
1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

WEBQUEST NO FACEBOOK: UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO DO IFS USANDO UMA REDE SOCIAL COMO

AMBIENTE DE ENSINO-APRENDIZAGEM ON LINE

ÁRTEMIS BARRETO DE CARVALHO

SÃO CRISTÓVÃO (SE)
2013



2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

WEBQUEST NO FACEBOOK: UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO DO IFS USANDO UMA REDE SOCIAL COMO

AMBIENTE DE ENSINO-APRENDIZAGEM ON LINE

ÁRTEMIS BARRETO DE CARVALHO

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de
Sergipe como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Educação.

Orientador: Prof. Dr. Henrique Nou Schneider

SÃO CRISTÓVÃO (SE)
2013



3

Em homenagem a minha Mãe, Maria Elza Barreto Carvalho.
Em memória do meu  Pai, Adalberto Pinto de Carvalho.

Dedico este trabalho a todas as formas de amar.



4

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pelo dom da vida e por estar presente em todos os momentos da

minha vida, me iluminando e transmitindo força nos momentos que me sinto fraco para

enfrentar o desafio de cada manhã.

A minha mãe e a toda minha família pela compreensão da minha ausência em

determinados momentos de reunião familiar durante todo o período de produção desse

trabalho, assim como também pelas palavras de incentivo e entusiasmo por minhas

conquistas, em especial a minha irmã Edy Carvalho pela solidariedade.

Ao meu orientador Prof. Dr. Henrique Nou Schneider pelo incentivo, paciência,

dedicação e confiança em minha capacidade. Um exemplo de humanidade na academia, um

grande amigo e um excelente profissional.

Aos professores que direto ou indiretamente participaram dessa jornada, em especial a

Professora M.Sc. Geovânia Carvalho Xavier, a minha inspiradora nessa formação  acadêmica,

amiga de todas as horas, amável e afável.

Aos colegas de turma que participaram ativamente deste processo de construção de um

novo saber, em especial as minhas colegas de orientação que se tornaram amigas do coração

Elissandra Santos e Elaine Soeira, pelos gestos de companheirismo demonstrados no decorrer

do curso através do apoio, incentivo e simplicidade.

Aos professores do Instituto Federal de Sergipe, por acreditar no compromisso

acadêmico e metodológico da arte de ensinar e pelo desafio que cada um terá a partir de agora

no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas. Em especial aos Profs. Jorgenaldo Santos,

Cristiane Picanço e Mary Nadja Santos, juntos no desafio da Educação Profissional.

Aos meus alunos, sujeitos da pesquisa pela grande contribuição para o embasamento

desta dissertação, confiantes em minha capacidade profissional o que mim fez forte quando

me sentia fraco, e que ao passar do tempo se tornaram “amigos para sempre”.

Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, fazem o Ministério da Educação, pelas

oportunidades, incentivos e créditos à minha pessoa e à minha capacidade intelectual de poder

servir ao país através da educação.

Agradeço por fim, ao meu amigo Carlos Henrique Barroqueiro pelas nossas parcerias

no Ministério da Educação e pelo grande exemplo de força, determinação e humanidade que

muito contribuiu para que eu alcançasse essa vitória. Obrigado Barroqueiro.



5

A Internet é de uma tecnologia da liberdade – mas pode
libertar os poderosos para oprimir os desinformados, pode
levar à exclusão dos desvalorizados pelos conquistadores
do valor. Nesse sentido geral, a sociedade não mudou
muito. Mas nossas vidas não são determinadas por
verdades transcendentes, e sim pelos modos concretos
como vivemos, trabalhamos, prosperamos, sofremos e
sonhamos.

Manuel Castells



6

RESUMO

Este trabalho relata uma experiência pedagógica sobre a elaboração, aplicação e o
desenvolvimento de uma WebQuest usando o Facebook como ambiente on line de
hospedagem a fim de potencializar o processo ensino-aprendizagem. O experimento foi
desenvolvido no período de 2011 a 2013 em uma disciplina do Curso Técnico em Guia de
Turismo do Instituto Federal de Sergipe – IFS. Metodologicamente, optou-se pela
investigação do tipo qualitativa pautada no estudo de caso, utilizando como instrumentos para
a produção de dados a discussão teórica das categorias de suporte ao objeto de estudo,
aplicação e interpretação de questionários, aplicação e monitoramento do experimento e
técnicas de observação. Assim, após o levantamento teórico das categorias de estudo,
identificou-se o perfil social, profissional e cibercultural dos sujeitos da pesquisa, em seguida
criou-se um tutorial para hospedagem e desenvolvimento de WebQuests no Facebook,
posteriormente elaborou-se uma WebQuest capaz de prover os conhecimentos previstos na
disciplina do curso em questão e de ser hospedada e exeqüível pela rede social Facebook. No
decorrer das atividades pode-se perceber que, conforme previsto nos componentes da
WebQuest proposta, o professor e os aprendizes, utilizando mídias de textos, fotos e vídeos,
pesquisaram, selecionaram, publicaram e discutiram diversas informações sobre os aspectos
históricos, culturais, geográficos e naturais dos principais roteiros e atrativos turísticos do
Brasil. Os resultados da pesquisa revelam que a WebQuest é uma metodologia estratégica
para a formação profissional do Guia de Turismo e que sua hospedagem e desenvolvimento
no Facebook a transformou em uma poderosa ferramenta de pesquisa e produção de
conhecimentos significativos, os quais conduzem à prática da aprendizagem autônoma e
colaborativa.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Profissional; Curso Técnico em Guia de Turismo;
WebQuest; Redes Digitais Social e Facebook.
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ABSTRAT

This paper reports an experience on teaching the design, implementation and development of
a WebQuest using Facebook as hosting online environment in order to enhance the teaching-
learning process. The experiment was conducted in the period from 2011 to 2013 in a
discipline of Technical Course in Tourism Guide Federal Institute of Sergipe - IFS.
Methodologically, we opted for a qualitative research guided the case study, using as
instruments to produce data to theoretical discussion of the categories of support to the object
of study, application and interpretation of questionnaires, implementation and monitoring of
the experiment and techniques observation. Thus, after the lifting of the theoretical categories
of study, we identified the social profile, professional and cyberculture research subjects, then
created a tutorial for hosting and developing WebQuests on Facebook, subsequently
elaborated a WebQuest can provide information covered in the discipline of the course in
question and to be hosted and enforceable by the social network Facebook. During the
activities can be seen that, as provided in the proposed components of the WebQuest, the
teacher and the learners, using media texts, photos and videos, researched, selected, published
and discussed various information about the historical, cultural, geographical and the main
natural routes and tourist attractions in Brazil. The survey results reveal that the WebQuest is
a strategic approach to training professional Tourist Guide and your hosting and development
on Facebook to become a powerful tool for research and production of meaningful
knowledge, which leads to the practice of autonomous learning and collaborative.

KEYWORDS: Professional Education, Technical Course in Tourism Guide; WebQuest;
Social and Digital Networks Facebook.
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INTRODUÇÃO

1. Justificativa

A Educação é um fenômeno social e universal, necessária à existência e sobrevivência

de todos os indivíduos. A Constituição Brasileira prevê e assegura o direito de todo o

indivíduo à Educação e ainda estabelece o dever do Estado e da família de promovê-la

visando o pleno desenvolvimento social e cultural do cidadão, garantindo assim a sua

participação no exercício da cidadania.

Nesse contexto, Kober (2004), concebe a Educação como um processo de

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano em geral, visando à

sua melhor integração individual e social em função de suas necessidades pessoais,

econômicas, políticas e culturais. O que vem reafirmar que a prática educativa não é apenas

uma exigência da vida em sociedade, é também um processo de prover os indivíduos de

competências e habilidades pessoais que os torne capazes de produzir e reproduzir a vida, a

liberdade, a sobrevivência e, com isso, o seu próprio desenvolvimento pessoal, social e

econômico.

Nessa perspectiva, Kuenzer (2000), destaca a Educação Profissional como um

seguimento estratégico de competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem

econômica mundial.  Entende-se por Educação Profissional a Educação voltada para a

formação do trabalhador, a Educação que capacita o indivíduo com competências e

habilidades específicas para o seu desenvolvimento nos meios de produção, ou seja, a

Educação Profissional é um segmento da Educação Geral que prepara mão de obra

qualificada, especializada para os diversos segmentos do mundo do trabalho.

No Brasil, a Educação Profissional surgiu em meados de 1909 com a implantação das

primeiras instituições federais, intituladas como escolas de “aprendizes artífices”, esboço do

que hoje é a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Inicialmente, a

Educação Profissional apenas se preocupava em dar uma formação técnica aos “filhos dos

desvalidos” visando o seu acesso imediato ao trabalho.

O termo “Educação Profissional” tem uma história recente na educação brasileira, ele

foi inserido com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, Cap. III, Art.
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39): “A educação profissional, integrada as diferentes formas de educação, à ciência e à

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. Dessa

forma os cursos técnicos assumiram um importante papel para o desenvolvimento sócio-

econômico do país, pois são responsáveis por preparar mão de obra qualificada para atuar nos

diversos segmentos de produção e sustentação da economia.

Nesse sentido, a Educação Profissional está permanentemente desafiada, pois

enquanto formadora de mão de obra qualificada do presente e para o futuro, ela deve ser

criativa, dinâmica, participativa, democrática e atual. Para não se imobilizar e burocratizar, ela

precisa de profissionais também dinâmicos e criativos, capazes de promover e conduzir as

mudanças percebidas como necessárias, pois as constantes mudanças dos próprios processos

educacionais, em sintonia com as transformações da sociedade brasileira e do mundo

globalizado, demandam novas escolas, recursos e práticas metodológicas mais modernas e

consequentemente “novos” professores capazes de acompanhar as transformações da

chamada sociedade do conhecimento.

Deste modo, os saberes necessários à Educação do futuro necessitam de ferramentas e

instrumentos capazes de garantir as exigências do mundo contemporâneo, que algumas vezes

são ignorados ou deixados à margem dos debates sobre a política educacional. As práticas

pedagógicas da atualidade devem refletir sua eficiência e eficácia a fim de assegurar

competências e atitudes no educando de acordo com os desafios propostos pela atual

conjuntura educacional. (MORIN, 2003).

Diante dessa realidade, Alves (2005), defende a necessidade de se incrementar o

processo ensino-aprendizagem, deixando de lado os modelos de ensino tradicionais, dando

oportunidade de se reinventar novas maneiras de se educar, novos métodos, novas ferramentas

a fim de transformar os momentos de estudo de momentos fatídicos e indesejados por

momentos lúdicos e prazerosos tanto para os educandos como para os educadores.

Nessa direção, Schneider (2002), defende a necessidade e apresenta possibilidades de

se desenvolver um ambiente ergonômico de ensino-aprendizagem informatizado onde o

professor possa desenvolver metodologias digitais envolvendo a criatividade e a ludicidade

por meio da navegação e do fluxo de informação e comunicação.

Com isso, as discussões sobre as possíveis e necessárias aplicações dos computadores

na Educação tornaram-se objeto de muitas pesquisas, principalmente em ambientes

acadêmicos e com isso, a partir da inserção das chamadas novas Tecnologias de Informação e

Comunicação – (TIC) na Educação, um novo desafio vem se constituindo para escolas e
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professores, pois a Educação, inclusive e principalemte, a Educação Profissional não pode

ficar alheia às novas conjunturas sociais e tecnológicas.

Na esfera governamental muito se tem ouvido falar em ações voltados para a chamada

“inclusão digital”. São programas, planos e projetos com propostas e ações de equipar as

escolas com um arsenal tecnológico formado por equipamentos diversos chegando, inclusive,

a criação de laboratórios de informática dotados de computador e Internet, há até programas

que tem por objetivo a distribuição de computadores móveis com acesso a Internet aos

professores e aos alunos. Entretanto, pouco se houve falar acerca de como professores e

alunos podem e devem fazer uso desta ferramenta metodológica em seu cotidiano visando

potencializar o processo ensino-aprendizagem.

Assim, alerta Morim (2003), que as tecnologias e seus produtos não são bons nem

maus em si mesmos. Os problemas não estão na televisão, no computador, na Internet, ou em

quaisquer outras mídias e, sim, nos processos humanos, que podem empregá-los para a

emancipação humana ou para a sua dominação. Dessa maneira, fica claro que no processo

ensino-aprendizagem, o professor, por meio da sua pedagogia, precisa se apropriar dos

recursos tecnológicos para extrair deles e dos recursos, neles disponíveis, metodologias

capazes de facilitar e potencializar o seu ensino e a aprendizagem do seu aluno.

Nesse contexto, o que muito se tem visto é uma substituição pedagógica em que o

professor, na sua prática docente, troca o quadro negro pela tela de projeção e retroprojetor ou

data-show, ou o giz pelo pincel atômico e o livro ou caderno pela tela do computador. Porém

o que se propõe nesse trabalho é a inovação pedagógica onde o professor possa criar ou

aplicar metodologias capazes de promover e desenvolver a relação ensino-aprendizagem de

forma ativa através do uso dos equipamentos computacionais, em específico o computador e a

Internet com seus recursos e funções digitais.

Nesse sentido, Abar & Barbosa (2008, p. 32), apresentam a WebQuest e convidam os

professores a utilizarem como um recurso metodológico digital que envolva o uso efetivo dos

recursos computacionais e da Internet por meio de pesquisas direcionadas pelos professores

aos alunos, as quais os conduzirão a várias informações e consequentemente a aprendizagem

e ao conhecimento.

Conceituando WebQuest pode-se afirmar que trata-se de uma metodologia pedagógica

na qual o professor cria um problema/situação de pesquisa para que os seus alunos possam

buscar na Internet, por meio de sites previamente selecionados, as respostas do problema de
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pesquisa. Vale ressaltar que nela não há necessidade de softwares ou plataformas específicas

além das já utilizadas para navegar na rede.

Tal metodologia vem oferecer uma possibilidade para o professor inovar a sua prática

pedagógica potencializando o processo ensino-aprendizagem através do efetivo uso das

tecnologias digitais, nesse caso do computador e da Internet, pois a metodologia tem como

principal característica o envolvimento do aluno com os recursos informacionais, bem como a

experiência da pesquisa por meio digital que o conduzirá a reflexão, ao pensamento crítico e

consequentemente a aprendizagem significativa e aquisição de diversas competências

transversais.

Por outro lado, autores como Pinto; Serrão; Braz e Lampert (2012), vêm revelando

que as Redes Sociais estão se configurando como fenômenos mundiais atraindo cada vez mais

internautas que se utilizam dos seus recursos para se comunicarem, interagirem, colaborarem

e expressarem suas idéias e opiniões e que, por isso, elas tem sido alvo de educadores do

mundo inteiro, pois inúmeros são os benefícios que estas podem proporcionar para a

Educação.

Diante dessas considerações, surgiu a inspiração de se desenvolver um estudo acerca

das possibilidades de criar e aplicar uma WebQuest em um curso pertencente a Educação

Profissional tendo como ambiente de hospedagem e desenvolvimento da mesma a Rede

Social.

2. Motivação Pessoal para o Tema

A relação deste pesquisador com a área de conhecimento e estudo deste trabalho teve

origem por questões diretamente ligadas à sua formação acadêmica, que em nível superior é

de Bacharelado em Turismo e em nível técnico é de Guia de Turismo, ponto de partida para a

sua inserção no mundo do trabalho.

A inspiração para estudar sobre a Educação Profissional na contemporaneidade surgiu

a partir da sua própria experiência de 12 anos no exercício profissional como Guia de

Turismo, pois nela foi possível identificar quão importante é a formação profissional para o

desenvolvimento sócio-econômico do Brasil.
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Porém, o estreitamento das relações afeita ao contexto se tornou mais evidente quando

do início da carreira no magistério em 2002 na Universidade Tiradentes e em 2004 na antiga

Escola Técnica Federal de Sergipe, como professor e coordenador dos cursos de níveis

superior e médio de Turismo, quando, na oportunidade, comecei a conhecer e me inteirar dos

processos educacionais em relação ao processo ensino-aprendizagem. Diante disso, passei a

fazer parte de grupos de trabalho para construção de Projetos Políticos Pedagógicos de Cursos

para concepção e implantação de diversos cursos técnicos e tecnológicos na referida área,

dentre eles o Curso Técnico em Turismo e Hospitalidade com Habilitação em Agenciamento

e Guiamento de Viagens e Operações Turísticas.  Assim, fui progressivamente me

aproximando das discussões relativas ao currículo formativo, matriz curricular, perfil

profissiográfico, procedimentos metodológicos relativos à didática e empregabilidade dos

egressos.

Todavia, a motivação pela pesquisa aflorou quando da oportunidade de participar da

construção do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, desenvolvido pelo Ministério da

Educação e Cultura (MEC), em Brasília ao longo de 2008 (Vide declaração anexa), onde se

discutiu sobre a formação profissional, nomenclatura dos cursos, estrutura e matriz curricular,

perfil profissional, carga horária, infraestrutura e metodologia.

O interesse pela pesquisa foi se tornando cada vez mais instigante quando no final de

2008 fui convocado por Portaria Ministerial MEC/CEFET-SE, nº 286, de 22 de maio de 2007

(Vide anexa), para presidir Grupo de Trabalho para construção do Projeto Político Pedagógico

do Curso Técnico em Guia de Turismo do Centro Federal de Educação Tecnológica de

Sergipe, seguindo as diretrizes e as referencias nacionais do Catálogo Nacional dos Cursos

Técnicos do MEC, quando, na ocasião foi possível identificar os descompassos existentes

entre os conteúdos formativos e as metodologias aplicadas para a formação do Guia de

Turismo. Nesse mesmo ano o Ministério da Educação lançou o Sistema Nacional de

Informação da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC). Pioneiro e inovador em sua

concepção, o Sistema foi concebido para qualificar a oferta e validar nacionalmente os

diplomas de cursos técnicos. Dessa maneira passei a fazer parte do grupo de implantação do

Sistema no Brasil tendo a oportunidade de conhecer outras realidades sobre a Educação

Profissional Brasileira, sobretudo dos Cursos Técnicos em Guia de Turismo (Vide declaração

anexa).

Atualmente, com a implantação do novo Curso Técnico em Guia de Turismo no

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, e, consequente, entrada
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de duas turmas no referido curso, (2009/1 e 2009/2) assumi, perante o Ministério da

Educação, a responsabilidade técnica de acompanhamento e desenvolvimento do curso no

IFS. Nesse contexto, o ministério delegou, via Institutos Federais, quatro estados da federação

brasileira para servirem de modelo para a concepção e implantação do Curso Técnico em

Guia de Turismo na qualidade de Projeto Piloto do Curso. Porquanto, em seu itinerário de

pesquisador em Educação, prevalece como elemento integrador os conceitos de qualidade da

Educação Profissional de nível técnico.

Contudo, as inquietações que levaram ao objeto de pesquisa nasceram quando tive a

oportunidade de participar em maio de 2010, na condição de “aluno especial”, da disciplina

isolada “As Novas Tecnologias e a Educação” ministrada pelo Professor Dr. Henrique Nou

Schneider e ofertada pelo Núcleo de Pós Graduação em Educação – NPGED na Universidade

Federal de Sergipe – UFS. Nela foi possível discutir diversos conteúdos que suscitaram

variadas possibilidades do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no processo

ensino-aprendizagem.

Diante desse contexto histórico é que se justifica a relação deste pesquisador com a

área de conhecimento, sua inspiração em estudar a Educação Profissional na

contemporaneidade, motivação para a pesquisa e as inquietações que o levou ao objeto de

pesquisa.

3. Problema de Pesquisa

Considerando-se, portanto, o contexto apresentado, algumas questões chaves foram

levantadas para subsidiar a investigação e atender aos propósitos do objeto estudado:

 Quais as relações existentes entre a formação profissional do Guia de Turismo

e as Tecnologias da Informação e Comunicação na construção do

conhecimento?

 A WebQuest é uma metodologia eficiente para a formação de Guias de

Turismo?

 O Fecebook é um ambiente on line propício para hospedar WebQuests?
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4. Objetivos Geral e Específicos

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é: apresentar uma solução para utilizar o

Facebook como ambiente de hospedagem para WebQuests on line, tendo como campo

empírico o Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Sergipe - IFS.

Todavia, para alcançá-lo efetivamente foram desenvolvidos os seguintes objetivos

específicos norteadores da pesquisa: contextualizar a Educação Profissional na

contemporaneidade, suas relações com o mundo do trabalho e a área de Turismo; identificar e

analisar o perfil profissional do Guia de Turismo, as diretrizes curriculares nacionais para sua

formação e a proposta do projeto pedagógico do curso do IFS; implementar uma WebQuest

usando o Facebook como ambiente de hospedagem e analisar a WebQuest como recurso

pedagógico na formação profissional do Guia de Turismo.

5. Universo e Campo Empírico da Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida na Rede Social Facebook via Internet no período de

março de 2011 a janeiro de 2013, com alunos de três turmas da disciplina “Operacionalização

de Viagens” ofertada no 3º período do Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS.

6. Procedimentos Metodológicos

Do ponto de vista metodológico, pretende-se atingir os objetivos da pesquisa por meio

de uma abordagem de caráter qualitativo do tipo exploratório e descritivo, que segundo

Dencker (1998), permite uma melhor compreensão baseada não apenas em números

estatísticos, mas também nas razões dos fatos e fenômenos circunstanciais ao objeto de

estudo. Para isso foi adotada a seguinte metodologia:
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A metodologia qualitativa tradicionalmente se identifica com Estudos de Caso. Vem

de uma tradição de sociólogos e se caracteriza por dar especial atenção a questões que podem

ser conhecidas por meio de casos. O estudo de caso foi criado por La Play, que o empregou ao

estudar com profundidade um determinado problema na Europa. Lakatos e Marconi (2009).

Sobre o Estudo de Caso, Lakatos; Marconi (2010, p. 90), nos diz que:

Partindo do princípio de que qualquer caso que se estude em profundidade
pode ser considerado representativo de muitos outros ou até de todos os
casos semelhantes, o Estudo de Caso consiste no estudo de determinados
indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com
a finalidade de obter generalização. A investigação deve examinar o tema
escolhido, observando todos os fatores que influenciaram e analisando-o em
todos os seus aspectos.

Dessa forma, o Estudo de Caso consiste no estudo aprofundado de determinado

fenômeno social com vistas a encontrar uma compreensão sobre o mesmo e propor melhorias

para os indivíduos envolvidos. Este estudo tanto pode abranger o conjunto das atividades de

um grupo focal, quanto se concentrar em um aspecto, como é o caso da nossa pesquisa que

analisa o uso das TIC no processo ensino-aprendizagem. “O Estudo de Caso refere-se ao

levantamento com mais profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos os

seus aspectos”. (LAKATOS; MARCONI, 2009, p. 274).

O Estudo de Caso é uma categoria de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se

analisa profundamente. Dessa forma reúne o maior número de informações detalhadas,

valendo-se de diferentes técnicas de pesquisa, visando apreender uma determinada situação e

descrever a complexidade de um fato.

Pesquisa exploratória, pois Cervo e Bervian (2002), defendem a tese de que a pesquisa

exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes

entre os elementos componentes da mesma.

Pesquisa descritiva, que segundo Santos (2000), consiste em um importante

levantamento das características conhecidas, componentes do fato/fenômeno/problema. Assim

serão feitos levantamentos e observações sistemáticas do problema em voga.

Consultas bibliográficas, na qual espera-se encontrar todo o embasamento teórico de

subsídio à pesquisa, pois como revela Laville (1999), as teorias são generalizações da ordem

das conclusões ou das interpretações. “... o valor da teoria é, primeiramente, explicativo: é

uma generalização de explicações concordantes tiradas dos fatos que foram estudados para a

sua construção”.
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Aplicação da WebQuest enquanto metodologia pedagógica, que para Abar & Barbosa

(2008) oferece a possibilidade do professor inovar a sua prática pedagógica potencializando o

processo ensino-aprendizagem através do efetivo uso das tecnologias digitais, pois, segundo

elas, tal metodologia tem como principal característica o envolvimento do aluno com os

recursos informacionais, bem como a experiência da pesquisa na Internet que o conduzirá a

reflexão, ao pensamento crítico e consequentemente a aprendizagem significativa e aquisição

de diversas competências transversais.

Processamento e interpretação dos resultados, que segundo Cooper (2003), a

preparação de um sumário estatístico descritivo é o passo preliminar que leva ao

entendimento dos dados coletados e, consequentemente, as conclusões alcançadas. Então

através da interpretação dos resultados obtidos poderá concluir o presente trabalho.

7. Estado da Arte

Em relação ao estado da arte, após pesquisa na Biblioteca Virtual de Teses e

Dissertações, pôde-se identificar em seu cadastro de publicação, que até o momento, no

Brasil, existem apenas 12 trabalhos relacionados a WebQuests, sendo 11 dissertações de

mestrado e uma tese de doutorado. Em se tratando de modalidades da Educação onde a

metodologia foi aplicada identificou-se a Educação básica e superior, nenhum dos trabalhos

trata da Educação Profissional. Em relação ao lócus de pesquisa, pôde-se perceber que os

relatos dos autores sempre apontavam para o uso dos laboratórios das escolas onde a

metodologia estava sendo desenvolvida, não sendo evidenciado nenhum registro como sendo

a residência dos alunos o lócus dos trabalhos, o que se vislumbra nesse trabalho.

Filtrando a pesquisa para busca de trabalhos tratando de WebQuest sendo postada na

Rede Social de relacionamento Facebook, adaptando e explorando seus recursos

comunicacionais para transformá-la de off line em on line, o que é a verdadeira premissa deste

trabalho, nenhuma produção foi identificada, o que sinaliza o pioneirismo e o ineditismo

científico desta pesquisa.
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8. Descrição dos Capítulos

Como resultado da pesquisa e dos estudos decorrentes dela, obteve-se a presente

dissertação que está formatada em cinco partes integradas. Sendo a primeira delas a

Introdução, que ora se expõe, na qual são anunciadas a justificativa da pesquisa, as

motivações e inquietações que levaram à pesquisa, o problema ora identificado, os objetivos

esperados, o universo e campo empírico da aplicação da pesquisa, os procedimentos

metodológicos que balizaram toda a pesquisa e tornaram possível a construção da

dissertação, e por fim, o estado da arte em que se encontra o obejeto da pesquisa.

A segunda parte é dedicada à fundamentação teórica da área de conhecimento onde

foi desenvolvido o objeto de pesquisa, correspondendo ao Capítulo I, denominado

“Educação Profissional em Turismo na Contemporaneidade”. Nele, são discutidas a

origem e divisão social do trabalho, a institucionalização da Educação Geral e Profissional

no Brasil, assim como os desafios e perspectivas da mesma na área de Turismo. Nesse

sentido, o capítulo ainda trata dos conceitos, funções, atribuições, direitos e deveres do Guia

de Turismo, bem como das diretrizes curriculares nacionais para a sua formação profissional.

A terceira parte apresenta a contextualização teórica do objeto de pesquisa,

correspondendo ao Capítulo II, intitulado “Tecnologia Digital como Ferramenta

Pedagógica para a Educação Profissional”. Nele são discutidas a necessidade e

possibilidades de se empregar as Tecnologias da Informação e Comunicação no processo

ensino-aprendizagem pelo viés das Redes Ssociais como ambientes on line que rompem o

binômio tempo-espaço e sob o olhar do descompasso dos processos educacionais

caracterizado por, de um lado, alunos nativos digitais e, do outro, professores imigrantes

digitais. Por fim, o capítulo apresenta e discute o perfil social e cibercultural dos professores

e alunos do Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto Federal de Sergipe.

A quarta parte, corresponde ao Capítulo III, sendo denominado “WebQuest no

Facebook: Uma Experiência no Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS Usando

uma Rede Social como Ambiente de Ensino-aprendizagem on line”. Nesse capítulo

pôde-se tratar diretamente do objeto da pesquisa, tanto teoricamente quanto em relação a sua

efetiva aplicação junto aos sujeitos da pesquisa. Portanto inicialmente conceitua-se a

WebQuest e apresenta-se seus conceitos, objetivos,  tipos, componentes e aplicação. Em

seguida, apresenta-se o Facebook como ambiente on line de hospedagem para WebQuests.

Logo depois, oferece-se um tutorial para hospedagem e desenvolvimento de WebQuests no
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Facebook. Posteriormente elabora-se uma WebQuest para o Curso Técnico em Guia de

Turismo para ser postada no Facebook e por fim, aplica-se a WebQuest elaborada e analisa-

se os resultados preliminares alcançados.

A quinta e última parte é dedicada à exposição das reflexões sobre o objeto de estudo

pesquisado e analisado; Correspondendo as “Considerações Finais”. Nele desenvolve-se

uma síntese dos principais resultados alcançados com a aplicação da WebQuest no Facebook

enquanto recurso metodológico para o Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto

Federal de Sergipe.
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CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO NA
CONTEMPORANEIDADE

1.1 Origem e Divisão Social do Trabalho

Estudos científicos comprovam e revelam que o planeta terra é o único do universo

capaz de promover e desenvolver a vida, isso por possuir os elementos naturais essenciais

para tal, a exemplo da água, do ar, da terra, dentre outros, os quais, reunidos de forma

harmoniosa em condições favoráveis de temperatura, luminosidade e umidade constituem a

natureza.

Segundo Netto (2007), por natureza entendemos o conjunto de seres que conhecemos

em nosso universo, seres que precederam o surgimento dos primeiros grupos humanos e

continuaram a existir e se desenvolver depois desse surgimento. Ela se compõe de seres que

podem ser agrupados em dois grandes níveis: aqueles que não dispõem da propriedade de se

reproduzir (a natureza inorgânica) e aqueles que possuem essa propriedade, os seres vivos,

vegetais e animais (a natureza orgânica). A distinção entre os níveis inorgânico e orgânico,

contudo, não significa a existência de uma dupla natureza, pois a natureza é uma unidade que

articula seus diferentes níveis numa totalidade complexa.

Nesse contexto, trataremos apenas da natureza orgânica, donde se originou a espécie

humana, que se configura no mundo natural como único ser vivo provido de raciocínio e

conciência, o que lhe conferiu a capacidade de evolução, no processo histórico de construção

da civilização humana.

Assim, Netto (2007), ainda afirma que todos os seres vivos se relacionam com a

natureza por necessidades biologicamente estabelecidas. Esta relação se processa pelo

desenvolvimento de atividades determinadas pela própria natureza, de acordo com as

características de cada espécie, a fim de prover a sua própria sobrevivência.

Estudos teorizam que o homem primata, enquanto ser natural estabelecia uma relação

direta, imediata e quase sempre individual com a natureza que lhe provia as condições básicas

necessárias à sua sobrevivência. Tal relação é justificada como relação teleológica primária,

pois suas características demonstram que, naquele momento, a relação homem natureza era

desenvolvida por impulsos intuitivos e genéticos.
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Dessa forma, a relação homem natureza, passou por transformações evolucionitas,

historicamente contruídas pelo próprio homem. Por conseguinte essa relação passou a ser

intermediada, ou seja, indireta, não imediata e aprimorada. Tal relação é justificada como

relação teleológica secundária que, caracterizada pelas capacidades de pensar e raciocinar

permitiu a intervenção consciente e intermediada do homem com a natureza e com outros

grupos humanos, o que posteriormente vêm configurar o homem como ser social, sob o qual o

poder de suas inter-relações conscientes são notadas e valorizadas.

Um bom exemplo do processo de construção histórica da evolução humana pode ser

percebida no filme “A Guerra do Fogo”. Nele pequenas comunidades primitivas lutam de

forma rudimentar pela sobrevivência, onde, sendo umas comunidades mais evoluídas que

outras, já se pode identificar a natureza humana de aprender e ensinar técnicas e práticas

evolucionistas da relação direta e imediata do homem com a natureza.

Para Marx & Engels (1983), se pode distinguir o homem dos demais animais pela

consciência, pela religião ou por qualquer coisa que se queira. Porém, o homem se diferencia

propriamente dos demais animais a partir do momento em que começa a produzir seus meios

de vida, passo este que se encontra condicionado por sua organização corporal. Ao produzir

seus meios de vida, o homem reproduz indiretamente a sua própria existência, sobrevivência e

desenvolvimento enquanto espécie.

Como se pode observar, a capacidade humana de pensar e raciocinar, faz com o que o

homem, em um processo histórico de desenvolvimento, passe a andar em grupo e a

desenvolver a sua consciência, não apenas desenvolvendo as atividades naturais de

sobrevivência, mas também aprimorando-as a cada dia e, esse processo de desenvolvimento e

atendimento das suas necessidades faz nascer um novo tipo de ser, diferenciado do natural,

assim como outros tipos de atividades, que vão além das necessidades de sobrevivência: o ser

social e o trabalho, respectivamente.

Para Netto (2007, p. 45):

A espécie humana desenvolveu-se como outro novo tipo de ser, até então
inexistente, e cujas peculiaridades não se devem à herança biológica nem a
condições geneticamente predeterminadas, mas, sim, a um modo de ser
radicalmente inédito, o ser social, dotado de uma complexidade de novo tipo
de exponencialmente maior que a verificável na natureza inorgânica e
orgânica.

Desse novo ser social se constitui o que chamamos de sociedade, ou seja, o conjunto

de indivíduos que se interrelacionam e vivem em determinado espaço e tempo sob rigimes
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políticos de hierarquisação, regras de convívio, objetivos ideários de futuro e modelos

econômicos de desenvolvimento.

Para Tonet (2007), o ser social apropria-se da natureza, submetendo-a ao seu controle

de modo a adequá-la à satisfação das suas necessidades. É nesse momento que a dinâmica

própria da natureza sofre uma alteração substancial a partir da qual se instaura o ser social. O

elemento mediador para a realização desse salto ontológico do ser natural para o ser social é o

trabalho.

Sob essa égide, podemos entender que o homem justifica a sua própria existência por

meio do trabalho e, por meio deste, entra em contato com a natureza e com outros homens,

desenvolvendo relações econômicas e sociais. Assim entende-se que historicamente, o homem

se tornou um ser social e dependente das relações sociais e econômicas, promovendo a

chamada divisão social do trabalho.

Para Manfredi, (2002, p.34):

Nas sociedades primitivas, em civilizações que viviam à base das economias
de coletas, de pesca e de agricultura rudimentar, a primeira divisão social do
trabalho dava-se segundo a diferenciação sexual e de idade: crianças e
jovens eram responsáveis por certas tarefas domésticas, às mulheres cabiam
atividades domésticas e a agricultura e aos homens reservavam-se ao
trabalho, como a colheita e a caça.

Portanto, pode-se perceber que os conceitos de trabalho acabam se fundamentando em

atividades teleologicamente planejadas que se objetiva, ou seja, atividades essas que são

desenvolvidas com a intervenção da consciência humana, através de passos planejados na

premissa de se atingir um determinado fim ou objetivo. É assim que se estabeleceu a

diferença básica entre tarefa, atividade e trabalho, pois todo trabalho consiste em uma tarefa

ou atividade, porém nem toda a atividade quer dizer trabalho, uma vez que as atividades nem

sempre possuem objetivo definido ou ações planejadas para um determinado fim.

Trabalho passa a ser concebido como um labor, ou seja, atividade inerente à

sobrevivência digna do ser humano, condição existencial do mesmo, com a qual o Homem é

enobrecido e dignificado. Tais conceitos acabam sendo empregados nos dilemas teóricos

marxistas com a premissa de se amenizar a opressão do trabalho na sociedade contemporânea.

Nessa perspectiva, evolucionista do ser humano é possível afirmar que trabalho,

Educação e vida não se separam, pois a civilização humana é o resultado dos processos

evolutivos historicamente desenvolvidos e construídos pelo Homem, que é o verdadeiro

protagonista da história.
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Sendo o homem um ser sociável, capaz de produzir e consumir produtos e serviços

que atendam às suas necessidades, das mais básicas as mais supérfulas, este, por sua vez,

passa a além de produzir e consumir, a negociar tais produtos, sob a denominação de

mercadorias, em transações comerciais caracterizadas pela lucratividade, intermediado pelo

capital, que passa a ser sinônimo do capitalismo.

Para Netto (2007), o capitalismo se configura como um modelo político de

desenvolvimento econômico idealizado pela classe burguesa e que tem como principal

objetividade a mais valia, ou seja, o lucro, o capital. Para o referido autor, os bancos

financiam o capital, por meio das indústrias que produzem as mercadorias, e do comércio que

realiza as mercadorias através das operações econômicas de lucratividades. Nesse esquema,

pode-se perceber como se desenvolve as relações sociais do trabalho, como trabalho

produtivo e inprodutivo.

Dessa forma, pode-se entender que o trabalho concebido como produtivo é quele cujo

resultado se configura como mais valia, ou seja, sua capacidade de reproduzir o capital pela

condição de lucratividade. Já o trabalho improdutivo, diferentemente do produtivo, se

configura pela sua imcapacidade de se reproduzir como capital, ou mais valia.

A lógica do capital é uma relação social que tem sua origem na compra e
venda da força de trabalho do produtor pelo capitalista. Nesta relação, o
capitalista paga ao trabalhador um salário, que representa o custo,
socialmente estabelecido, da reprodução da força de trabalho. Como o custo
dessa reprodução é menor do que aquele que o trabalhador produz durante o
tempo de trabalho contratado, a parte que sobra, em geral a parte maior, vai
para as mãos do capitalista sob forma de lucro. (TONET, 2007, p. 24).

Assim, a atividade econômica tem como base o trabalho, que é o responsável pela

produção de qualquer bem. Portanto geram-se os valores que constituem a riqueza social,

sendo o trabalho o meio pelo qual os seres humanos podem transformar as matérias naturais,

também conhecidas como matérias primas, em produtos que atendem às suas necessidades.

Conforme mencionado anteriormente, inicialmente o modelo capitalista de produção

se desenvolveu por meio de fábricas e indústrias que empregam e exploram a mão de obra do

trabalhador; esse por sua vez se caracterizava por indivíduos de classes sociais menos

favorecidas, principalmente pessoas humildes, pobres e desvalidos herdeiros do saber de

ofício dos seus familiares, por meio de práticas educativas.

Para Soares (2002), a Educação é um fenômeno humano, coletivo e universal que se

manifesta a toda hora em qualquer lugar, entre todos os povos, independetemente de gênero,

raça, crença ou cultura. Segundo Libâneo (1994, p. 22), “a Educação compreende os
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processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos

de modo necessário e inevitável pelo simples fato de existirem socialmente”. Dessa forma,

pode-se perceber que ninguém escapa da Educação: em casa, na rua, na igreja ou na escola, de

um modo ou de outro, todos se envolvem com momentos de aprendizagem, quer seja para

aprender, ensinar, fazer, ser ou simplesmente para conviver.

Nesse sentido, faz-se necessário entender que a Educação corresponde, pois, a todas as

formas de influências e inter-relações que convergem para a formação da personalidade social

e de caráter, implicando uma concepção de mundo, ideais, valores, modos de pensar e agir,

que se traduzem em convicções teóricas, filosóficas, ideológicas, morais, políticas e sociais,

princípios de ação frente a situações reais e desafios da vida.

Para Freire (1983), os estudos que conceituam e definem a Educação, a caracteriza por

influências educativas que se manifestam de duas maneiras: As formais - cuja fonte é

caracterizada por instituições específicas e com finalidades explícitas de instrução e ensino,

denominada de Educação escolarizada; e as não-formais - decorrentes das relações naturais e

necessárias para a sobrevivência e o convívio em sociedade. Nesse sentido, esse estudo trata

da Educação entendida como sendo a formal, ou seja, escolarizada.

Nesse contexto, autores como Freire (1996), Morin (2000), e Sanches (2000),

concebem a Educação como um processo de desenvolvimento da capacidade física,

intelectual e moral do ser humano em geral, visando sua melhor integração individual e social

em função de suas necessidades pessoais, econômicas, políticas e culturais. O que vem a

reafirmar que a prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas sim

um processo de desenvolvimento de competências e atitudes pessoais que tornam os

indivíduos aptos a atuar de forma consciente e construtiva no inevitável sistema econômico da

atualidade, o capitalismo, onde o indivíduo é valorizado por sua capacidade de produção e

consumo.

Isso quer dizer que a importância da relação Educação-Trabalho se justifica porque,

justamente a partir dela, configura-se como processo contraditório e marcado por valores

capitalistas. Esse processo, à medida que se institucionaliza, forja categorias apropriadas para

definí-lo socialmente.

1.2 Educação Profissional no Brasil
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Após três séculos de domínio político e exploração econômica do Brasil por parte de

Portugal, que manteve durante todo o período colonial uma posição parasitária em relação à

produção brasileira, com o novo contexto da economia mundial, de expansão do capitalismo,

que impunha uma nova postura dos países em relação à produção e a comercialização, já não

era possível suportar o domínio de Portugal, que onerava os produtos brasileiros na disputa

por mercados e onerava a aquisição de mercadorias estrangeiras necessárias para o consumo

interno no Brasil.

Pois segundo Manfredi, (2002, p. 67):

Durante os três primeiros séculos de colonização portuguesa, a base da
economia brasileira era a agroindústria açucareira organizada em plantation,
predominando o sistema escravocrata de produção e organização do
trabalho. Eram utilizados o trabalho escravo da população nativa de índios e
de negros vindos da África e alguns poucos trabalhadores livres.

Diante desta realidade, o resultado foi o enfraquecimento econômico e político de

Portugal e o contexto de contradição entre a política econômica portuguesa e a política

econômica internacional ocorreu à conquista brasileira de sua autonomia política e

econômica. A Independência brasileira foi conquistada em 1822, com base em acordos

políticos de interesse da classe dominante, composta da camada senhorial brasileira, que

entrava em sintonia com o capitalismo europeu.

Com a fundação do Império brasileiro a criação da Assembléia Constituinte, dar-se

início ao então chamado “Período Imperial” que efetivamente se inicia em 1822 e se estende

até idos de 1889. Constitui-se no início desse período, a legítima sociedade brasileira,

composta pela classe dominante formada por escravocratas, latifundiários, senhores de

engenho, fazendeiros de café (aristocratas livres) assim como também por colonos brancos e

pobres.

Nesse sentido, para Nascimento (1999, p.35):

Do ponto de vista da política social, sem dúlvida nenhuma, a educação foi o
primeiro problema a preocupar o governo do Brasil independente, pois sabia
ele que a construção da nação brasileira e do Estado Nacional dependia das
possibilidades de governabilidade do povo que habita a nação.

Para Filho (2000, p.137), dentre essas possibilidades, uma das mais fundamentais

seria, dotar o estado de macanismos de atuação sobre a população. Nesse sentido, a instrução

como um mecanismo de governo permitiria não apenas indicar os melhores cominhos a serem

trilhados por um povo livre, mas também evitaria que esse mesmo povo se desviasse do

caminho traçado.
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Assim, apesar do interesse político-cultural e das deficiências financeiras pelas quais o

império passava, a necessidade de escolarização da população, sobretudo das chamadas

“camadas inferiores” da sociedade seria imperiosa para se arregimentar o povo numa

perspectiva de construção de um projeto de país independente.

Com o progressivo crescimento e fortalecimento do Estado Imperial, e com a

discussão cada vez maior acerca da importância da instrução escolar, vai-se identificando a

necessidade de construção de espaços especificamente destinados a escola, espaços estes

planejados, demarcados e mobiliados adequadamente para a sua finalidade, o que acaba por

fazer nascer na última década do século XIX os grupos escolares, os quais eram concebidos e

reconhecidos como verdadeiros “templos do saber”.

Nesses termos, segundo Filho (2000, p.140):

Até então a escola que existia funcionava, na maioria das vezes, nas casas
dos professores ou, sobretudo, nas fazendas, em espaços precários e
desconfortáveis. Simbolicamente, afastar a escola do recinto doméstico
significava afastá-la também das tradições culturais e políticas a partir das
quais o espaço doméstico organizava-se e dava a ver.

Com isso, em 1855, são criados os Liceus Provincianos que tinham como objetivo

reunir todas as aulas avulsas em um mesmo lugar, constituindo-se assim os primeiros

currículos seriados, mas com preocupação predominante de fornecer as disciplinas exigidas

nos exames preparatórios para o ensino superior.

Ainda no Período Imperial, surgem registros de caráter assistencialista de amparo legal

do Estado a camadas sociais menos favorecidas, principalmente destinados a órfãos,

humildes, pobres e desvalidos, surgindo assim, o ensino dos ofícios, a tentativa de

organização de uma Educação voltada para o trabalho revelava uma tendência à evolução do

conceito dominante sobre o ensino profissional, pois mostrava que a consciência nacional

começava a se preocupar com o problema e a influir no espírito dos homens públicos.

Nessa perspectiva, Nascimento (1999, p. 34), defende que não há como deixar de

registrar que foram iniciativas do Segundo Império a criação das escolas de comércio do Rio

de Janeiro e de Pernambuco, em 1864, e das escolas agrícolas criadas no mesmo ano no Rio

de Janeiro, Pará, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Ainda, Segundo Nascimento (1999, p.32), na última “fala do trono” que fez ao

parlamento, em 1889, D. Pedro II propôs a criação de um ministério para cuidar da instrução

pública, a fundação de escolas técnicas nas Províncias e duas universidades, além de

faculdades de ciências e letras.

Assim estudos revelam que em 1889, ao final do período imperial e um ano após a
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abolição legal do trabalho escravo no país, o número total de fábricas instaladas era de 636

estabelecimentos, com um total de aproximadamente 54 mil trabalhadores, para uma

população total de 14 milhões de habitantes, com uma economia acentuadamente agrário-

exportadora, com predominância de relações de trabalho rurais pré-capitalistas.

Porém talvez o maior marco histórico da Educação no período imperial, surge com o

advento da obrigatoriedade da instrução a todos os cidadãos da nação, instituída pelos

Governadores das províncias. Assim, afirma Carvalho (1999), que na Província do Rio

Grande do Sul, nos últimos anos do Império, foi instituída a obrigatoriedade do ensino pelo

Código Penal. As famílias eram obrigadas a matricular os filhos na escola, e se assim não

fizessem poderiam ser enquadradas no Código Penal.

Em Sergipe, ainda no período colonial, o Presidente Herculano Inglês de Souza

diagnosticando a instabilidade financeira provinciana, baseada na monocultura açucareira,

sujeita às oscilações do mercado Internacional, evidenciou, dentre outras estratégias para

assegurar a prosperidade econômica da província, a necessidade do ensino profissional que

fosse permitindo aos homens livres substituírem o braço escravo. (NUNES, 1984, p. 142).

Porém, somente a partir do período pré-capitalista foi que o Estado realmente se

inseriu formalmente na Educação Profissional, quando o Presidente Provincial Siqueira de

Menezes para atender criou uma instituição de aprendizagem agrícola desapropriando por

utilidade pública, uma propriedade no povoado de Quissamã, situado no município de Nossa

senhora do Socorro, para a instalação de um centro agrícola. Sendo este o primeiro centro de

ensino técnico de Sergipe, seguido por outros em diversos municípios do Estado.

Segundo Nunes(1984, p.251):

O ensino técnico agrícola era estimulado através do aproveitamento do
Centro Agrícola existente no município de São Cristóvão, que então
abrigava 78 menores desvalidos, sendo 70% analfabetos. Assim surgiu o
Patronato de São Maurício, que deveria dar assistência “aos menores
abandonados, tanto pelo lado moral, como intelectual e físico, ensinando-
lhes as noções de agricultura necessárias a um tirocínio útil e proveitoso”.

Como se pode observar, não diferentemente do restante do país, a Educação

Profissional também adentrou ao Estado de Sergipe pela natureza assistencialista aos menos

favorecidos como uma espécie de compensação das rupturas sociais ou em decorrência do

capitalismo e consequente a questão econômica e financeira que declinava-se ao passar do

tempo em virtude da baixa produção provocada pela escassez da mão de obra escravocrata em

detrimento da sancionada Lei Área, o que afligia diretamente a nobreza.
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Nesse contexto, Nunes (1984, p. 236), afirma que “a partir de 1905 é criada a Escola

de Aprendizes Artífices com o ensino de ofícios”. Décadas depois estas escolas são

transformadas em Liceus Industriais, mudança de pouca relevância, pois em nada altera os

objetivos até então pretendidos. Porém, ofereciam outros tipos de cursos profissionalizantes

como Marcenaria, Alfaiataria, Selaria, Ferraria, Mecânica e Sapataria.

Ainda assim, vale ressaltar que a Educação Profissional sempre esteve excluída ou

pouco reconhecida do sistema educacional brasileiro e consequentemente das políticas de

governo, uma vez que a mesma sempre foi tida como subalterna as afeições das classes

dominantes.

Picanço (2011, p. 61), Situa a Educação Profissional no Brasil em dois períodos a
saber:

No Brasil, a Educação Profissional situa-se em dois períodos,
compreendidos, respectivamente, pelos anos de 1990 a 2002, no Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o marco foi a promulgação da nova
Lei de Diretrizes e Bases – LDB, nº 9.394/96 com inúmeros desdobramentos
para essa modalidade de Educação. E outro, que compreende os anos de
2003 a 2009, no Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, período
em que foram desenvolvidos novos debates sobre a LDB, e, por conseguinte,
outros rumos para a Educação Profissional.

Assim, é possível afirmar que na década de noventa, imerso em uma forte crise

econômica, e, incorporando os ideais consagrados pela globalização, o Brasil assume uma

postura política direcionada para uma Educação Profissional que atendesse às demandas da

divisão internacional do trabalho.

Nesse sentido, no Brasil a institucionalização da Educação Profissional tem uma

história recente. Ela foi inserida com a Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da

Educação, nela o Capítulo III trata exclusivamente da Educação Profissional.

Lei nº 9.394/96, Capítulo III - Da Educação Profissional:

Art. 39. A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de
Educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental,
médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto,
contará com a possibilidade de acesso à Educação Profissional.

Art. 40. A Educação Profissional será desenvolvida em articulação com o
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.
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Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.

Parágrafo único. Os diplomas de cursos da Educação Profissional de nível
médio, quando registrados terão validade nacional.

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares,
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade e condicionados a
matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de
escolaridade.

Nesse sentido, pode-se entender que com a sua institucionalização, a Educação

Profissional passa a integrar a Educação como um todo, ou seja, passa a ser uma modalidade

educacional a qual também deve contemplar o trabalho, sem perder de vista à ciência e à

tecnologia, assim ao ser institucionalizada, a Educação Profissional passou a ser desafiada a

não somente prover o acesso ao trabalho, mas também, e principalmente, a promover o

desenvolvimento para a vida produtiva dos indivíduos em pé de igualdade e competitividade

impostos pelo mundo do trabalho.

Por outro lado, a institucionalização da Educação Profissional, promoveu articulações

de desenvolvimento da mesma com diferentes níveis e formas da educação geral e

possibilitou que ela fosse reconhecida como parte integrante da trajetória educacional dos

indivíduos, deixando assim de ser estanque e ainda ampliou as possibilidades de sua oferta em

instituições educacionais ou até no próprio ambiente de trabalho. Porém, lamentavelmente as

políticas públicas acabam deixando por desejar na regulação, na fiscalização e na avaliação do

previsto nesta regulamentação, quando na prática não acompanham ou oferecem as condições

físicas, estruturais e orçamentárias necessárias para a efetiva implementação da Educação

Profissional no sistema público de ensino.

Nesse sentido, cria-se o Plano de Implementação da Educação Profissional na Rede

Federal de Educação, seguindo as premissas da Lei 9.394 de 24 de dezembro de 1996, se deu

na gestão de Paulo Renato Souza, enquanto Ministro da Educação e do Disposto, através da

Portaria MEC nº 646, de 14 de maio de 1997, a qual estabelece:

Art. 1º - A implantação do disposto nos Art. 39 a 42 da Lei nº 9.394/96 e no
Decreto nº 2.208/97, far-se-á, na rede federal de Educação tecnológica, no
prazo de até quatro anos.

§ 1º - As instituições federais de Educação tecnológica - Escolas Técnicas
Federais, Escolas Agrotécnicas Federais, Escolas Técnicas das
Universidades e Centros Federais de Educação Tecnológica - para dar
cumprimento ao disposto do caput deste artigo, elaborarão um Plano de
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Implantação, levando em consideração suas condições materiais, financeiras
e de recursos humanos.

A institucionalização da Educação Profissional brasileira se deu a partir da própria

Rede Pública Federal de Educação, a qual por força de Portaria ministerial foi convocada para

implantar e incrementar a nova modalidade educacional em suas unidades de ensino, seguindo

critérios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e outros dispositivos legais. Como política

pública, a Educação Profissional passa a ser vista como parte de um plano nacional de

desenvolvimento econômico e tecnológico sustentado e articulado a outras políticas de

trabalho e emprego, de competitividade nacional e internacional.

O Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os

artigos 39 a 42 da Lei nº 9.394/96, estabelece os objetivos da Educação Profissional:

Artigo 1º A Educação Profissional tem por objetivos:

I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando
jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o
exercício de atividades produtivas;

II - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades
específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio,
superior e de pós-graduação;

III - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus
conhecimentos tecnológicos;

IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores,
com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor
desempenho no exercício do trabalho.

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a Educação Profissional contemporânea

objetiva capacitar a sociedade para a vida, através do desenvolvimento de conhecimentos

humanísticos e habilidades profissionais relacionadas aos diversos níveis de escolaridade para

o exercício de atividades produtivas de diversas especificidades do mundo do trabalho.  Com

a proposta de incentivar e garantir a educação continuada como premissa da Educação

Profissional como fator preponderante de competitividade e desenvolvimento humano.

Nessa direção, o mesmo decreto também estabelece os níveis e processos educacionais

onde a Educação Profissional poderá ser desenvolvida:

Art 3 º A Educação Profissional compreende os seguintes níveis:

I - básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de
trabalhadores, independente de escolaridade prévia;
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II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos
matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma
estabelecida por este Decreto;

III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área
tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico.

Isso significa dizer que a Educação Profissional poderá está presente em qualquer

nível de escolaridade, ou contrário do que se pensa, ela não assume mais a natureza

assistencialista aos analfabetos, ou desassistidos como foi em sua origem, hoje a Educação

Profissional pode ser desenvolvida em cursos de nível básico, técnico e tecnológico.

Os cursos de nível básico oferecem qualificação profissional aos indivíduos que

queiram adentrar, se aperfeiçoar ou simplesmente se qualificar no mundo do trabalho,

independentemente do seu grau de escolaridade, tais cursos são os únicos que não compõem a

educação formal, porém oferecem certificação profissional.

Os cursos de nível técnico oferecem formação profissional de nível médio aos

indivíduos que queiram adentrar ao mundo do trabalho por meio do ensino médio, estes

requerem como grau de escolaridade mínima o ensino médio completo ou incompleto para o

acesso ao curso e o ensino médio completo na conclusão do curso, como condição de

certificação profissional do curso.

Por fim, os cursos de nível tecnológicos oferecem formação profissional de nível

superior aos indivíduos que buscam adentrar ao mundo do trabalho por meio de uma

graduação, estes cursos requerem como grau de escolaridade mínima o ensino médio

completo, compõem a educação formal e oferecem certificação profissional.

Ao institucionalizar a Educação Profissional, quando se estabeleceu os seus níveis de

formação, concebe-se as modalidades de oferta para a Educação Profissional técnica de nível

médio. Assim o Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004, em seu Artigo 4o que trata da sua

articulação com o ensino médio, observa em seu parágrafo 1º:

§ 1o A articulação entre a Educação Profissional técnica de nível médio e o
ensino médio dar-se-á de forma:

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de
ensino, contando com matrícula única para cada aluno;

II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino
fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a
complementaridade entre a Educação Profissional técnica de nível médio e o
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ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso,
podendo ocorrer:

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades
educacionais disponíveis;

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades
educacionais disponíveis; ou

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de
projetos pedagógicos unificados;

III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino
médio.

Nesse sentido, é interessante perceber que a Educação Profissional oferece diversas

modalidades para o ingresso do estudante, modalidades estas que prestigiam desde os que

estão adentrando ao ensino médio, passando pelos que estão cursando o ensino médio e

chegando, inclusive, aos que já concluíram o ensino médio. Nesse contexto, chama-se atenção

para a modalidade concomitante que prevê a possibilidade de intercâmbio entre instituições a

fim de possibilitar mais oportunidades aos interessados em participar de cursos

profissionalizantes.

O Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 também estabelece a política de certificação

aos egressos dos cursos profissionalizantes de todos os níveis e modalidades, assim os seus

Artigos 6º e 7º conclamam:

Art. 6o Os cursos e programas de Educação Profissional técnica de nível
médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação,
quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, incluirão
saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de certificados de
qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento.

Art. 7o Os cursos de Educação Profissional técnica de nível médio e os
cursos de educação profissional tecnológica de graduação conduzem à
diplomação após sua conclusão com aproveitamento.

No que tange a política de certificação, se faz mister reconhecer que os cursos

pertencentes a Educação Profissional poderão oferecer certificados e/ou diplomas. Conforme

previsto na legislação, os cursos profissionalizantes de nível básico emitirão apenas

certificados aos seus concludentes, porém os cursos técnicos de nível médio, assim como os

cursos tecnológicos emitirão diplomas aos seus concludentes. Porém, quando estes preverem

em seus itinerários formativos, etapas, módulos ou períodos com terminalidades e saídas

intermediárias, eles poderão também emitir certificados referentes a estas. Vale ressaltar que
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de acordo com a política educacional brasileira, apenas os cursos técnicos e de graduação

emitirão diplomas como certificação de grau de escolaridade, o que confere a Educação

Profissional um reconhecimento jamais conquistado antes.

Como estratégia política de sistematização, organização, desenvolvimento e

valorização da Educação Profissional de nível médio, o Ministério da Educação (MEC) por

meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), iniciou, em 2007, a

elaboração do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, um dos marcos do centenário da

Educação Profissional no Brasil, sendo em julho de 2008, lançado oficialmente a sua

primeira versão.

À Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) compete, entre outros

fins, planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação

da política da Educação Profissional e tecnológica; promover ações de fomento ao

fortalecimento, à expansão e à melhoria da qualidade da Educação Profissional e tecnológica,

além de zelar pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da Educação

Profissional e Tecnológica.

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos é uma importante referência para a oferta

dos cursos técnicos de nível médio nos diferentes sistemas de ensino Federal,

Estadual/Distrital e Municipal do país. Pois o catálogo padronizou a nomenclatura dos cursos

de cada área produtiva, criou eixos tecnológicos para cada área de conhecimento, estabeleceu

carga horária mínima para formação e descreveu o perfil profissional para cada seguimento

profissional, possibilitando as instituições de ensino qualificar a oferta de seus cursos e ao

estudante uma maior aceitação no mercado de trabalho.

Todos os anos o Ministério da Educação busca analisar a oferta dos cursos técnicos de

nível médio no país, bem como as necessidades da sociedade contemporânea, a fim de

promover constantemente a atualização do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Dessa

forma, a versão 2012 do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos contempla 220 cursos,

distribuídos em 13 eixos tecnológicos, e constitui-se em referência e fonte de orientação para

a oferta dos cursos técnicos no país.

De acordo com a última versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, os eixos

tecnológicos e as áreas de abrangência que compõem a Educação Profissional técnica de nível

médio no Brasil são:

 Ambiente e Saúde - Compreende tecnologias associadas à melhoria da
qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza, desenvolvimento e
inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde;
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 Controle e Processos Industriais – Compreende tecnologias associadas aos
processos mecânicos, eletroeletrônicos e físico-químicos;

 Desenvolvimento Educacional e Social – Compreende atividades
relacionadas ao planejamento, execução, controle e avaliação de funções de
apoio social, pedagógico e administrativo em escolas públicas e privadas e
demais instituições. Tradicionalmente são funções que apóiam e
complementam o desenvolvimento da ação social e educativa intra e
extraescolar;

 Gestão e Negócios – Compreende tecnologias associadas aos instrumentos,
técnicas e estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e
competitividade das organizações;

 Informação e Comunicação – Compreende tecnologias relacionadas à
comunicação e processamento de dados e informações;

 Infraestrutura – Compreende tecnologias relacionadas à construção civil e
ao transporte. Contempla ações de planejamento, operação, manutenção,
proposição e gerenciamento de soluções tecnológicas para infraestrutura;

 Militar – Compreende tecnologias, infraestrutura e processos relacionados
à formação do militar, como elemento integrante das organizações militares
que contribuem para o cumprimento da missão constitucional das Forças
Armadas: “(...) defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”;

 Produção Alimentícia – Compreende tecnologias relacionadas ao
beneficiamento e industrialização de alimentos e bebidas;

 Produção Cultural e Design – Compreende tecnologias relacionadas com
representações, linguagens, códigos e projetos de produtos, mobilizadas de
forma articulada às diferentes propostas comunicativas aplicadas;

 Produção Industrial – Compreende tecnologias relacionadas aos processos
de transformação de matéria-prima, substâncias puras ou compostas,
integrantes de linhas de produção específicas;

 Recursos Naturais – Compreende tecnologias relacionadas à produção
animal, vegetal, mineral, agrícola e pesqueira;

 Segurança – Compreende tecnologias, infraestruturas e processos
direcionados à prevenção, à preservação e à proteção dos seres vivos, dos
recursos ambientais, naturais e do patrimônio que contribuam para a
construção de uma cultura de paz, de cidadania e de direitos humanos nos
termos da legislação vigente. O eixo vincula-se com as áreas de formação de
profissionais de segurança pública, segurança privada, defesa social e civil e
segurança do trabalho. Envolve a atuação em espaços públicos e privados;

 Turismo, Hospitalidade e Lazer - Compreende tecnologias relacionadas aos
processos de recepção, viagens, eventos, serviços de alimentação, bebidas,
entretenimento e interação. (CATÁLOGO NACIONAL DOS CURSOS
TÉCNICOS - MEC, 2012).
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Nessa direção, fica claro que hoje a Educação Profissional está presente em diversas

áreas de conhecimento, ou seja, na agropecuária, indústria, comércio e serviços, abrange

competências e habilidades técnicas e tecnológicas de diversas naturezas, envolvendo o

conhecimento humanístico, intelectual, reflexivo que certamente preparará o indivíduo para o

mercado de trabalho, porém sem lhe negar o conhecimento das premissas do mundo do

trabalho, preparando então os indivíduos para assumirem postos operacionais, assim como

também de comando.

Vale ressaltar que conforme já anunciado anteriormente, essa pesquisa será

desenvolvida tendo como campo empírico um Curso Técnico em Guia de Turismo, o qual faz

parte do Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer, ofertado na modalidade

subsequente, do tipo presencial pertencente ao setor de serviços.

No mundo atual, a importância da Educação Profissional na vida de cada um tem sido

inquestionável. Ela é, ao mesmo tempo, pressuposto para a compreensão das questões sociais

e ferramenta capaz de instrumentalizar o indivíduo para o pleno exercício dos direitos civis e

políticos, para a intervenção positiva em favor da melhoria dos modos de existir em

sociedade, ou seja, a Educação Profissional contemporânea perpassa toda a constituição da

cidadania.

Nesse sentido, na atualidade a Educação Profissional passou a ter reconhecimento

social, político e econômico, e a cada dia tem se auto-afirmado como sendo uma importante

estratégia de competitividade e desenvolvimento para as nações desenvolvidas. Hoje, a

Educação Profissional se constitui de características próprias que a enaltece e difere das

demais modalidades educacionais, tais características estabelecem uma série de vantagens nos

cursos profissionalizantes em relação a:

 A questão temporal – os cursos de formação e qualificação profissional têm como

característica uma duração menor que as demais modalidades educacionais, isso pelo fato de

ter como uma de suas premissas, encurtar o caminho e consequentemente o tempo do

indivíduo ingressar no mundo do trabalho. Nesse sentido, a depender do nível e da área de

formação, os cursos profissionalizantes podem levar de três meses a três anos de duração;

 A especificidade da mão-de-obra – levando em consideração a questão temporal,

os cursos profissionalizantes prestigiam seguimentos específicos do mercado de trabalho e

consequentemente são focados em determinadas etapas do processo produtivo, tanto para o

desenvolvimento de funções operacionais quanto em cargos de gestão. Assim, pode-se

entender que a formação profissional é especializada;



42

 A questão metodológica - tendo em vista a questão temporal e a especificidade da

mão de obra, acima levantadas, os cursos profissionalizantes priorizam metodologias que

assegurem a prática como processo do ensino-aprendizagem, por esta razão, as instituições

ofertantes dessa modalidade costumam dispor de laboratórios dotados de equipamentos de

produção e corpo docente com experiência e reconhecimento profissional na área produtiva

para a qual se destina o curso, porém sem perder de vista a formação humanística

diversificada. Vale ressaltar que por essa característica pedagógica de priorização da prática

no processo de formação e experiência na área de produção, os docentes desta modalidade

educacional costumam receber a denominação de instrutores ou monitores. Contudo nesse

trabalho trataremos os docentes de fato como “Professores”;

 O perfil da demanda – a depender da modalidade, nos cursos profissionalizantes

não se tem como regra uma faixa etária específica, neles é bastante comum encontrar a

reunião de indivíduos de diversas faixas-etárias, assim como também é possível encontrar

indivíduos de diferentes níveis de escolaridade, e ainda profissionais já atuantes no mundo do

trabalho, uma vez que os cursos profissionalizantes têm como principal objetivo qualificar

e/ou requalificar aqueles que desejam adentrar ou já adentraram no mundo do trabalho, assim

também se pode identificar enquanto perfil da demanda que procuram os cursos

profissionalizantes, o interesse e a dedicação pelo aprendizado. Nesse contexto, também vale

ressaltar que por esse perfil, os discentes dos cursos profissionalizantes costumam ser

denominados de aprendizes. Assim, por reconhecê-los como tais, nesse trabalho, estaremos

denominando-os de “Aprendizes”;

 O mercado de trabalho – por ter sido historicamente preconceituada, como sendo

destinada para pobres, mendigos, excluídos e desvalidos, assim como por ser marginalizada

por empregos subalternos, a Educação Profissional acaba por conquistar um mercado com

muitas oportunidades de empregos, que por muitas vezes a oferta chega a ser maior que a

procura. Nesse sentido, o mercado costuma oferecer ganhos salariais relativamente acima do

teto mínimo nacional, além de algumas vantagens trabalhistas e até estabilidade funcional.

Todas estas características, ora elencadas, foram conquistadas ao longo do tempo

pelos processos sociais e econômicos que permearam as discussões sobre a real importância e

o papel da educação profissionalizante na era tecnológica, até se chegar à Educação

Profissional contemporânea que estabeleceu um novo perfil ao ensino profissionalizante e

consequentemente ao trabalhador egresso dela, tais características se contrapõem as herdadas
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pela educação profissionalizante do passado, assim Kober (2004, p. 26-27), explícita que em

virtude das transformações pelas quais passou a Educação Profissional, hoje:

Não basta mais o trabalhador que desempenha funções repetitivas,
mecânicas e sem iniciativa.  Mesmo aquele trabalhador cujo exercício
profissional é voltado para o trabalho mais simples dentro da indústria, hoje,
para dar conta da flexibilização dos processos de trabalho nas linhas de
produção, deve também ele ser flexível.  Além de “fazer”, deve ser capaz de
pensar, tem de dominar conhecimentos gerais relacionados ou não ao seu
trabalho, ser capaz de interpretar textos, gráficos e tabelas, ter conhecimento
na área de computação, ter capacidade de interpretação de dados e de
decisão, ter iniciativa e crítica e ser capaz de trabalhar em equipe [...] exige-
se agora que o trabalhador se relacione de uma nova forma com o seu
trabalho; não mais vale apenas o “saber fazer”, é preciso “saber ser”.

Nessa perspectiva, a Educação Profissional contemporânea busca integrar escola e

trabalho levando-se em conta técnicas de produção e critérios de produtividade e requer além

do domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do processo

produtivo, a compreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a

mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. É um processo educacional

planejado para obtenção de aprendizagem aproveitável nos processos produtivos. Para

reforçar a abordagem estratégica da Educação Profissional contemporânea é necessário que

esta discussão seja desmembrada em ações que possibilitem cumprir cada um das suas novas

características.

Nessa direção, o governo federal do Brasil, através das políticas públicas tem

desempenhado um papel de suma importância para a Educação Profissional, não apenas pelo

que já fora estudado e discutido até aqui, mas também, e principalmente, pelas ações que

estão ocorrendo em prol da sua efetiva realização em todo o país, o que muito tem contribuído

para o desenvolvimento das condições necessárias à sua prática e gerado perspectivas

positivas não só para as gerações presentes como também para as futuras.

Um bom exemplo destas ações é o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que

por meio do programa de expansão da Educação Profissional e Tecnológica, implantou de

2005 a 2012, cerca de 214 novas escolas profissionalizantes distribuídas em todas as unidades

da federação, incluindo o Distrito Federal. Um investimento de cerca de R$ 750 milhões em

obras e gastos de R$ 500 milhões, por ano, em custeio e salários de professores e

funcionários, contratados por concurso público.

Com isso, a rede pública federal de Educação profissionalizante passou a oferecer,

além das 170 mil vagas já existentes antes da expansão, outras 274 mil, o que ampliará em
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161% o acesso de jovens brasileiros à Educação Profissional, oferecendo, nos diversos níveis

e modalidades de ensino, suporte ao desenvolvimento da atividade produtiva, oportunidades

de geração e disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos.

Outra iniciativa governamental de fomento a Educação Profissional parte do

Ministério da Educação que está estudando a viabilidade de inserir tablets na rede pública

federal de ensino através da Educação Profissional. Para tal foi designado um grupo de

técnicos dos diversos estados brasileiros para elaborar um projeto piloto de implantação. O

que será de grande valia para realçar a proposta dessa pesquisa já que de posse desses

dispositivos professores e alunos não mais precisarão estar presos às “selas” de aula, telas de

computadores dos laboratórios de informática. Assim, o acesso à informação e a produção do

conhecimento poderá acontecer em qualquer dia, lugar e ora.

Nessa direção, vale também ressaltar que por ocasião da solenidade de abertura do 7º

Encontro Nacional das Indústrias, realizado no Distrito Federal – Brasília, em dezembro de

2012, em seu pronunciamento, a Presidenta da República Dilma Rousseff afirmou que em seu

governo, “todo e qualquer valor monetário usado na Educação Profissional não será visto

como despesa, mas sim como investimento para o presente e poupança para o futuro.” Esta

afirmação vêm legitimar o papel e a importância que a Educação profissional está tomando

dentro das políticas públicas do Brasil, e isso não se deve por acaso, na verdade o futuro do

Brasil depende da sua capacidade de formar mão de obra qualificada capaz de competir em pé

de igualdade com os demais países do seu bloco e de outros blocos econômicos.

Também por ocasião da solenidade de encerramento do I Encontro de Avaliação e

Planejamento 2013 do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

(PRONATEC), realizado no Distrito Federal, Brasília, em dezembro de 2012, o Ministro da

Educação, Aloízio Mercadante, em seu pronunciamento acerca da sua plataforma de trabalho

em relação à Educação Profissional, declarou “em minha gestão metas não são apenas para

ser cumpridas, são para ser superadas”. Isso veio a sintetizar o compromisso que os gestores

governamentais da esfera federal, que é a sua maior patente estão firmando com a sociedade

brasileira.

Todas essas iniciativas podem atestar que as perspectivas para Educação Profissional

são as melhores possíveis para o presente assim como para o futuro.
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1.3 Os Desafios da Educação Profissional para o Turismo

Conforme já discutido, no decorrer da sua trajetória, a Educação Profissional vem

conquistando espaço nas mais diversas áreas de conhecimento e produção. Inicialmente ela se

fez presente na indústria, posteriormente no comércio, e mais recentemente no setor de

serviços. Conhecido como o terceiro setor de desenvolvimento econômico no país, o setor de

prestação de serviços engloba diversas áreas produtivas, dentre elas a área de Turismo que

eminentemente se realiza pela prestação de serviços. A Educação Profissional está presente no

mercado turístico tanto no nível médio, através de cursos técnicos, quanto no superior, através

dos cursos de tecnologia.

O Turismo é uma atividade que já vem sendo praticada desde as civilizações antigas,

porém, só mais recentemente passou a ser reconhecido como um segmento econômico. Em

termos históricos, o Turismo se iniciou quando o homem nômade passou a viajar

principalmente motivado pela necessidade da busca de alimento e de acomodações, devido às

mudanças climáticas e do solo. Três mil anos antes de Cristo, o Egito já atraia muitos

visitantes para contemplação das suas pirâmides. Esses visitantes viajavam pelo Rio Nilo em

embarcações ou por terra em carruagens. Na Grécia Antiga existem registros de viagens

organizadas para participação ou contemplação dos Jogos Olímpicos.

Tem-se registrado também que durante o Império Romano os nobres viajavam longas

distâncias para visitar templos ou cidades litorâneas para banhos medicinais. Chegavam a

viajar cerca de 150 km por dia através da troca periódica dos cavalos que puxavam suas

carroças. Nesses postos de troca surgiram as primeiras hospedarias de que se tem notícia.

No ano 1000 começaram a aparecer as grandes estradas por onde circulavam os

comerciantes que transportavam suas mercadorias em animais de carga e as carruagens

puxadas à cavalo conduzindo os peregrinos, mendigos, trovadores, monges e estudantes.

Registra-se ainda que na Idade Média o surgimento de um hábito nas famílias nobres, de

enviarem seus filhos para estudarem nos grandes centros culturais da Europa. A motivação

religiosa também é registrada como responsável por viagens na Idade Média, através das

Cruzadas.

Ignarra (2003, p. 04-05), acredita que “com o fim da Idade Média e o surgimento do

capitalismo as viagens foram se propagando. Criaram-se vias de circulação ao longo de todo

território europeu”. Os séculos XV e XVI foram marcados pelas grandes navegações, essas

viagens atravessavam os oceanos, levavam centenas de pessoas e duravam vários meses,
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teriam sido as percussoras dos grandes cruzeiros marítimos da atualidade. O surgimento das

ferrovias no século XIX propiciou o deslocamento a distâncias maiores em períodos de tempo

menores.

Segundo Ignarra (2003, p. 05), na Inglaterra:

Em 1841, Thomas Cook, organizou uma viagem de trem para 570
passageiros entre as cidades de Leicester e Lougboroug, na Inglaterra. O
sucesso foi tanto que a sua empresa passou a organizar excursões para a
parte continental da Europa e, posteriormente, até excursões para os Estados
Unidos. A empresa prosperou e passou a ser considerada a primeira agência
de viagens do mundo.

As viagens marítimas também se desenvolveram bastante nesse período com o

surgimento dos barcos a vapor. Porém, o impulso definitivo para o desenvolvimento do

turismo veio com a aviação que tornou as viagens mais rápidas seguras e confortáveis.

Assim, pode-se dizer que o Turismo é uma atividade contemporânea, pois o seu

efetivo desenvolvimento somente aconteceu após alguns fatos de suma importância na

história da humanidade, tais como a alteração da legislação trabalhista, que determinou a

diminuição da jornada de trabalho diária e instituiu descanso semanal e férias anuais

remuneradas; desenvolvimento dos meios de transportes; crescimento dos centros urbanos,

devido à industrialização; melhoria da qualidade de vida das pessoas e o maior

desenvolvimento sócio-econômico e cultural promovido pelos avanços tecnológicos.

Todos esses acontecimentos contribuíram para que a atividade turística se tornasse

uma atividade econômica de interesse político e social. Um fenômeno que vem crescendo

muito e contribuindo para o desenvolvimento de comunidades, cidades, estados e nações.

Segundo Fennell (2002, p. 45), “[...] esse fenômeno, estreitamente entrelaçado no

tecido da vida e que depende dos níveis primário, secundário e terciário de produção e

serviços, é muito difícil de ser definido”. Contudo a partir do momento em que começaram os

estudos científicos sobre o Turismo, muitas definições têm sido suscitadas, tanto para

Turismo quanto para Turista.

A Organização Mundial de Turismo – OMT (2003) definiu a atividade turística do

ponto de vista formal como sendo: “as atividades que realizam as pessoas durante suas

viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo

inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócio ou outras”.

Autores mais modernos como Foster (1993), define Turismo como: "de um lado,

conjunto de turistas, de outro, os fenômenos e as relações que essa massa produz em

consequência de suas viagens".
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Entretanto, a própria OMT (2003) reconhece que:

O conceito de Turismo pode ser estudado de diversas perspectivas e
disciplinas, dada a complexidade das relações entre os elementos que o
formam. Existe ainda um debate aberto para se chegar a um conceito único e
padrão que reflita uma definição universa.

Reconhecendo a dificuldade de definir o Turismo, Smith (1990) citado por Fennell

(2002), acha que é mais realista aceitar a existência de muitas definições diferentes, cada uma

destinada a servir diferentes propósitos. Por outro lado, Fennell (2002), reconhece que as

definições econômicas e técnico-estatísticas, geralmente ignoram as experiências humanas do

conceito em favor de um enfoque baseado apenas no movimento de pessoas entre fronteiras

políticas e o montante de dinheiro gerado por esse movimento.

Nesse sentido, Ansarah (2000), reconhece que apesar do Turismo ser uma das áreas

que mais cresceu nos últimos tempos, por ser um segmento que se destaca por sua grande

capacidade de gerar divisas, criar empregos diretos e indiretos, e promover a cultura em geral,

não se pode esquecer que a base para o desenvolvimento sócio-econômico de qualquer

destinação turística que deseje consolidar-se no mercado está na prestação de serviços, pois, a

atividade turística é constituída sobre tudo de serviços de várias naturezas.

Estudos apontam que, a cadeia produtiva do Turismo é basicamente formada pelo

setor de serviços o qual do ponto de vista de oportunidades de trabalho, é o que mais se

amplia e se ampliará, é no conjunto das atividades de Turismo que se visualiza o maior

potencial de crescimento. Observou-se ao longo dos últimos anos, que o Turismo foi um dos

setores que mais colaborou com a geração de novos empregos e para o reaproveitamento de

profissionais de outros setores. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), a

atividade turística é a segunda mais rentosa do planeta e responde por 1 (um) em cada 9

(nove) empregos gerados no mundo.

Porém, segundo Barreto (1995), o Turismo, como ciência, encontra-se ainda em

processo de maturação. Somente em 1925 é que se dá o início aos estudos teóricos do

Turismo na Universidade de Roma. O primeiro Instituto de Turismo em nível superior foi

criado em 1929 pela Alta Escola de economia de Berlim (BARRETO, 1995). A partir de 1950

começaram os estudos do Turismo na área das ciências sociais e, nesta mesma década,

expandiu a criação de vários cursos de nível superior em Turismo por vários países europeus.

Dez anos depois são também criados vários Institutos de nível superior para o ensino do

Turismo nos Estados Unidos da América.
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Na América Latina, somente na década de 60, é que começa a criação de cursos de

Turismo. Já no Brasil, no ano de 1971, foi criado o primeiro curso de Turismo de nível

superior pela Faculdade Anhembi de São Paulo, seguido dos primeiros cursos de qualificação

profissional espalhados pelo Brasil ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem

Comercial. (TRIGO, 1998).

Em Sergipe, a Educação para o Turismo tem-se desenvolvido timidamente, porém já é

possível contextualizar historicamente o seu desenvolvimento. Inicialmente, apenas o Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), oferecia cursos de qualificação e formação

profissional, seguido pela Universidade Tiradentes (UNIT), que passou a oferecer o curso de

graduação em Turismo na modalidade bacharelado; em seguida o então Centro Federal de

Educação Tecnológica de Sergipe (CEFET/SE), passou a oferecer cursos técnicos e de

graduação tecnológica em Turismo; posteriormente, a Faculdade de Sergipe (FASE), também

ofereceu graduação em Turismo também na modalidade bacharelado e, por fim, a

Universidade Federal de Sergipe (UFS), que em 2009, também passou a oferecer bacharelado

em Turismo.

Estudos estatísticos registram que hoje, existe mais de 180 cursos de Turismo no

Brasil, a maior parte deles compõe a oferta de cursos de qualificação e de formação

profissional, ficando um número muito reduzido de cursos de graduação e por esse motivo a

sua produção científica ainda é incipiente com poucas publicações (BARRETO, 1995), pois o

desenvolvimento da atividade turística de forma científica e aplicada não vem acompanhando

o crescimento do mercado e as necessidades das comunidades receptoras.

Apesar do grande número de instituições públicas e particulares que oferecem cursos

na área de Turismo, é possível perceber que a cada ano diminui a demanda de alunos para

ingressar nesses cursos, assim como se pode também identificar que no decorrer do curso há

uma grande evasão de alunos, muitas vezes por motivos particulares, porém, na maioria das

vezes por problemas estruturais da escola como falta de infraestrutura física dotada de

biblioteca com acervo especializado, laboratórios e ambientes específicos de treinamento,

equipamentos, ferramentas e recursos tecnológicos. Assim como por problemas pedagógicos

comoa falta de métodos e técnicas estratégicos de ensino-aprendizagem, pois seus docentes

muitas vezes não tem formação acadêmica e nem experiência profissional na área de Turismo,

o que inclusive tem forçado algumas instituições a deixarem de oferecer o curso, ou seja,

extinguir o curso, a exemplo da Universidade Tiradentes em Aracaju.
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Também contribui para isso a marginalização da área de Turismo, pois no geral, a

sociedade entende que estudar Turismo é sinônimo de fazer Turismo, de ser turista. Na

verdade, o estudo sobre Turismo consiste em entender o fenômeno Turismo, seus

fundamentos, dimensões e complexidades, a fim de identificar as especificidades dos seus

equipamentos, produtos e serviços a fim de garantir a qualidade dos mesmos aos seus usuários

e transformando a atividade turística em uma estratégia econômica de competitividade e

desenvolvimento.

A Educação Profissional para o Turismo é bastante ampla e está presente tanto no

nível superior que deve formar profissionais capacitados para planejar, organizar e gerir os

equipamentos, produtos e serviços turísticos quanto no nível técnico que deve capacitar

profissionais para operacionalizar estes mesmos equipamentos, produtos e serviços que juntos

formam e movimenta o dinâmico mercado do Turismo.

Com isso, a formação, capacitação e qualificação profissional em Turismo tem sido

um grande desafio para a Educação Profissional, pois sendo o Turismo uma atividade

diversificada e pertencente ao setor de prestações de serviços, os quais são prestados a um

público requintado e exigente (os turistas) nos diversos seguimentos do mundo do trabalho, a

exemplo das agências e operadoras de viagens, meios de transportes, bares, restaurantes, casas

noturnas, meios de hospedagem, parques aquáticos, temáticos e de diversões, dentre outros. A

Educação profissional para o Turismo, requer escolas bem estruturadas, professores

experientes e bem preparados e uma pedagogia que responda as necessidades do mercado do

Turismo, o que não tem sido levado em conta pelas instituições que ofertam cursos

profissionalizantes em Turismo, as quais acabam deixando a formação acadêmica do seu

aluno distanciada dos arranjos produtivos desenvolvidos no mundo do trabalho no seguimento

turístico.

1.4 O Profissional Guia de Turismo

O Turismo gera empregos diretos e indiretos, formais e informais e, que com isso,

gera renda diversificada e promove o desenvolvimento de uma dada localidade, cidade,

estado, região ou até mesmo de um País, porém, é preciso entender que isso somente é
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possível quando a viagem turística é institucionalizada, ou seja, quando a logística da viagem

turística é legal.

A logística da viagem turística, diz respeito a todos os procedimentos, produtos e

serviços necessários para a sua efetiva realização. As viagens turísticas institucionalizadas são

planejadas e organizadas por empresas legalmente constituídas e habilidatas para exercer tais

atribições, assim o turista precisa procurar os serviços de um uma Agência de Turismo, pois

elas são empresas legalmente constituídas para promover as viagens turísticas. As Agências

de Turismo são responsáveis pela elaboração de roteiros e programas de viagem, assim como

pela seleção e intermediação de produtos e serviços turísticos necessários à realização de uma

viagem turística.

Segundo Hintze (2007), o agenciamento turístico, ou seja, o planejamento e a

organização de roteiros e itinerários turísticos, teve início quando o inglês Thomas Cook, em

1841, organizou uma viagem partindo de Leicester para Loughborug, reunindo 570 pessoas

para participar de um Congresso Antialcoólico. Este simples fato criou o primeiro profissional

de serviços de viagem, o Agente de Viagens. Cook ficou tão entusiasmado que se transformou

em empresário, montando uma empresa para desenvolver um sistema de funções e serviços de

assessoramento a viajantes, o que existe até hoje: as Agências de Turismo.

Assim como o planejamento e a organização, a logística de uma viagem turística

também deve responder pela efetiva operacionalização do roteiro e do programa determinados

no planejamento da viagem, ou seja, pela efetiva realização da viagem.

Nesse sentido, é possível afirmar que Cook não somente agenciava as viagens como

também os operacionalizam, uma vez que acompanhava os seus clientes durante todo o

percurso, riteiro e programação de viagem. Assim, devido as suas experiências e

conhecimentos, em pouco tempo ele além de acompanhar, acabava prestando também

serviços de informação e orientação especializados aos seus clientes, os turistas, sobre os

percursos e os lugares visitados, fazendo surgir assim o serviço de guiamento turístico e

consequentemente a ocupação de acompanhar turistas. Por essas evidências históricas Tomaz

Cook é mundialmente considerado o precurssor do agenciamento e do guiamento turístico.

No entanto, Segundo Raposo; Capella; Santos, (2004. p. 9):

Pouca gente sabe disso, mas a profissão de Guia de Turismo é mais antiga do
que se imagina. Em 440 a.C., o historiador grego Heródoto, considerado o
primeiro turista de todos os tempos, já falava desse profissional em sua
famosa história. É claro que os guias da época eram muito diferentes dos
guias atuais e em vez de orientar turistas em passeios por lugares pitorescos,
guiavam exércitos em território inimigo, mas as atribuições dos guias eram
muito diferentes daquelas dos guias de hoje. A eles cabia orientar os
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soldados em terrenos desconhecidos, servir de intérprete, arranjar
acomodações, comida e transporte para os seus clientes, entre muitas outras
funções semelhantes as dos guias contemporâneos.

A esses indivíduos empregou-se o título de “guardiões” pois a sua principal função era

resguardar a integridade física das tropas de grerra que invadiam territórios inimigos,

conduzindo as mesmas por lugares mais seguros, interpretando dialetos e garantindo

condições de sobrevivência aos mesmos. Estes guias eram considerados estratégicos como

fonte segura de informações e conhecimentos de territórios desconhecidos e mediador de

serviços básicos confidenciais e essenciais.

Outro pressuposto da origem da profissão de Guia de Turismo remonta a experiência

de vida e conhecimentos adquiridos ao longo do tempo pelos mais idosos, o que lhes conferia

sabedoria para educar os mais jovens sobre os diversos aspectos e manifestações da vida,

assim como sobre as peculiaridades da sua região e do seu povo. A estes idosos se empregava

o título de “sábios”, um termo antigo muito utilizado para se definir o que hoje vem a ser o

Guia de Turismo.

Por outro lado, Raposo, Capella e Santos (2004. p. 10), ainda ressaltam que:

No século XVIII temos notícias dos “tutores”, padres católicos irlandeses
encarregados de guiar jovens aristocratas ingleses em suas viagens de estudo
ao continente europeu, decorrendo sobre o esplendor das antigas civilizações
greco-romanas. É bem verdade que os jovens da época não viajavam por
lazer, e sim como parte de sua formação de fomentadores e mantenedores do
poderoso império britânico. Mas a função dos tutores já era muito
semelhante a dos guias turísticos atuais.

Como se pode vê, a prática de se acompanhar as classes mais abastadas em viagens

culturais para outras nações, culturas e territórios, fornecendo-lhes informações e

conhecimentos a cerca da história, geografia e outras ciências já se fazia presente desde o

século XVIII sendo este desenvolvido por padres católicos irlandeses que certamente eram

providos de cultura geral e notório saber de idiomas estrangeiros.

Segundo Fuster, citado por Carvalho (1993, p. 127):

Como acompanhantes do turista, o trabalho dos guias e condutores de
turismo nos aparece como uma profissão antiga que adquiriu, com o
Turismo maciço de hoje em dia, um esplêndido desenvolvimento. Seus
precursores são os cicerones italianos do século passado, chamados assim,
por sua eloquência característica, que fazia recordar à famosa (eloquência)
de Cícero no Senado Republicano de Roma.

Nesse sentido, pode-se entender que a profissão do Guia de Turismo é o resultado

combinado de características diversas engenbradas em uma só pessoa, tais quais
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conhecimentos capazes de identificar e reconhecer caminhos seguros, sabedoria que se traduz

em imformações precisas e confiáveis sobre as diversas áreas de conhecimento, comunicação

que lhe permite enterder e se fazer entender em sua língua materna ou outros idiomas e

eloquência para estabelecer uma comunicação clara e objetiva. Assim, fica clara a

importância e o significado do Guia de Turismo para o desenvolvimento da atividade

turística.

No Brasil, a atividade de guiamento começou a se desenvolver após a segunda guerra

mundial, quando a aviação comercial passou a desenvolver vôos regulares entre os estados da

federação brasileira. Dois grandes marcos da história da evolução do guiamento no Brasil são:

em 1959 a criação da Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV), no Rio de

Janeiro e, com isso o início do Turismo massivo no país.

Em Sergipe têm-se relatos do saudoso Sr. Robson Alves dos Anjos, como sendo ele o

pioneiro a acompanhar, orientar e monitorar turistas sergipanos em viagens pelo Brasil e pelo

Mundo. Tendo sua primeira experiência em 18 de abril de 1957 quando acompanhou um

grupo de oito pessoas para os Estados Unidos da América, a viagem durou 21 dias e o

patenteou como o primeiro Guia de Turismo de Sergipe e um dos primeiros brasileiros a

promover a atividade turística no exterior. O que signigfica dizer que o Sr. Robson Alves dos

Anjos foi o precurssor do guiamento em Sergipe.

Porém, somente em 1993 a ocupação de Guia de Turismo passou a ser formalizada

passando a ser uma profissão regulamentada, tal regulamentação se deu através da Lei Federal

nº 8.623, de 28 de janeiro e 1993, sancionada pelo então presidente da república Itamar

Franco.  Os dois primeiros artigos da referida Lei declaram:

Artigo 1º

O Exercício da profissão de Guia de Turismo, no território nacional, é
regulamentado pela presente Lei.

Artigo 2º

É considerado Guia de Turismo o profissional que, devidamente cadastrado
no Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, exerça atividades de
acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em
visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais ou
especializadas.

Assim, a profissão de Guia de Turismo passou a ser no universo da atividade turística,

a primeira a ser regulamentada por Lei e assim permaneceu até 2012, quando, a Presidente

Dilma Rousseff, reconheceu a profissão de Bacharel em Turismo. O Guia de Turismo é um
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profissional autônomo, assim o mesmo pode exercer a sua profissão com ou sem vínculo

empregatício com Empresas de Turismo. Ele participa da parte mais importante de uma

viagem turística: a realização, ou seja, a execução.

Nesse sentido, o Guia de Turismo é o responsável pelo desenvolvimento de roteiros e

programas de viagens turísticas urbanas, rurais, municipais, estaduais, interestaduais ou ainda,

especializadas, é ele quem deve acompanhar e orientar turistas ou grupos de turistas aos

destinos turísticos, transmitindo informações e explorando os seus atrativos, abordando fatos

históricos, geográficos, ecológicos e da cultura em geral, prestando um serviço de

atendimento e assessoramento especializado aos turistas.

Como se vê, o Guia de Turismo deve responder por uma série de atribuições

inerentes a natureza da sua prática profissional. Nesse sentido, o Decreto nº 946 que

regulamenta a Lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993, em seu artigo segundo descreve as

atribuições inerentes à profissão do Guia de Turismo.

Artigo 2º Constituem atribuições do Guia de Turismo:

I - acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em
visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais ou
especializadas dentro do território nacional.

II - acompanhar ao exterior pessoas ou grupos organizados no Brasil;

III - promover e orientar despachos e liberação de passageiros e respectivas
bagagens, em terminais de embarques e desembarques aéreos, marítimos,
fluviais rodoviários e ferroviários;

IV - ter acesso a todos os veículos de transporte, durante o embarque ou
desembarque, para orientar as pessoas ou grupos sob sua responsabilidade,
observadas as normas específicas do respectivo terminal;

V - ter acesso gratuito a museus, galerias de arte, exposições, feiras,
bibliotecas e pontos de interesse turístico, quando estiver conduzindo ou não
pessoas ou grupos, observadas as normas de cada estabelecimento, desde
que devidamente credenciado como Guia de Turismo;

VI - portar, privativamente, o crachá de Guia de Turismo emitido pela
Embratur.

Parágrafo único. A forma e o horário dos acessos a que se referem as alíneas
III, IV e V, deste artigo, serão, sempre, objeto de prévio acordo do guia de
turismo com os responsáveis pelos empreendimentos, empresas ou
equipamentos.

Nesse contexto, pode-se perceber que a profissão de Guia de Turismo, é complexa e

requer muita responsabilidade, dedicação, técnicas de trabalho e conhecimentos gerais. São
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atividades complexas e de grande importância para a cadeia produtiva do turismo, por isso, o

Guia de Turismo é visto como um dos protagonistas da atividade turística é a sua prática

profissional quem promove o desenvolvimento do turismo e consequentemente do destino

visitado.

Nesse sentido, Raposo, Capela e Santos (2007, p. 10), entendem que:

[...] o guia deve ser “um verdadeiro embaixador de seu país, para uma
impressão geral favorável ou negativa, e desempenha um papel muito
importante na memória global que o visitante estrangeiro leva de volta ao
seu país de origem”. Ele acrescenta: “O guia funciona como um intérprete do
seu país, na medida em que ensina ao visitante estrangeiro (ou ao seu
compatriota) a ver o país para além daquilo que os olhos alcançam (...) Ou
seja, o guia-intérprete “interpreta” o seu país e a sua realidade. O guia vê
com os olhos do visitante estrangeiro, mas fala com a alma e o conhecimento
do seu país.

É bem verdade que em seu desempenho profissional, o Guia de Turismo assume o

papel de um ambaixador da paz entre povos e territórios, uma espécia de chefe de Estado, um

representante universal do Turismo, um verdadeiro cartão de visita do destino turístico e com

isso favorecer que o turista tenha uma experiência positiva e compensadora, ou pelo poder

que o mesmo tem de servir de ligação entre a oferta dos produtos e serviços disponíveis em

uma dada destinação turística e o consumo dos visitantes que nela aportam, possibilitando

assim um perfeito intercâmbio socioeconômico e cultural entre os memos.

Para Trigo (2001, p. 110), em princípio, o guia deve cuidar para que os serviços

contratados sejam cumpridos eficientemente, dar atenção e atender toda gama de turistas e/ou

convidados com os mais variados interesses, promovendo um clima de companheirismo

durante toda a viagem. Além de descrever os locais visitados no concernente à geografia,

história, cultura, política e economia, identificando assim o potencial turístico do lugar, o guia

deve também ser um líder capaz induzir comportamentos e percepções. A dedicação pessoal

no desempenho do seu trabalho é fundamental. O seu bom desempenho pode valorizar ainda

mais os atrativos turísticos, promover os destinos turísticos e gerar novas demandas.

O guia, na realidade, é muito mais que um mero acompanhante ou
orientador.  Trata-se de um artista que sabe conferir cor e calor a uma
paisagem, de um mágico capaz de dar vida a pedras milenares, de um
acompanhante que consegue que os maiores deslocamentos pareçam curtos,
de um profissional, em definitivo, que torna possível que nos sintamos como
em nossa própria casa no interior de um arranha-céu hoteleiro ou de uma
cabana africana. (CHIMENTI e TAVARES 2007, p. 19).

Por esses e outros motivos, os serviços prestados pelos Guias de Turismo, são de

extrema importância para quem viaja em busca de conhecer o desconhecido, em seu dia-a-dia,
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o Guia de Turismo deve deter habilidades para mapear uma área geográfica de interesse

turístico, podendo ser esta um Estado, um município ou simplesmente um determinado lugar

da capital ou do interior, localizado em perímetro urbano ou rural, identificar e selecionar

produtos, serviços e atrativos turísticos necessários para atrair e satisfazer as necessidades dos

turistas e transformá-la em um roteiro, com programação previamente estabelecida, oferecer e

vender em forma de pacotes turístico e explorá-los de forma a possibilitar o consumo do

turista. Em seu exercício profissional, a ele cabe:

 Direcionar oferta-demanda – o guia conhece a região, os atrativos disponíveis e

sabe exatamente como explorá-los, assim consegue direcioná-los e/ou adequá-los para os

diversos tipos e perfis de turistas. Isso é extremamente importante tendo em vista que a

satisfação do turista está diretamente relacionada ao atendimento da sua expectativa;

 Otimizar o tempo disponível – o guia sabe exatamente o que deve ser explorado,

quando e como. Ele conhece os caminhos para chegar até os atrativos e o faz com maestria.

Não se perde tempo sem saber o que fazer quando e como fazer, pedindo informações,

seguindo placas e arriscando se valerá a pena;

 Controlar do tempo de exploração – o tempo de permanência em cada tipo de

atrativo deve ser suficiente para que o turista possa consumi-lo suficientemente ao

atendimento da sua expectativa que deve contemplar a contextualização e os registros

fotográficos e cinematográficos do atrativo e, ainda abranger, quando for o caso, o

aproveitamento do atrativo propriamente dito, ou seja, o seu consumo;

 Equacionar a relação custo x benefício – o guia tem os melhores preços e as

melhores condições de pagamento em relação ao binômio custo benefício, pois o seu

exercício profissional, naturalmente, lhe confere demandas regulares que promovem e

facilitam boas parcerias comerciais com fornecedores de diversos seguimentos do turismo;

 Promover qualidade, conforto e segurança – sendo o guia de Turismo um

representante legal do ministério do Turismo, este estará sempre zelando pela qualidade dos

seus serviços, assim como dos serviços dos seus parceiros comerciais, esta qualidade deve

atender aos padrões mínimos de conforto e segurança previstos no Código de Defesa do

Consumidor, sob pena de responder civilmente ou judicialmente a possíveis danos físicos ou

morais causados aos seus clientes, os turistas;

 Oferecer informações confiáveis - o Guia de Turismo é um profissional

capacitado e qualificado para, dentre outras atribuições, prestar informações das diversas

áreas de conhecimentos que sejam de interesse turístico, nesse sentido o guia estará sempre
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munido de informações fidedignas sobre o passado, o presente, assim como, sobre o futuro a

cerca dos aspectos históricos, geográficos, ecológicos, culturais, políticos, econômicos,

sociais e turísticos;

 Proporcionar um melhor aproveitamento da viagem – com a assessoria do Guia

de Turismo, a viagem turística ganha dimensões que superam as expectativas do turista,

sentidos que agregam valor ao fenômeno de viajar e, sobretudo características que

possibilitam o intercâmbio sócio-cultural favorável tanto para os turistas que visitam a região,

quanto para as comunidades receptoras;

 Dar sentido à viagem – o guia indica os atrativos de acordo com o perfil e o

interesse do turista, leva-o aos mesmos e os apresenta descrevendo-os e interpretando-os por

meio de uma contextualização técnica sobre os seus aspectos históricos, geográficos,

artísticos, culturais, ecológicos, sociais e científicos com o objetivo de resignar o sentido, o

significado e a importância dele no contexto turístico. Nesse sentido, o Guia de Turismo

contribui para a satisfação, senão para a superação da expectativa do turista, agrega valor ao

atrativo e contribui para a experiência turística ser positiva e proveitosa;

 Promover integração e entretenimento – seja nos deslocamentos, nos meios de

hospedagem ou nos destinos visitados o Guia de Turismo é um agente da animação e do

entretenimento, pois pensando em tornar a viagem em momentos de alegria, descontração e

lazer, o guia promove diversas atividades de recreativas e com isso ele encurta distâncias,

promover as relações sociais e interage com os participantes da viagem;

 Divulgar o turismo brasileiro – ao desenvolver o seu exercício profissional, o

guia, involuntariamente, estará promovendo direto e indiretamente os destinos e atrativos

turísticos do seu país, pelo mais eficiente meio de promoção comercial que é a propaganda

boca a boca, pois o turista satisfeito recomenda o seu roteiro aos seus familiares e amigos,

gerando demandas para os destinos turísticos brasileiros. Isso funciona como uma espécie de

engrenagem onde cada parte tem um papel fundamental para se chegar ao resultado esperado

e juntos se alcança o objetivo.

Diante de todas essas atribuições, Hintze (2007, p.42) afirma que “a vida de um Guia

de Turismo pode ser comparada à vida de um educador, pois ambos devem procurar o

conhecimento e desenvolver métodos para poder apresentar as informações a seus públicos

sejam eles alunos ou turistas” o que de fato é uma grande realidade, tamanha é a importância

e o papel desse profissional para o Turismo.

Para Chimenti e Tavares (2007, p. 14):
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Trabalhar como Guia de Turismo é recompensador.  Monotonia é algo que
não existe no vocabulário deste profissional.  Em cada viagem, temos a
oportunidade de conhecer novos locais, cada qual com suas belezas e
particularidades; culturas distintas que nos instigam a pensar sobre a
sociedade; pessoas com as mais diferentes características, com as quais
podemos exercitar a difícil arte da convivência e cidadania; e solucionar
desafios dos mais diversos tipos ao longo do caminho.

A profissão de Guia de Turismo é classificada em quatro classes destintas, as quais

delimitam as áreas geográficas onde o mesmo poderá exercer a profissão. Assim, os Guias de

Turismo são classificados como Guia Regional, Guia de Excursão Nacional, Guia de

Excursão Internacional e Guia Especializado em Atrativo Turístico.

Vale registrar que encontra-se tramitando entre os Ministérios do Turismo e da

Educação, proposta para extinção das referidas classes, numa tentativa de junção dos

conteúdos inerentes a cada classe no sentido de formatar um único curso o qual possibilite a

formação profissional de um Guia de Turismo capaz de atuar em todo território brasileiro.

Porém, enquanto tal proposta não se legitima, continua prevalecendo o que reza a

legislação virgente que não só classifica como especifica cada uma das classes previstas.

O artigo 4º do Decreto nº 946 de 1° de outubro de 1993, declara:

Artigo 4º Conforme a especialidade de sua formação profissional e das
atividades desempenhadas, comprovadas perante a EMBRATUR os Guias
de Turismo serão cadastrados em uma ou mais das seguintes classes:

I - guia regional - quando suas atividades compreenderem a recepção, o
traslado, o acompanhamento, a prestação de informações e assistência a
turistas, em itinerários ou roteiros locais ou intermunicipais de uma
determinada unidade da federação para visita a seus atrativos turísticos;

II - guia de excursão nacional - quando suas atividades compreenderem o
acompanhamento e a assistência a grupos de turistas, durante todo o
percurso da excursão de âmbito nacional ou realizada na América do Sul,
adotando, em nome da agência de turismo responsável pelo roteiro, todas as
atribuições de natureza técnica e administrativa necessárias à fiel execução
do programa.

III - guia de excursão internacional - quando realizarem as atividades
referidas no inciso II, deste artigo, para os demais países do mundo;

IV - guia especializado em atrativo turístico - quando suas atividades
compreenderem a prestação de informações técnico-especializadas sobre
determinado tipo de atrativo natural ou cultural de interesse turístico, na
unidade da federação para qual o mesmo se submeteu à formação
profissional específica.
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Nesse sentido, entende-se que o Guia de Turismo Regional é aquele capacitado para

receber, acompanhar e prestar informações e assistência a turistas dentro dos limites de uma

dada unidade da federação brasileira onde o mesmo fez o curso de formação profissional e

consequentemente estará apto a exercer o conjunto de atribuições previstas no seu exercício

profissional.

Já o Guia de Excursão Nacional é o profissional capacitado para acompanhar e

prestar informações e assistência a turistas em viagens interestaduais, tendo qualquer unidade

da federação brasileira como ponto de partida ou de destino, independentemente de onde

tenha recebido o curso de formação profissional, bastando apenas que tenha sido no Brasil, no

entanto não poderá guiar dentro dos núcleos urbanos dos Estados brasileiros, sendo necessária

a contratação do Guia de Turismo Regional da referida localidade para fazê-lo, salvo quando

em uma determinada localidade não houver profissionais da área disponíveis.

O Guia de Excursão Internacional é o profissional capacitado para acompanhar e

prestar informações e assistência a turistas em viagens internacionais, tendo qualquer País do

globo como ponto de partida ou de destino, independentemente de onde tenha recebido o

curso de formação profissional, no entanto não poderá guiar dentro dos países visitados, sendo

necessária a contratação do Guia de Excursão Nacional para deslocamentos dentro de um

dado país e de um Guia Regional para visitas nas unidades da Federação do respectivo país

visitado.

Por fim, o Guia Especializado em Atrativo Turístico é aquele capacitado

especificamente para prestar informações sobre um dado equipamento ou atrativo de interesse

turístico e somente poderá prestar serviços de guiamento no interior dos respectivos

equipamentos ou atrativos para os quais ele tenha recebido capacitação profissional para

guiar.

Diante de tais especificações, fica evidente que para atuar como Guia de Turismo é

necessário e exigido por lei que se tenha formação profissional, e de boa qualidade, assim,

qualquer indivíduo que deseje ser Guia de Turismo terá, inicialmente que fazer o curso de

formação profissional, essa formação é ofertada pelas redes pública e privada de ensino de

todo o Brasil. Porém, a certificação pela conclusão do curso, apenas, não habilita o indivíduo

a exercer a profissão, pois segundo a legislação brasileira, para o exercício da profissão de

Guia de Turismo, se faz necessário que o profissional se cadastre junto à antiga EMBRATUR,

hoje, Ministério do Turismo, como Guia de Turismo para a, ou as, classes nas quais foi

capacitado.
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O cadastramento concede ao seu portador a prerrogativa de agente legal do Ministério

do Turismo. Para fins de cadastramento os interessados em exercer a profissão de Guia de

Turismo deverão preencher os pré-requisitos especificados no artigo quinto do Decreto nº 946

de 1° de outubro de 1993:

Artigo 5º o cadastramento e a classificação do Guia de Turismo em uma ou
mais das classes previstas neste decreto estará condicionada à comprovação
do atendimento aos seguintes requisitos:

I - ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil, habilitado para o
exercício de atividade profissional no País;

II - ser maior de dezoito anos, no caso de guia de turismo regional, ou maior
de 21 anos para atuar como guia de excursão nacional ou internacional;

III - ser eleitor e estar em dia com as obrigações eleitorais;

IV - ser reservista e estar em dia com as obrigações militares, no caso de
requerente do sexo masculino menor de 45 anos;

V - ter concluído o 2º grau;

VI - ter concluído Curso de Formação Profissional de Guia de Turismo na
classe para a qual estiver solicitando o cadastramento.

Nesse sentido, fica evidente que existe uma preocupação por parte do órgão

responsável pelo credenciamento dos interessados a exercer a profissão de Guia de Turismo

em relação à comprovação da sua habilitação profissional, estado de regularidade no país,

idade mínima aceitável para exercer a profissão e ao cumprimento das obrigações inerentes ao

exercício da cidadania. Nesse contexto, pode-se entender que tais prerrogativas devem-se ao

fato da necessidade de se assegurar integridade e idoneidade daqueles que irão promover o

Turismo brasileiro na ponta, ou seja, nos destinos turísticos e diretamente aos turistas.

Comprovadas as exigências previstas na legislação em vigor, os egressos dos cursos

de formação profissional em Guia de Turismo, devem procurar os órgãos competentes para

entrar com pedido formal do seu credenciamento, o mesmo será emitido pelo Ministério do

Turismo por meio de uma carteira de habilitação profissional, esta trará diversas informações

de identificação como um número de registro, a foto do guia cadastrado, o nome completo do

guia e seu apelido, ou seja, como gostaria de ser chamado, validade do credenciamento,

número da identidade, filiação do guia, idiomas falado pelo guia, categoria de atuação o tipo

sanguíneo e data de expedição da credencial, conforme ilustração abaixo.
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Quadro 1: Carteira de Credenciamento do Guia de Turismo

Fonte: www.google.com.br/search?q=carteira+do+Guia+de+Turismo

Vale ressaltar que no exercício da sua profissão, o Guia de Turismo é um prestador de

serviços e o turista o seu cliente, ou seja, o consumidor dos seus serviços, assim estabelece-se

uma relação comercial formal, onde ambos são providos de direitos e deveres, por isso em seu

cotidiano profissional, o Guia de Turismo deve zelar pela sua integridade física e moral, assim

como do seu cliente e do turismo brasileiro.

Nessa mesma ótica, Chimenti e Tavares (2007, p. 09), ressaltam que “o turista de hoje

é bem informado, sabe de seus direitos e valoriza cada segundo do seu tempo. Por isso, não

admite ser enganado e exige que o Guia de Turismo domine profundamente os procedimentos

inerentes ao seu ofício”. Por isso, é de suma importância que o guia seja um profissional

escorreito e cumpridor dos seus deveres.

Nessa perspectiva, o artigo sétimo do decreto supracitado apresenta algumas práticas

que no desempenho das suas funções os Guias de Turismo poderão apresentar, as quais serão

consideradas infrações disciplinares:

Artigo 7º Constituem infrações disciplinares:

I - induzir o usuário a erro, pela utilização indevida de símbolos e
informações privativas de guias de turismo cadastrados;

II - descumprir total ou parcialmente os acordos e contratos de prestação de
serviço, nos termos e na qualidade em que forem ajustados com os usuários;

III - deixar de portar, em local visível, o crachá de identificação;

IV - utilizar a identificação funcional de guia cadastrado fora dos estritos
limites de suas atribuições ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício
aos não cadastrados;
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V - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que contrarie as
disposições do Código de Defesa do Consumidor ou que a lei defina como
crime ou contravenção;

VI - faltar a qualquer dever profissional imposto no presente decreto;

VII - manter conduta e apresentação incompatível com o exercício da
profissão.

Parágrafo único. Considera-se conduta incompatível com o exercício da
profissão entre outras:

a) prática reiterada de jogo de azar, como tal definido em lei;

b) a incontinência pública escandalosa;

c) a embriaguez habitual.

Isso significa dizer que, em seu exercício profissional, o Guia de Turismo, por

qualquer que seja o motivo, vier a contrariar a legislação comendo algumas das infrações

disciplinares relacionadas acima, poderá ser acometido de responder judicialmente pelos

danos causados a terceiros, podendo inclusive ser arrolado em processo judicial, levado a

julgamento pela justiça comum e penitenciado de acordo com a sua infração.

Como agente legal do Ministério do Turismo, o Guia de Turismo que cometer

infrações também poderá ser sentenciado perante o Ministério do Turismo assim como

também pelo seu órgão de classe, conforme descrito no artigo oitavo do mesmo decreto:

Art. 8º Pelo desempenho irregular de suas atribuições, o Guia de Turismo,
conforme a gravidade da falta e seus antecedentes, ficará sujeito às seguintes
penalidades, aplicadas pela Embratur:

I - advertência;

II - cancelamento do cadastro;

1º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas após processo
administrativo, no qual se assegurará ao acusado ampla defesa;

2º O Guia de Turismo poderá, independente do processo administrativo a
que se refere o parágrafo anterior, pelo desempenho irregular de suas
funções, vir a ser punido pelo seu órgão de classe.

Nesse sentido, o Guia de Turismo que, por quaisquer que seja o motivo, vier a cometer

irregularidades em seu exercício profissional, poderá responder a processo administrativo

perante ao Ministério do Turismo e aos seus órgão de classe, sendo assegurado ao mesmo o

poder de defesa, porém sendo comprovada a sua culpa, poderá sofrer algumas punições, como
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ser advertido tacitamente e até perder o seu cadastro e com isso não poder mais exercer a

profissão. Todas essas características demonstram o quão importante é o papel do Guia de

Turismo perante a atividade turística nacional.

Em se tratando de órgão de classe, a congregação dos Guias de Turismo pertence à

Federação Nacional de Guias de Turismo (FENAGTUR), constituída para fins de estudo,

coordenação, defesa e representação legal dos interesses da categoria profissional dos Guias

de Turismo do Brasil. A FENAGTUR tem sede e representação legal na cidade de Belo

Horizonte – MG e representação em todos os Estados brasileiros, estas representações são

exercidas por meio de sindicatos estaduais, os quais são constituídos por um presidente, um

tesoureiro, quatro conselheiros e diversos associados.

Em Sergipe, o Sindicato dos Guias de Turismo (SINGTUR/SE), foi  fundado em 21

de agosto de 1993, após a dissolução da AGTURB/SE, Associação Brasileira dos Guias de

Turismo - Secção Sergipe, é uma entidade sindical constituído com fins de estudo,

coordenação, defesa e representação legal dos interesses da categoria profissional dos Guias

de Turismo do Estado de Sergipe.

Por fim, cabe ressaltar que pensando em homenagear o profissional Guia de Turismo,

o Projeto de Lei nº 886/2002 de autoria do Vereador Otávio Leite, propôs o dia 10 de maio

como o Dia Nacional do Profissional Guia de Turismo, o qual fora sancionado e transformado

na Lei Federal nº 3.562/2003. Assim, o Guia de Turismo passou a ter no Calendário de Datas

Comemorativas do Brasil, um dia em sua homenagem, dedicado ao seu reconhecimento

profissional e consequentemente, a visibilidade e ao respeito à sua profissão.

1.4.1 Perfil Profissional do Guia de Turismo

O perfil profissional baseia-se, sobretudo, na descrição de um conjunto de

características humanas requeridas para a prática de uma atividade ou de uma profissão, estas

podem incluir valores morais, éticos e comportamentais até chegar às competências e

habilidades especificamente necessárias para o cumprimento de uma dada tarefa produtiva.

Assim, deve-se entender que para cada área produtiva existe um perfil específico

correlacionado a ela, por outro lado não se pode deixar de levar em consideração que parte

das características requeridas no perfil profissional são comuns a todas as áreas, pois fazem
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parte do caráter humano, enquanto que as demais características são habilidades laborais

provenientes da técnica e da tecnologia.

Nesse sentido, o Perfil Profissional do Guia de Turismo que será traçado nesse

trabalho, se compõe das características cognitivas e técnicas que o mesmo precisa desenvolver

e dominar para o seu bom exercício profissional, assim levar-se-á em consideração o fato da

profissão ser regulamentada por lei e assim possuir diretrizes curriculares, pois os

instrumentos de regulação da profissão já traçam características importantes componentes

desse perfil.

Partindo dessa lógica, Campos (2010, p.27), afirma que:

Para atender à demanda de atribuições tão específicas à qual o Guia de
Turismo é submetido, uma série de características deve ser constante do
perfil profissional desse prestador de serviços turísticos.  Sua formação deve
ser sólida para que seja capaz de desempenhar suas tarefas com domínio e de
forma segura e obstinada, além de poder tomar decisões claras e objetivas
para problemas que surgem, naturalmente, em seu trabalho.

Nessa perspectiva, fica evidente que a primeira característica que deve compor o perfil

do Guia de Turismo é a qualidade da sua formação profissional, pois o mercado turístico

requer profissionais especializados e altamente qualificados para atender as necessidades de

uma demanda cada vez mais crescente e exigente. Assim o desenvolvimento do mercado

turístico é diretamente proporcional à qualidade dos produtos e serviços disponibilizados nos

diversos segmentos da cadeia produtiva do turismo que por sua vez tem como principais

ferramentas o capital humano e os recursos tecnológicos.

Nessa direção, Raposo, Capela e Santos (2007, p. 10), salientam que:

Hoje, o guia é um especialista em relações públicas, alguém com facilidade
para aprender línguas estrangeiras, boa cultura em geral, profundo
conhecimento do lugar onde vive e uma tremenda habilidade para descascar
abacaxis, não importando onde e como eles se manifestem. O guia de
turismo moderno tem que ter capacidade de decisão e liderança, criatividade,
desembaraço, disciplina, firmeza, flexibilidade, iniciativa, paciência,
simpatia e sociabilidade, entre uma infinidade de outras qualidades
congênitas adquiridas.

Evidencia-se assim que o Guia de Turismo contemporâneo deve estar muito bem

preparado para exercer a sua profissão, pois para desenvolver as habilidades previstas em seu

perfil profissional, ele precisa desenvolver uma série de características pessoais

correlacionadas a sua profissão, assim ter facilidade de se relacionar com pessoas, falar outros

idiomas, ter boa cultura geral, ser proativo, exercer a liderança, ser criativo, desembaraçado,

disciplinado, firme, flexível quando necessário, ser simpático e sociável são algumas
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características pertinentes ao perfil social do Guia de Turismo. Outros aspectos importantes ao

perfil profissional do Guia de Turismo são levantados por Chimenti e Tavares.

O profissional precisa ser ágil, dinâmico, ter pensamento rápido e habilidade
para solucionar (em geral, sozinho, apenas para enfatizar) imprevistos.  Por
essa razão, dominar os princípios da psicologia interpessoal e ter diplomacia
auxiliam muito, bem como possuir autoridade (na medida certa, sem se
tornar autoritário) é igualmente importante no desenvolvimento das suas
funções. (CHIMENTI e TAVARES 2007, p. 27-28).

Porém apesar de toda a sua polivalência, segundo Campos (2010, p.26):

A presença do Guia de Turismo ainda é percebida com maior intensidade
quando executa o seu trabalho de maior visibilidade ao turista.  Quando
expõe aspectos geográficos, históricos e culturais de determinada localidade,
de fato, o profissional demonstra toda a sua perícia e habilidade.

Desse modo, pode-se entender que em seu perfil profissional a informação e o

conhecimento são matérias primas para o desenvolvimento do trabalho do Guia de Turismo.

Na verdade, no mundo atual, a informação é um bem precioso, o problema é que ela vem de

várias fontes, em quantidades cada vez maiores e numa velocidade surpreendente.

Assim, fica difícil identificar a veracidade das informações e orientações, por isso as

pessoas que viajam fazendo Turismo necessitam de assessoramento, ou seja, de um

profissional capaz de monitorar todas as etapas e elementos constantes no roteiro, e até

mesmo os possíveis imprevistos que por ventura possam surgir; alguém que entenda da

atividade tanto quanto o próprio agente de viagem e que detenha as informações devidas para

que possa ciceronear grupos e tomar todas as providências necessárias para o bom andamento

de uma viagem, ou seja, alguém em que se possa confiar.

Por esse prisma, Hintze (2007, p. 46), reconhece que:

[...] além de tudo, é necessário salientar que hoje o turista tem muito mais
informações em virtude de programas e canais especializados em turismo,
livros sobre o assunto e a própria Internet, etc. A informação do Guia deve
ser muito bem embasada, pois em vários grupos de Turismo existem
especialistas em assuntos ali abordados: professores de história e português,
pesquisadores do assunto, etc. Seria extremamente desagradável um turista
corrigir o guia por falta de informação.

Com base no exposto, fica evidente que o Guia de Turismo deve ter o compromisso de

estar sempre munido de novas informações, assim, como também, se atualizando das

informações já conhecidas, e nesse contexto fica claro que a informação é o bem maior do

perfil do Guia de Turismo, pois de posse dela ela poderá desenvolver-se profissionalmente,

porém, a sua competência saber buscar e transmitir a informação depende da base da sua
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formação profissional, pois “sem a formação teórica adequada, as informações transmitidas

aos turistas correm o risco de serem falsas, inventadas, deturpadas e recheadas de

preconceitos”. (CHIMENTI; TAVARES, 2007, p. 30).

Trigo (2001, p. 58), entende que “o grande volume de informações que um Guia vai

acumulando no decorrer da vida profissional precisa estar sempre acessível. Para isso, é

necessário uma formação adequada” de fato, além dos conhecimentos específicos da área, na

verdade, o guia deve ter uma boa cultura geral e talentos que possam auxiliá-lo no

desempenho de suas atividades profissionais.

Para Campos (2010, p.28), “outro fator imprescindível na composição do perfil

esperado do Guia de Turismo é a sua habilidade de expressar-se” pois para desenvolver o seu

trabalho a contento, o Guia de Turismo terá como principal instrumento de trabalho, a sua

locução, ou seja, a sua capacidade de comunicar-se oralmente com os seus passageiros, quer

seja em sua língua materna ou em idioma estrangeiro, ela deve ter clareza e fluência para que

possa se fazer entender por todos, afinal é por meio da comunicação verbalizada que o guia

deverá prestar informações, orientações e monitoramento aos seus turistas.

O artigo 9º da Lei 8.623 de 28 de janeiro de 1993 explicita que:

No exercício da profissão, o Guia de Turismo deverá conduzir-se com
dedicação, decoro e responsabilidade, zelando pelo bom nome do turismo no
Brasil, devendo ainda respeitar e cumprir leis e regulamentos que
disciplinem a atividade turística, assim suas atribuições são definidas e
especificadas por lei.

A análise desse artigo implica em reconhecer que como o Guia de Turismo deve no

exercício de sua profissão respeitar e cumprir leis. Portanto, o conhecimento sobre todas as

áreas de conhecimento, inclusive sobre a legislação que rege a sua profissão e o seu

comportamento em sociedade requer responsabilidade do guia enquanto membro da

sociedade e profissional regulamentado.

Segundo o Decreto nº 946, de 1º de outubro de 1993, o qual Regulamenta a Lei nº

8.623, de 28 de janeiro de 1993, e dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo e dá outras

providências, em seu artigo 2º aponta as seguintes atribuições do Guia de Turismo:

I – acompanhar, orientar e transmitir informações à pessoas ou grupos em
visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais ou
especializadas dentro do território nacional.

II - acompanhar ao exterior pessoas ou grupos organizados no Brasil;
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Como se vê, através dos incisos I e II, o Guia de Turismo é um profissional capacitado

não somente para acompanhar, como também para orientar e transmitir informações para um

determinado grupo de pessoas que em viagens turísticas estarão consumindo de alguma forma

o ambiente natural, quer seja em território nacional ou internacional. O que quer dizer que o

Guia de Turismo é o verdadeiro guardião do cenário turístico, pois de acordo com Michaelis

(2001), entende-se por acompanhar o ato de seguir, escoltar ou fazer companhia. Já o ato de

orientar, quer dizer indicar, alertar ou instruir. Por fim, o ato de transmitir informação

significa informar, opinar, apoiar e corroborar. Porém no perfil profissional do Guia de

Turismo, deve-se também levar em consideração que quão importante quanto deter as

informações, é a técnica que o guia de ter de ter para saber “transmitir as informações de

modo a serem importantes, de alguma forma, na procura ou resgate cultural do passageiro.”

(CAMPOS, 2010, p.28).

A questão ética também tem uma importância fundamental na sociedade

contemporânea. A compreensão da conduta humana no contexto de um mundo em

transformação, marcado pelo estreitamento das relações de mercado e pelos impactos das

revoluções telemáticas e tecnológicas, é o objeto de análise da ciência ética.

No que tange à ética profissional, o enfoque de vanguarda consiste na abordagem dos

aspectos intervenientes nos processos de trabalho, de forma a possibilitar que o exercício da

profissão ocorra dentro de parâmetros que considerem o interesse maior da sociedade.

Segundo o Código de Ética Profissional dos Guias de Turismo do Brasil, constituído

pela então presidente da Federação Nacional de Guias de Turismo – FENAGTUR, 1998, em

seu capítulo I, que trata dos princípios fundamentais do mesmo, fica estabelecido em seu

artigo 2° que o código de ética profissional tem como objetivo fixar normas de procedimentos

dos Guias de Turismo, quando no exercício de sua profissão, regulando-lhes as relações com

a própria categoria com os poderes públicos e com a sociedade. Assim, desde então normas e

procedimentos existem e são regulamentados sobre a atuação dos Guias de Turismo no

exercício de sua profissão que preveem as suas relações com os poderes públicos, privados e

com a própria sociedade.

Para Chimenti e Tavares (2007, p. 31):

No grupo, como é autoridade e estará sempre em evidência, torna-se muito
importante que seu trabalho seja norteado por princípios éticos relacionados
ao respeito às características (cor, raça, sexo, etc.) e escolhas individuais
(sexualidade, crença, tipo de alimentação, time de futebol, etc.) tanto no que
se refere aos turistas quanto aos moradores locais.
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Nesse sentido, o Turismo é um mercado altamente competitivo e em constante

transformação que requer, a cada dia, profissionais mais especializados e uma melhoria

contínua nas estruturas de comunicação. Neste contexto, o papel dos profissionais que atuam

nessa área é de tornar a viagem dos seus clientes a mais agradável possível, preocupando-se

com o seu bem estar em todas as etapas de uma viagem.

A Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada – Rede

CERTIFIC, por meio do Programa Interinstitucional de Certificação Profissional em Guia de

Turismo, elaborou e aprovou em julho de 2012, o Perfil profissional do Guia de Turismo,

como sendo “despertar e estimular a vivência turística positiva no desenvolvimento de

atividades de recepção, traslado, acompanhamento e prestação de informações aos turistas”. A

elaboração desse perfil contou com a participação de diversos professores da área de Turismo

de todo o país, inclusive a com a participação desse pesquisador, que na oportunidade pode

reforçar a característica primordial do Guia de Turismo de estar sempre bem informado. (Vide

declaração de participação anexa)

O Guia de Turismo é o principal agenciador do bem estar que os turistas esperam dos

lugares visitados, ele pode influenciar de maneira significativa a relação entre os visitantes e

àqueles que integram as comunidades receptoras, pois ele além de prestar informações de

natureza histórica, geográfica e artística e de promover atividades recreativas, criativas e

atuais, deve também auxiliar turistas na solução de problemas e dúvidas diversas decorrente

da viagem ou do segmento escolhido e ainda divulgar a importância da preservação dos

atrativos culturais e naturais da região visitada.

1.4.2 Base Legal da Formação e do Exercício Profissional do Guia de Turismo

Como já sabido, a profissão de Guia de Turismo foi regulamenta em janeiro de 1993,

os dispositivos legais de reconhecimento da profissão também estabelecem diretrizes

curriculares para a formação deste profissional. Por força da dinâmica da própria área de

Turismo, da sociedade como um todo e das estratégias políticas, a legislação que trata do Guia

de Turismo vêm passando por diversas atualizações. Nesse sentido, se faz necessário

historiciar a trajetória cronológica dos parâmetros legais de referência para a formação e

atuação profissional dos Guias de Turismo, para em seguida traçar um parecer a cerca das

principais questões legais.
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Em 28 de janeiro de 1993, o então presidente da república Itamar Franco, sancionou a

Lei nº 8.623 que reconheceu a profissão de Guia de Turismo em todo o território brasileiro.

Em 1º de outubro de 1993, foi publicado no Diário Oficial da União nº 189, de 04 de

outubro de 1993, Seção I, página 147, o Decreto nº 946 que regulamentou a Lei nº 8.623/93

que dispõe sobre a profissão do Guia de Turismo.

Nesse sentido, a partir da publicação da Lei nº 8.623 e do Decreto nº 946, a Empresa

Brasileira de Turismo – EMBRATUR passou a deliberar sobre a formação e o exercício

profissional do Guia de Turismo em todo o território nacional. Dentre outros dispositivos

legais a legislação define o perfil do profissional Guia de Turismo, suas categorias e

atribuições, além de estabelecer a obrigatoriedade do cadastro do mesmo junto a

EMBRATUR para o exercício legal da profissão.

Em 04 de outubro de 2001, publicou-se no Diário Oficial da União nº 193, de 08 de

outubro de 2001, Seção I, a Deliberação Normativa nº 425 que fixava os valores a serem

cobrados pela EMBRATUR, bem como pelos seus Órgãos Delegados, em contrapartida aos

serviços de enquadramento prévio de projetos e apreciação de planos de curso de Guia de

Turismo por categoria, assim como para o seu cadastramento e renovação de cadastro para

exercício legal da profissão.

Em 04 de outubro de 2001, foi lançado no Diário Oficial da União nº 208, de 30 de

outubro de 2001, Seção I, a Deliberação Normativa nº 426 que estabeleceu as normas e

procedimentos para cadastramento dos Guias de Turismo na EMBRTUR.

Em 04 de outubro de 2001, através do Diário Oficial da União nº 208, de 30 de

outubro de 2001, Seção I, entra em vigor a Deliberação Normativa nº 427 que determinou os

critérios para elaboração e aprovação dos planos de curso destinados para a formação

profissional de Guias de Turismo.

Em 26 de novembro de 2003, o então presidente da República Luiz Inácio Lula da

Silva, transferiu as competências de Cadastro, Classificação e Fiscalização da EMBRATUR

para o Ministério do Turismo, por meio do Decreto nº 4.898, publicado no Diário Oficial da

União nº 4.898 de 26 de novembro de 2003, Seção I, página 04.

Em 07 de janeiro de 2005, o então Ministro de Estado do Turismo, interino, Márcio

Favilla Lucca de Paula, transferiu a apreciação, no mérito, dos Planos de Cursos referentes à

formação profissional do Guia de Turismo para o Ministério da Educação. Portaria Mtur nº

07, publicada no Diário Oficial da União de 07 de janeiro de 2005, Seção I, página 94 a.
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Com a publicação da referida portaria, a formação e o exercício profissional de Guia

de Turismo passou a ser subordinada a duas instâncias regulatórias, a saber: a Formação

Profissional, passou a ser de competência do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o

Exercício Profissional, cuja regulamentação já era e continua sendo de competência dos

Ministérios do Turismo (MTUR) e do Trabalho e Emprego (MTE).

Desde então, coube ao Ministério da Educação exercer competências normativas e

regulatórias quanto ao funcionamento das Instituições e regulamentação da oferta dos cursos

de Guia de Turismo. No entanto, observou-se, que a Lei 9394/96 (LDB) não se refere em

nenhum momento o exercício profissional. De acordo com o Parecer CNE Nº 776/97 “A nova

LDB, no entanto, em seu art. 48, pôs termo à vinculação entre diploma e exercício

profissional, estatuindo que os diplomas constituem-se em prova da formação recebida por

seus titulares.”

Nesse sentido, com relação específica à formação do Guia de Turismo, o Parecer

CNE/CEB 25/2001 estabelecia que a qualificação profissional de Guia de Turismo é

“Qualificação Profissional de Nível Técnico, integrando itinerário de profissionalização do

Técnico em Turismo e Hospitalidade”.

Diante de tal impasse, e com o advento da construção do Catálogo Nacional dos

Cursos Técnicos, o Ministério da Educação, resolveu reunir especialistas de todo o país,

(inclusive o autor deste trabalho) além de representantes dos sistemas de supervisão de ensino

dos estados, juntamente com representantes de outros órgãos do governo e não-

governamentais e o próprio Ministério do Turismo, para somarem esforços ao Ministério da

Educação a fim de se elaborar as referências nacionais de formação profissional para o Guia

de Turismo, adotando nível e eixo de formação profissional, nomenclatura e perfil

profissional, competências e matriz curricular básica e infraestrutura mínima para a formação,

o que acabou culminando em cinco encontros metodologicamente desenvolvidos em forma de

oficinas.

Em 09 de julho de 2008, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução nº 03,

por César Callegari que Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de

Cursos Técnicos de Nível Médio nas redes públicas e privadas de Educação Profissional.

Em de 16 de julho de 2008, o Ministro da Educação, Fernando Haddad, aprova em

extrato o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, elaborado pela Secretaria de

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação por força da Portaria nº 870

publicada no Diário Oficial da União, Seção I, página 94.
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A partir de então, a formação profissional do Guia de Turismo, passou a integrar o

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, pertencendo ao Eixo Tecnológico

Hospitalidade e Lazer, hoje, Turismo, Hospitalidade e Lazer. Sua formação passou a ser

técnica de nível médio, nacionalmente válida, tornando obsoleto o estabelecido no Parecer

25/2001, uma vez que a qualificação profissional de Guia de Turismo, ali prevista, era uma

certificação intermediária do curso Técnico em Turismo e Hospitalidade cuja denominação

não foi incorporada pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Em 30 de setembro de 2009, a Resolução nº 03, institucionalizou o Sistema Nacional

de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC, sistema para a regulação

de cursos técnicos no País, capaz de disponibilizar, mensalmente, informações sobre cursos

técnicos de nível médio, respectivas escolas e alunos desse nível de ensino. Todas as unidades

de ensino, no país, credenciadas para oferta de cursos técnicos de nível médio,

independentemente da sua categoria administrativa (públicas e privadas, incluindo aquelas

referidas no art. 240 da Constituição Federal, de 1988), e sistema de ensino (federal, estaduais

e municipais) e nível de autonomia, estão cadastradas no SISTEC. Vale ressaltar que a

implantação do referido sistema teve início em janeiro de 2010 e continua até os dias de hoje,

sendo o autor deste trabalho integrante da comissão nacional de implantação. (Vide

declaração anexa)

Em 23 de novembro de 2009, a Portaria Interministerial nº 1082, criou a Rede

Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada, programa de

certificação de saberes adquiridos ao longo da vida, onde os trabalhadores terão seus

conhecimentos avaliados e também poderão receber cursos para melhorar a sua formação.

Nesse ínterim, o Ministério da Educação organizou e realizou em Brasília uma oficina

temática, reunindo especialistas de todo o país para elaboração do perfil profissional de

diversas áreas de conhecimento e produção, incluindo a do Guia de Turismo, onde o autor

desse trabalho teve oportunidade de participar. ( Vide certifico anexo)

Como se pode ver, por se tratar de uma profissão regulamentada, a base legal da

formação e do exercício profissional do Guia de Turismo, se compõe de diversos documentos

oficiais de duas instanciais ministeriais. São leis, decretos, deliberações normativas, portarias,

pareceres, resoluções e Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Tais instâncias e documentos

vêm sendo historicamente criados e recriados para que possam acompanhar as dinâmicas do

mundo moderno e serem aplicados dentro de uma proposta político-governamental de
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regulação da oferta de cursos, fiscalização da qualidade dos cursos ofertados e certificação da

Educação Profissional de nível médio.

1.5 Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação do Guia de Turismo

Por fazer parte do Sistema Nacional de Educação, a formação profissional do Guia de

Turismo, deve observância ao disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, através

do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, do Parecer nº 39, de 8 de dezembro de 2004,

Resolução CNE/CEB nº 3/2008, atualizada pelo Parecer CNE/CEB nº 3, de 06 de junho de

2012, da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012; do Parecer nº 11, de 04 de

setembro de 2012; do Parecer CNE/CEB nº 7, de 09 de julho de 2010, da Resolução

CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, Resolução CNE/ CEB nº 04 de 06 de junho de 2012,

que tratam de forma abrangente da regulação de oferta de cursos técnicos em todas as áreas de

conhecimento e atuação profissional.

O Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os

artigos 39 a 42 da Lei nº 9.394/96, estabelece os parâmetros para a elaboração das diretrizes

curriculares da Educação Profissional, alertando em seu artigo 7º que:

Art 7 º Para a elaboração das diretrizes curriculares para o ensino técnico,
deverão ser realizados estudos de identificação do perfil de competências
necessárias à atividade requerida, ouvidos os setores interessados, inclusive
trabalhadores e empregadores.

Neste contexto, levando-se também em consideração que a profissão de Guia de

Turismo é regulamentada por lei, os órgãos ministeriais através das suas secretarias

específicas conceberam as diretrizes curriculares nacionais específicas para a formação dos

Guias de Turismo, as quais estão previstas na Lei nº 8.623/93, no Decreto nº 946/93 na

Deliberação Normativa nº 427/01 e no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, aprovado pela

Portaria nº 870/08.

Nesse sentido, o Decreto nº 946/93 que dispõe sobre a profissão do Guia de Turismo,

orienta em seus incisos 1º e 2º as instituições ofertantes do Curso Técnico em Guia de

Turismo a cerca da necessidade do cumprimento das diretrizes curriculares previstas nos

dispositivos legais, assim expostos:

Decreto nº 946/93:
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§ 1º - as entidades responsáveis pelos Cursos de Formação Profissional em
Guia de Turismo, deverão encaminhar, previamente ao início de sua
realização, os respectivos planejamentos curriculares e planos de curso, para
apreciação da EMBRATUR.

§ 2º - os certificados conferidos aos concluintes dos cursos mencionados no
parágrafo anterior especificarão o conteúdo programático e a carga horária
de cada módulo, a classe em que o guia de turismo está sendo formado e a
especialização em determinada área geográfica ou tipo de atrativo.

Nessa direção, a Deliberação Normativa nº 427 que dispõe sobre os critérios para

apreciação dos planos de curso para a formação profissional de Guias de Turismo, em seu

anexo I, estabelece as competências, habilidades e bases tecnológicas a serem desenvolvidas

na formação desse profissional. Assim as diretrizes curriculares sinalizam que no itinerário

formativo do Guia de Turismo, os cursos de formação profissional desenvolvam as seguintes

competências:

Deliberação Normativa nº 427:

1. Ler e interpretar:
 legislação turística e outras necessárias ao atendimento ao turista;
 pesquisas, sondagens e indicadores socioeconômicos e turísticos;
 informações referentes ao turismo1;

2. Identificar e avaliar:
 os meios e recursos disponíveis;
 informações sobre a clientela efetiva;
 as oportunidades de mercado;

3. Prestar os primeiros socorros;
4. Demonstrar atitudes ético profissionais;
5. Dominar técnicas de manuseio de máquinas e equipamentos para os

serviços de guiamento;
6. Dominar os meios informatizados2;
7. Identificar, avaliar e selecionar3:
 informações geográficas, históricas, artísticas, recreativas e de

entretenimento, atividades de lazer e eventos, folclóricas, artesanais,
de transporte, gastronômicas, de hospedagem no contexto local e
regional;

8. Identificar, avaliar e selecionar os locais, espaços e equipamentos para
eventos, recreação, animação, artes e cultura;

9. Identificar e prevê serviços pessoais, turísticos e de apoio;
10.Identificar e avaliar os sítios e atrativos turísticos regionais adequados a

cada clientela4;
11.Programar serviços a serem oferecidos.
12.Contratar serviços de outros prestadores no âmbito local e regional.
13.Interpretar contratos.
14.Supervisionar o conjunto ou partes de serviços de outros prestadores.

1 Grifo meu
2 Grifo meu
3 Grifo meu
4 Grifo meu
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15.Coordenar os recursos institucionais financeiros, materiais, o suprimento,
a cobrança, a segurança pessoal e dos turistas, e os serviços auxiliares e
de apoio para a viagem turística local e regional.

16.Identificar as necessidades e soluções adequadas ao melhor atendimento
ao turista.

17.Desenvolver visão mercadológica prospectiva, que favoreça prontidão
para inovações e mudanças de objetivos e ofertas.

Para tanto, as instituições devem desenvolver as seguintes habilidades:

1. Utilizar, cumprir e divulgar a legislação pertinente;
2. Utilizar dados de pesquisas, sondagens e indicadores socioeconômicos;
3. Utilizar informações referentes ao turismo, contextualizando para o seu

meio5;
4. Aplicar conhecimentos e técnicas de auxílio de primeiros socorros em

situações emergenciais;
5. Aplicar e adequar conhecimentos e técnicas de relações humanas para

recebimento, orientação, informação e condução do turista;
6. Incorporação de valores no mundo do trabalho: zelo profissional,

representação pessoal, iniciativa, flexibilidade, pensamento crítico,
responsabilidade moral e ambiental, trabalho em equipe,
comprometimento e pró-atividade.

7. Utilizar equipamentos de TV/Vídeo, som microfone e fax;
8. Reconhecer e utilizar os meios informatizados6;
9. Adequar a oferta aos interesses, hábitos, atitudes e expectativas dos

turistas, preservando as peculiaridades e a identidade do ambiente;
10.Conduzir a preparação e montagem dos produtos e serviços;
11.Articular outros profissionais prestadores de serviços e produtos no

contexto local e regional;
12.Contatar, negociar e contratar diferentes prestadores de serviço local e

regional;
13.Elaborar cronograma da viagem turística e efetivar o seu cumprimento.

E as seguintes bases tecnológicas:

1. Técnicas de: leitura e interpretação de pesquisas, sondagens e indicadores
socioeconômicos, comunicação e relações com o público, interpretação e
aplicação da legislação turística e de setores aplicáveis a área (direito do
consumidor, trabalhista, ambiental, de saúde, sindical, de segurança);

2. Tipologia e classificação de meios de hospedagem, meios de transporte,
serviços de alimentação, equipamentos, eventos, atividades de lazer
entretenimento, animação, sócio-cultural;

3. Modalidades, tipos e formas de turismo: oferta e demanda;
4. Fundamentos de psicologia e sociologia de lazer do turismo;
5. Técnicas de organização de serviços turísticos, eventos e lazer;
6. Atendimento e encaminhamento de emergência individual e coletiva;
7. Princípios e fundamentos de sustentabilidade ambiental;
8. Vivência de situações problema;
9. Princípios éticos do mundo de trabalho;
10.Regras, normas e técnicas de etiqueta e apresentação pessoal;

5 Grifo meu
6 Grifo meu
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11.Normas de procedimento de saúde e de higiene pessoal e ambiental;
12.Técnicas de utilização de meios informatizados, equipamentos

eletrônicos e da Internet7;
13.Técnicas de animação e recreação;
14.Técnicas e regras de organização e elaboração de roteiros, programas e

itinerários regionais8;
15.Técnicas e regras de interpretação e elaboração de contratos.
16.Aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos e ambientais do

estado e especialmente da região, aplicados ao turismo9;
17.Estilos e história da arte, manifestações culturais populares com ênfase no

Estado.

Como se pôde ver, através dos grifos nos trechos acima, as diretrizes curriculares

nacionais para a formação profissional do Guia de Turismo, apesar de instituídas em 2001, já

mencionavam a necessidade de existir nos planos de cursos oferecidos pelas instituições

formadoras, mecanismos que possam desenvolver nos aprendizes, competências e habilidades

de: ler e interpretar informações referentes ao turismo; identificar, avaliar e selecionar

informações geográficas, históricas, artísticas, recreativas e de entretenimento, atividades de

lazer e eventos, folclóricas, artesanais, de transporte, gastronômicas, de hospedagem no

contexto local e regional; dominar os meios informatizados, equipamentos eletrônicos e a

Internet.

Por outro lado, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, em sua última edição,

lançada em Julho de 2012 pelo Ministério da Educação, que trata dos mecanismos de

organização e orientação da oferta nacional dos cursos técnicos de nível médio em todo o

território brasileiro estabeleceu em extrato que a formação profissional do Guia de Turismo

pertence ao eixo tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer da Educação Profissional

Brasileira. Determinou que os cursos para essa formação profissional deverão ser ofertados

exclusivamente como técnico de nível médio e sua carga horária não poderá ser inferior a 800

horas.

O Catálogo também descreve o perfil de conclusão de curso para o Guia de Turismo

como sendo o profissional que:

Orienta, assiste e conduz pessoas ou grupos durante traslados, passeios,
visitas, viagens, com ética profissional e respeito ao ambiente, à cultura e à
legislação. Informa sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais,
geográficos e outros de interesse do turista. Apresenta ao visitante, opções de
roteiros e itinerários turísticos disponíveis e, quando for o caso, concebe-os
considerando as expectativas ou necessidades do visitante. Utiliza

7 Grifo meu
8 Grifo meu
9 Grifo meu
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instrumentos de comunicação, localização, técnicas de condução, de
interpretação ambiental e cultural.

Partindo do perfil profissiográfico estabelecido pelo Catálogo, fica claro que a

formação profissional do Guia de Turismo Brasileiro deve contemplar conhecimentos de

diversas áreas e naturezas. Tais conhecimentos precisam fornecer as bases teóricas, técnicas e

tecnológicas necessárias atender o conjunto de tarefas, processos e procedimentos previstos

em seu perfil e que possam garantir o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Por fim, o Catálogo ainda apresenta as áreas de conhecimentos que deverão ser

abordadas na formação profissional do Guia de Turismo, assim como os seguimentos de

empregabilidade e a infraestrutura recomendada como suporte pedagógico para o curso,

conforme apresentado a seguir:

Quadro 2 – Diretrizes Curriculares para o Curso Técnico em Guia de Turismo
TEMAS

A SEREM ABORDADOS
NA FORMAÇÃO

POSSIBILIDADES DE
ATUAÇÃO

INFRAESTRUTURA
RECOMENDADA

 Geografia;
 Cartografia;
 Legislação;
 História e museologia;
 Sistemas de informação;
 Artes e cultura;
 Transporte e hospedagem.

 Agências de viagem e
operadoras turísticas;

 Organismos turísticos
públicos ou privados e
de forma autônoma.

 Biblioteca com acervo
específico e atualizado;

 Laboratório de informática com
programas específicos;

 Equipamentos de localização e
comunicação;

 Laboratório didático: agências
de viagem e operadoras de
turismo;

 Mapoteca;
 Meio de transporte para a

prática profissional.

Fonte: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 2008 – MEC

Os temas apresentados como necessários a serem abordados na formação do Guia de

Turismo, abrangem as ciências exatas, sociais, naturais e aplicadas, incluindo sistemas de

informação que tem suporte na ciência da computação e consequentemente no conhecimento

dos meios informatizados.

As possibilidades de atuação profissional elencadas no Catálogo apontam para o

trabalho formal com e sem vínculo empregatício, o que é uma característica do Guia de

Turismo prevista em sua legislação específica. Porém deve-se chamar atenção que isso não

quer dizer que a sua atuação profissional não seja institucionalizada o que requer uma

formação adequada que lhes confira autonomia e idoneidade.
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Em si tratando da infraestrutura recomendada pelo Catálogo para os cursos de

formação profissional em Guia de Turismo, deve-se chamar atenção no que já está posto

como recomendação ministerial da necessidade de laboratórios específicos para o curso, como

laboratório didático e laboratório de informática, assim como de um meio de transporte

equipado e específico para as práticas profissionais.

1.6 Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS

O Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Sergipe, foi criado em março de 2004, no então Centro Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Sergipe, o qual oferecia duas habilitações sendo uma em

Agenciamento de Viagens e outra em Guiamento Turístico.

Em 2008 por ocasião do lançamento do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que

unificou as nomenclaturas, as habilitações e os perfis profissiográficos de todos os cursos

técnicos considerando as características científicas e tecnológicas de cada área de produção, o

Ministério da Educação determinou que todas as Instituições ofertantes de cursos técnicos

reformulassem os seus Projetos Políticos Pedagógicos de Cursos - PPPC de forma a seguirem

as orientações do referido catálogo.

Nesse sentido, com base na Portaria nº 286 de 22 de maio de 2007(Anexo “B”), o

Projeto Político Pedagógico do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS sofreu a sua

primeira reformulação pedagógica, a qual proporcionou diversas atualizações e adequações,

inclusive em sua habilitação profissional que, em atendimento à legislação, passou a ser

exclusivamente “Técnico em Guia de Turismo”.

Assim, o projeto analisado na amostra desta pesquisa, foi exatamente o que foi

implementado em 2007, o qual se encontra em vigor até a presente data. Em sua introdução, o

projeto ressalta que foi criado e revisado por uma equipe interdisciplinar formada por um

grupo específico de trabalho constituído pela comissão designada, a qual se utilizou da

metodologia de consulta pública direcionada a professores, alunos e egressos do curso, assim

como também a empresários e profissionais atuantes no mercado de agenciamento e

guiamento do Estado de Sergipe.

Nesse contexto, a sua justificativa está baseada no desenvolvimento do Turismo no

Estado de Sergipe e no Brasil, contextualiza-se a cerca dos grandes investimentos de
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infraestrutura básica e de apoio ao Turismo em todas as regiões do Estado, apresenta-se dados

sócio-econômicos do turismo e os relacionam com a geração de empregos diretor e indiretos,

formais e informais gerados pela atividade turística.

Na continuidade da análise do Projeto Político Pedagógico do Curso Técnico em Guia

de Turismo (2007), apresenta-se a seguir a descrição dos itens que tratam dos objetivos que

nortearam a concepção e a oferta do curso, constantes no projeto.

Quadro 3 – Objetivos do Curso Técnico em Guia de Turismo

Objetivo Geral Objetivos Específicos

Formar Técnicos em Guia de Turismo
com competências e habilidades para
atuarem no Estado de Sergipe, assim
como em todo Território Brasileiro, com
visão empreendedora, pró-ativa, ética,
crítica, autônoma e politicamente
comprometida com o desenvolvimento
socioambiental do turismo.

 Promover a aprendizagem de conteúdos científicos
sobre turismo, hospitalidade, história, geografia,
ecologia, psicologia, meio ambiente e cultura em
geral voltados para a área de guiamento turístico;

 Oportunizar a instrumentalização de técnicas e
tecnologias necessárias para a prática profissional de
acompanhamento, orientação e transmissão de
informações a turistas em viagem;

 Desenvolver competências e habilidades através de
atividades práticas monitoradas voltadas ao exercício
profissional do Guia de Turismo;

 Qualificar mão de obra para o mercado de trabalho
na perspectiva de atender as demandas reprimidas e
contribuir para o desenvolvimento do turismo
sergipano e brasileiro.

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Guia de Turismo 2007 – IFS

Analisando os objetivos que nortearam a concepção e a oferta do curso, estão

fundamentados na formação de trabalhadores dotados de competências e habilidades

adequadas para a sua inserção, permanência e desenvolvimento do mundo do trabalho e que

possibilitará a sua ascensão profissional tanto no contexto regional quanto no nacional.

Nesse sentido, também se pode identificar o perfil profissional previsto no Projeto

Pedagógico do Curso Técnico em Guia de Turismo (2007), como sendo um profissional de

nível médio preparado para atuar como Guia de Turismo Regional e Nacional capaz de:

 Prestar atendimento direto a clientes com eficiência e eficácia
promovendo a satisfação e o retorno do turista ao destino;

 Orientar, assistir e conduzir pessoas ou grupos durante traslados,
passeios, visitas, viagens, com ética profissional e respeito ao ambiente, à
cultura e à legislação;
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 Informar sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais,
geográficos, artísticos, técnicos e outros de interesse do turista;

 Acompanhar e auxiliar o turista em visitas a museus, galerias de arte,
exposições, feiras, bibliotecas e pontos de interesse turístico;

 Apresentar e orientar ao turista sobre opções de roteiros e itinerários
turísticos disponíveis e, quando for o caso, os conceber considerando as suas
expectativas e/ou necessidades;

 Utilizar instrumentos de comunicação, localização, técnicas de condução,
de interpretação ambiental e cultural;

 Acompanhar e orientar despachos e liberações de passageiros e
respectivas bagagens, em terminais de embarque e desembarque aéreos,
marítimos, fluviais, rodoviários e ferroviários, observadas as normas
específicas do respectivo terminal;

 Desenvolver comportamentos próprios do profissional Guia de Turismo
como apresentação e postura pessoal, organização e qualidade do trabalho,
ética profissional e obediência à legislação pertinente da profissão;

 Interpretar pesquisas, sondagens, indicadores socioeconômicos, mapas
temáticos e pictóricos ligados ao setor de turismo na ótica do
empreendedorismo;

 Promover atividades de entretenimento durante viagens e passeios
turísticos;

 Conhecer, interpretar e empregar os termos técnicos específicos do
mercado turístico nos idiomas Inglês e Espanhol;

 Desenvolver uma comunicação comercial com o cliente, inclusive nos
idiomas estrangeiros (Inglês e Espanhol);

 Reconhecer a importância da atividade turística para o desenvolvimento
sócio-econômico e cultural de uma localidade.

Nesse contexto, é possível perceber que os objetivos traçados e o perfil previsto para o

Guia de Turismo formado pelo IFS está em consonância com as diretrizes curriculares

nacionais e atende as inspirações do mercado de trabalho.

De acordo com a Matriz Curricular do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS, o

itinerário formativo do aluno está estruturado em uma carga horária total de 1.296 horas/aulas

e 972 horas/relógio. Esta carga horária está distribuída em três semestres letivos e sequenciais,

os quais são denominados de períodos do curso. Cada período tem uma duração de 18

semanas letivas e é composto por um elenco de disciplinas organizado em sequência lógica e

em ordem crescente dos períodos e dos conhecimentos em relação à construção da formação

profissional, assim, estrategicamente, algumas disciplinas são pré-requisitos para outras.
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Sob esse viés, apresenta-se a seguir a Matriz Curricular do Curso Técnico em Guia de
Turismo do IFS com os seus respectivos períodos, disciplinas, cargas horárias e pré-
requisitos:

Quadro 4 – Matriz Curricular do Curso Técnico em Guia de Turismo

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Guia de Turismo 2007 – IFS

P
E

R
ÍO

D
O CÓD.

DA
DISCI
PLINA

DISCIPLINAS

CARGAS  HORÁRIAS
PRÉ-
REQU
ISITO

POR PERÍODOS AULA/RELÓ

1º 2º 3º A R

IN
ST

R
U

M
EN

TA
L

CMA1 Fundamentos de Turismo e Hospitalidade 2 - - 36 27 -

CMA2 História e Cultura Aplicada ao Turismo 2 - - 36 27 -

CMA3 Geografia Aplicada ao Turismo 2 - - 36 27 -

CMA4 Patrimônio Cultural 2 - - 36 27 -

CMA5 Fundamentos de Ecologia 2 - - 36 27 -

CT1 Comunicação e Expressão I 2 - - 36 27 -

CT2 Relações Interpessoais 2 - - 36 27 -

CT3 Inglês Aplicado ao Turismo I 2 - - 36 27 -

CT4 Espanhol Aplicado ao Turismo I 2 - - 36 27 -

AP1 Projeto Integrador I 6 - - 108 81 -

EX
PE

R
IM

EN
TA

L

CMA6 Educação Ambiental Aplicada ao Turismo - 2 - 36 27 -

CMA7 Cultura Brasileira - 2 - 36 27

CMA8 História da Arte - 2 - 36 27 -

CT5 Comunicação e Expressão II - 2 - 36 27 CT1

CT6 Técnicas de Guiamento - 4 - 72 54 CM1

CT7 Roteiros Turísticos - 2 - 36 27 003

CT8 Técnicas de Orientação em Campo - 2 - 36 27 -

CT9 Inglês Aplicado ao Turismo II - 2 - 36 27 CT3

CT10 Espanhol Aplicado ao Turismo II - 2 - 36 27 CT4

AP2 Projeto Integrador II - 6 - 108 81 AP1

O
PE

R
A

C
IO

N
A

L

CMA9 Desenvolvimento Territorial - - 2 36 27 -

CT11 Técnicas de Vendas - - 2 36 27 -

CT12 Operacionalização de Viagem - - 4 72 54 CT6

CT13 Segurança e Primeiros Socorros - - 2 36 27 014

CT14 Inglês Aplicado ao Turismo III - - 3 54 40,5 CT9

CT15 Espanhol Aplicado ao Turismo III - - 3 54 40,5 CT1
0

AP3 Projeto Integrador III - - 6 108 81 AP2

Subtotal Horas/Aula Período 24 26 22 1.296 -

Total Horas/Relógio 324 351 297 - 972
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Analisando a Matriz Curricular do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS, pode-

se perceber que o itinerário formativo do curso apresenta um conjunto de disciplinas teóricas

de diversas áreas de conhecimento que devem fornecer as bases teóricas que constituirão parte

das competências previstas no perfil profissional do egresso do curso. Assim como também,

um conjunto de disciplinas técnicas que devem oferecer as habilidades profissionais

necessárias para o seu ingresso e desenvolvimento no mundo do trabalho.

Partindo desse princípio, pôde-se identificar nos três períodos do curso, ou seja, tanto

no 1º período, identificado como “instrumental”, quanto no 2º período, identificado como

“experimental” e no 3º período, identificado como “operacional” as principais disciplinas

técnicas de formação profissional do curso, chegando-se assim aos seguintes resultados. No 1º

período, elencam-se as disciplinas: Fundamentos de Turismo e Hospitalidade; Comunicação e

Expressão I: Relações Interpessoais e Projeto Integrador I, no 2º período, as disciplinas:

Comunicação e Expressão II; Técnicas de Guiamento; Roteiros Turísticos; Técnicas de

Orientação em Campo e Projeto Integrador II, e no 3º período, as disciplinas: Técnicas de

Vendas e Operacionalização de viagem e Projeto Integrador III.

Nesse sentido, pôde-se consultar os planos de curso destas disciplinas a fim de

conhecer seus conteúdos, metodologias e recursos pedagógicos, após a consulta de cada

disciplina chegou-se a conclusão de que em se tratando de conteúdos todas as disciplinas

possuem conteúdos que podem e devem ser desenvolvidos com o auxílio das tecnologias

digitais, porém em relação as metodologias, ficou claro que as metodologias previstas nelas

ainda são as tradicionais e analógicas, não sendo identificado em nenhuma disciplina

metodologias que abrangessem o uso das tecnologias da informação e comunicação no

processo ensino-aprendizagem.

Por fim, em se tratando dos recursos pedagógicos adotados pelos professores das

referidas disciplinas, a maioria já prevê o uso de alguns equipamentos tecnológicos como

retroprojetor, data-show e microcomputador, porém nenhuma delas prevê o uso da rede

mundial de computadores, a Internet, como recurso metodológico. O que significa dizer que

muito embora, alguns professores já usem alguns equipamentos digitais, estes se limitam a

reprodução dos seus conteúdos, ou seja, em sua prática docente eles ainda não exploram os

recursos que estes equipamentos podem oferecer a partir da sua conexão com a Internet.

Nesse sentido Hintze (2007, p. 45-46), chama atenção que:

A Internet, tão famosa e tão fácil de se usar, tem se tornado uma inesgotável
fonte de informações pra um consulta rápida. Mais, há de se questionar sobre
a origem e veracidade das informações, tudo fica mais difícil. Porém, isso na
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tira o mérito de vários sites que contem informações fantásticas sobre locais
e com auto grau de confiabilidade. [...] Muitas cidades tem seus site já em
funcionamento e com informações turísticas, breve história da cidade,
atrativos, dados do município, etc. Isso é sem dúvida é um ótimo ponto de
partida para uma pesquisa. [...] Além de poder proporcionar um grande show
ao turista sobre o ponto de vista da informação, a pesquisa também tem a
função fantástica de incrementar a cultura própria do Guia de Turismo. O
saber é uma das recompensas mais significantes da profissão do Guia de
Turismo.

Vale ressaltar que o conteúdo de duas disciplinas técnicas de formação profissional

chamou atenção, isso por sua natureza de instrumentalizar o aprendiz com um universo de

informações a cerca dos diversos aspectos de conhecimento relacionados ao Turismo, as

quais, segundo as diretrizes curriculares, servirão de matéria-prima para atuação profissional

do aprendiz.

Segundo a ementa da disciplina “Técnicas de Guiamento” do Curso Técnico em Guia

de Turismo do IFS, ao longo da disciplina o aprendiz deverá ser capaz de reconhecer e/ou

dominar:

Origem e evolução histórica do Guia de Turismo. Regulamentação,
conceitos e definições da profissão. Credenciamento junto aos órgãos
competentes para o exercício da profissão. Perfil Profissional do Guia de
Turismo. Etiqueta e comportamento social. Técnicas de trabalho.
Identificação e contextualização técnica dos principais roteiros e atrativos
turísticos comercializados no Estado de Sergipe. (Projeto Pedagógico do
Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS, 2007).

Da mesma maneira que, segundo a ementa da disciplina “Operacionalização de

viagem” do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS ao longo da disciplina o aprendiz

deverá ser capaz de reconhecer e/ou dominar:

Conceitos, definições, funções e atribuições do Guia de Excursão Nacional.
Etiqueta e comportamento profissional. Técnicas e métodos de trabalho.
Técnicas de compra e venda de opcionais. Políticas de comissionamento.
Paradas exploratórias e pontos de apoio. Monitoramento de programações
diárias. Elaboração e negociação de contratos. Lançamentos contábeis.
Elaboração de boletins de ocorrências, relatórios técnicos e questionários de
avaliação, aplicação, tabulação e análise de resultados. Identificação e
contextualização técnica dos principais roteiros e atrativos turísticos
comercializados no Brasil. (Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Guia
de Turismo do IFS, 2007).

Pelas características dos conteúdos pertinentes às disciplinas, percebe-se que enquanto

procedimento metodológico e recursos pedagógicos, ambas poderiam e deveriam fazer uso

das tecnologias da informação e comunicação em seus processos de ensino-aprendizagem,
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inclusive por meio dos recursos informacionais através de pesquisas elaboradas e monitoradas

pelo professor, o que, lamentavelmente, não está previsto em seus planos de curso.

Por outro lado, muito embora as diretrizes curriculares nacionais apontem para o uso e

o domínio desses recursos informacionais, inclusive com o auxílio da Internet, como base

tecnológica para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias a formação e

ao exercício profissional do Guia de Turismo, a matriz curricular do curso do IFS não

apresenta nenhuma matéria específica de base cognitiva para tal.

Em face do desenho curricular apresentado, as estratégias metodológicas descritas no

projeto se propõem em buscar proporcionar aos alunos situações educativas que consolidem

aprendizagens significativas e, que estabeleçam conexões críticas com a realidade para que

esses alunos possam desenvolver a autonomia e criatividade, assegurando a percepção de que

a sua relação com o conhecimento terá um papel essencial para o seu desenvolvimento

pessoal e profissional. Porém nenhuma ação institucional foi identificada para tal fim.

Também estão previstas ações educativas que fomentem a construção de

aprendizagens significativas e viabilizem a articulação e a mobilização dos saberes,

estabelecendo um relacionamento ativo, construtivo e criador com o conhecimento.

Segundo o projeto, estão previstas diversas estratégias metodológicas de integração

que, tem como princípios a interdisciplinaridade, a contextualização, a flexibilidade e a

valorização das experiências extra-escolares dos alunos, vinculando-as aos saberes

acadêmicos, ao trabalho e as práticas sociais. Porém estas não são apresentadas em nenhum

momento nos diversos item e subitens do projeto.

O Projeto julga imprescindível a clareza na perspectiva do olhar docente e discente

sobre as atividades pedagógicas, pois entende que no desenho curricular traçado, o docente se

posicionará como mediador do processo, devendo estar preparado para enfrentar os desafios

dessa ação educativa, a qual envolverá compromisso com o seu fazer diário, que também terá

que ser coletivo, e passível de avaliação permanente. Quanto ao aluno, é previsto que o

mesmo terá que ser protagonista do processo educativo comprometendo-se com a construção

dos valores que fundamentará o seu desenvolvimento intelectual, humano e profissional.

As atividades educativas estão voltadas para assegurar a integração entre trabalho,

ciência, cultura e tecnologia, através da seleção adequada dos conteúdos e da inter-relação

entre estes, bem como do tratamento metodológico que será dado ao processo de construção

do conhecimento, considerando a organicidade do currículo, no entanto, não existem
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estratégias metodológicas estabelecidas no projeto do curso que possam garantir a efetiva

integração entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia.
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APÍTULO II – TECNOLOGIA DIGITAL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA
PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

2.1 Tecnologias da Informação e Comunicação no Processo Ensino-aprendizagem

Quando se fala em recursos tecnológicos para a Educação, logo se associa o uso dos

equipamentos tecnológicos, a exemplo do data-show, do quadro digital, do retroprojetor, da

TV e até mesmo do computador, equipamentos tecnológicos que de fato podem contribuir

para a melhoria da aula do professor no sentido de projeção e ilustração do seu material.

Nesse sentido, Silva (2003, p.124), relata que:

Hoje, por exemplo, é comum que as escolas e faculdades tenham
incorporado a televisão, o videocassete e os computadores aos seus
estabelecimentos. Mesmo porque o mercado de trabalho e comercial
praticamente obriga á educação que se integre na lógica de um mundo
tecnologizado. Todavia, essa incorporação se dá ainda de forma marginal e
obedecendo ainda ás prerrogativas de uma estrutura de ensino tradicional.

Isso significa que a tecnologia digital não deve ser usada apenas como

instrumento/equipamento de reprodução ou ilustração de conceitos, teorias, fórmulas e

técnicas pré-elaboradas e, sim, como meio pelo qual o professor possa desafiar e oportunizar

o aluno a construir os seus próprios conceitos, teorias, fórmulas e técnicas, embasados em

conhecimentos adquiridos através do seu raciocínio e do seu poder de reflexão cognitivo que

lhe trará formação profissional.

O advento das tecnologias da informação e comunicação permite realizar
tanto as formas tradicionais mecanicistas de transmitir conteúdos, como
explorar o potencial de interatividade e desenvolver atividades à distância,
com base na interação e na produção de conhecimento (PEREIRA, 2009,
p. 31).

Assim, deve-se perceber que a tecnologia pode oferecer muito mais que apenas a

melhoria das condições instrumentais do professor abordar algum assunto ou tema, elas

podem oferecer condições do aluno se envolver na pesquisa, no experimento, na simulação, a

fim de facilitar a construção do seu conhecimento, tornando-o um sujeito autônomo e o

professor um facilitador, o que tem sido visto como um verdadeiro desafio.

Segundo Castells (2003), a globalização, os avanços tecnológicos, a sociedade do

conhecimento, o aumento expressivo da competitividade no mundo do trabalho e as novas

expectativas das organizações, são alguns dos desafios para a Educação no contexto
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formativo, de modo que a mesma continue garantindo ao indivíduo as condições necessárias

ao seu desenvolvimento sócio-econômico.

Nesse sentido, Morin (2003), afirma que os saberes necessários à Educação

contemporânea requerem ferramentas e instrumentos capazes de garantir as exigências do

mundo atual, que algumas vezes são ignorados ou deixados à margem dos debates sobre a

política educacional. As práticas pedagógicas da atualidade devem refletir sua eficácia e

eficiência a fim de assegurar competências e habilidades no educando, de acordo com os

desafios propostos pela atual conjuntura educacional.

Deste modo, Schneider (2002, p. 71), traz à tona a utilização dos meios tecnológicos

como ferramentas facilitadoras do processo ensino-aprendizagem, pois “os meios

computacionais passam a oferecer espaços e ambientes de comunicação navegável por meio

de fluxos de informação, ou seja, a virtualização promovida pelo computador é a própria

reinvenção da Educação”.

Nesse contexto, o desafio está centrado no professor, pois em sua prática pedagógica,

não é o computador em si que deve interessar ao professor, mas, sim, o que o professor é

capaz de desenvolver com ele. Bastos (2008, p.52), entende que “a Internet funciona como

um oceano pelo qual a informação contida em texto, som e imagem pode ser navegada, ou

melhor, acessada em qualquer computador conectado a essa rede. É por essa razão, que

dizemos que navegamos na Internet”.

Então, por meio da Internet, por exemplo, é possível se conectar ao ciberespaço10 onde

diversos canais podem conduzir professores, alunos e os indivíduos em geral a ambientes

virtuais de informação e comunicação abertos ao mundo como fonte ilimitada de conteúdos,

sobre os mais diversificados aspectos, sob a perspectiva da interatividade e intercâmbio

cultural, onde a Educação deve se realizar enquanto instrumento capaz de emancipar o

indivíduo a partir do seu esclarecimento enquanto cidadão consciente dos seus direitos e

deveres, detentor dos meios de produção, reprodução e sobrevivência.

Seguindo essa corrente de pensamento, Bastos (2008, p.53), salienta que;

Navegar na Internet é o ato de passear pela web, movendo-se de um
websites11 para o outro, seguindo links12. Na Internet, há milhões de websites
disponíveis [...] podemos encontra na Internet vários tipos de textos,

10 Ciberespaço: é o espaço de comunicação que surge da interconexão mundial entre computadores definido por
Lévy em Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
11Websites: conjunto de páginas ou ambiente na internet que é ocupado com informações (textos, fotos,
animações gráficas, sons e até vídeos) de uma empresa, governo, pessoa, etc. (Bastos 2008).
12

Link: uma ligação, também conhecido em português pelo correspondente ao inglês, hyperlink. É uma
referência que consta em um documento em hipertexto que leva a outro documento. (Bastos 2008)
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imagens, animações, produzidas por qualquer pessoa em qualquer lugar, e
armazená-lo em websites gratuitamente, seja um texto escrito audiovisual ou
multimídia.

Porém, para isso, se faz necessário que o professor conheça se aproprie e aplique

metodologias eficientes, capazes de promover a cognição do aluno por meio da sua imersão e

envolvimento na busca do conhecimento e conseguinte informação, o que o torna

independente, autônomo e, sobre tudo, capaz.

Por isso, Perrenoud (2000, p. 32), entende que as escolas precisam utilizar as novas

tecnologias, alertando para a necessidade do professor em se apropriar das mesmas na sua

prática docente, o que certamente resultará em bons resultados para a qualidade do seu ensino

e certamente, do aprendizado dos seus aprendizes.

O que se propõe não é o uso de equipamentos tecnológicos como instrumentos

pedagógicos e sim como recursos, meios metodológicos. Assim, a proposta aqui é muito mais

ampla e complexa; o que se propõe de fato é o uso de uma rede de informação e comunicação

que se encontra disponível no ciberespaço e capaz de ser acessada com alguns equipamentos

informatizados e que, estando nela, pode-se ter acesso a um universo de informações que, se

direcionadas a um determinado seguimento de produção e aplicadas a um dado propósito, se

transformarão em conhecimento a ser aplicado como formação profissional dos indivíduos.

Essa necessidade de mudança de postura docente interfere diretamente no processo

ensino-aprendizagem, pois a cibercultura13 oferece um novo canal “digital” de transmissão e

recepção de informações variadas para as pessoas, causando um rompimento na pedagogia de

transmissão de conhecimentos, tradicionalmente focada nas práticas “analógicas” de

transmissão de informações ou conhecimentos, que ainda hoje continuam sendo usadas pelos

professores.

Adotando metodologias tecnológicas digitais, o professor estará encaminhando o

aluno ao ciberespaço para que, motivado pela ação motora da Educação e consequentemente

do conhecimento, ele possa “voar” nas asas da imaginação, compreensão, reflexão e

assimilação, ou seja, da descoberta. Portanto, o mesmo terá a liberdade de alçar “vôos

rasantes” quando achar necessário, “vôos altos” quando preciso for ou simplesmente “planar”

quando desejar e “pousar” quando se sentir capaz. E se por acaso o aluno despencar, ele possa

assim como o pássaro Fênix renascer no processo de construção e reconstrução de conceitos,

13Cibercultura é o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento, de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p.17).
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teorias e, sobretudo, da informação, na velocidade que o mundo contemporâneo nos impõe na

chamada dromocracia cibercultural14.

Nessa direção, vale ressaltar que o ciberespaço também está repleto de conteúdos

acadêmicos e científicos livres para a consulta e absorção dos seus conteúdos, a Internet

oferece informações atualizadas instantaneamente, conteúdos diversificados e acessíveis a

toda hora e em qualquer lugar do globo. Nessa perspectiva, Nunes (2012, p. 118), afirma que

“a convergência digital é uma realidade da qual não podemos fugir. A Internet está

absorvendo o transporte de serviços e mídias distintos – periódicos, jornais, livros, rádio,

televisão, vídeo, música etc”. Castells (2003, p. 163), chama a nossa atenção para o fato de

que [...] “os livros de referência e enciclopédias impressas estão sendo tirados do mercado

pela Internet, numa tendência que sublinha a importância dos usos educacionais e de busca de

informação da Internet, acima de sua função de entretenimento”.

No mercado do Turismo, o cenário não é diferente, pois os profissionais que atuam na

área têm conseguido desenvolver excelentes negócios com o auxílio das tecnologias digitais,

pois elas facilitam os processos de comunicação e negociação instantânemente, os quais se

configuram como a base dos negócios turísticos e ainda tem se mostrado como uma

ferramenta de suporte para o acesso a informação, principalmente para o Guia de Turismo que

necessita em seu cotidiano profissional de informações gerais e principalmente de

informações técnicas atualizadas para poder estar a frente de roteiros e programas turísticos

conduzindo pessoas.

Nessa lógica, Raposo, Capela e Santos (2004. P. 162), entendem que:

Os avanços tecnológicos têm provocado uma mudança radical, e para
melhor, na rotina do profissional de turismo, colaborando muito para
facilitar com o desempenho de sua atividade profissional. O fax, os telefones
celulares, os pagers e os computadores pessoais, que já fazem parte da vida
de grande parcela da população, são instrumentos imprescindíveis para um
bom Guia de Turismo. A Internet, por sua vez, muito tem contribuído para o
aperfeiçoamento e atualização dos profissionais de Turismo. Graças ao
correio eletrônico e a chamada rede mundial de (www), os guias de hoje tem
acesso fácil e rápido a qualquer informação necessária para a realização do
seu trabalho.

Seguindo essa tendência midiática, fica claro que é inegável a importância dos livros

“físicos” porém, a dinâmica da vida moderna e a instantaneidade da cibercultura nos revelam

14 Dromocracia Cibercultural: é a rapidez, a velocidade de processamento no ciberespaço definido por Trivinho,
em A Dromocracia Cibercultural: lógica da vida humana na civilização mediática. São Paulo: Paulus, 2007.
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um cenário onde os livros físicos já trazem informações congeladas, engessadas que, com o

passar do tempo, acabarão defasadas e desatualizadas.

Por esse horizonte é que Pereira (2009, p.30), afirma que:

As reflexões sobre a realidade atual e as possibilidades futuras não permitem
ignorar as influências das novas tecnologias no processo ensino-
aprendizagem. O processo de aprender mediado pelas tecnologias da
informação e comunicação assume enorme importância ao ampliar a
concepção do ambiente de aprendizagem restrito ao espaço físico, diante da
possibilidade de construir ambientes virtuais de aprendizagem por
intermédio do computador e da digitalização de textos, de imagens e sons.

Isso implica em reconhecer que as tecnologias digitais repercutem no modelo

pedagógico utilizado ontem, hoje e amanhã. Pois, para ser Educação este modelo está sempre

em construção, influenciando a relação entre educadores e educandos, entre os conteúdos

curriculares e entre os modelos metodológicos de Educação.

A Internet não deve ser apenas uma novidade a mais na escola, nem deve ser
encarada como uma panaceia que resolverá os problemas educacionais, mas
poderá ser um novo caminho no processo de apropriação de conhecimentos,
para transformá-los. Modificando a si mesmo e a sociedade, o foro de
debates dos novos e velhos conhecimentos se dará em níveis virtuais e
presenciais, envolvendo toda a aldeia global. (LEVY, 1998).

Nesse sentido, Barroqueiro (2012, p. 125), chama atenção para o fato de que “uma

forma usada para integrar a Internet à sala de aula é a implantação de WebQuests. Define-se

por WebQuests toda atividade de pesquisa orientada em que total ou parte das informações

provém da Internet”. No capítulo três deste trabalho será melhor abordado essa tecnologia de

ensino-aprendizagem.

2.2 Redes Sociais: Ambientes on line que Rompem o Binômio Tempo-espaço

A rede mundial de computadores nasceu em 1969, no auge da Guerra Fria, como

estratégia para criação de bancos de dados digitais capazes de armazenar com segurança

informações científicas sigilosas produzidas pelas maiores universidades, laboratórios e

centros de pesquisas dos Estados Unidos, que se encontravam ameaçados na hipótese de um

conflito nuclear com a União Soviética (SIQUEIRA, 2008, p.127).

Nesse contexto, a Internet, desde a sua origem, fora concebida pelo princípio de

tecnologia virtual, capaz de ser acessada para armazenar, consultar e extrair, com segurança,
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dados e informações preciosos, tendo como comando endereços eletrônicos e senhas

computacionais.

Para Siqueira (2008, p.128):

O segundo grande avanço para o desenvolvimento da Internet foi a criação
da tecnologia de hipermídia world wide web, em 1990, por Timberners-Lee,
físico inglês que trabalhava num dos laboratórios do Centro Europeu de
Pesquisas Nucleares, em Genebra, com o adjetivo imediato de criar novas
ferramentas de comunicação para o intercâmbio de textos e gráficos com
seus colegas do centro de pesquisas.

Nesse sentido, é possível afirmar que da proposta inicial de armazenamento de dados

digitalizados, a Internet acabou se desenvolvendo para outros fins, o que veio a ocasionar seu

avanço e expansão, sendo a propositura de ser um canal aberto de busca e acesso a

informação e comunicação por onde o intercâmbio digital se propagou.

A expansão da Internet no Brasil ocorreu de tal forma que, segundo Siqueira (2008,

p.130) “em julho de 2008, o Brasil já tinha mais de 50 milhões de usuários de computadores

pessoais, 41 milhões dos quais com o acesso à Internet, sendo 8,5 milhões em banda larga”.

Hoje, cerca de 80 milhões de brasileiros estão conectados na Internet, esses números revelam

que uma expressiva parcela da população brasileira já possui conexão com a rede mundial de

computadores, quer seja para seu uso profissional ou doméstico.

Para Bastos (2008, p. 49), “a Internet é uma rede de comunicação de milhões de

computadores conectados, que oferece inúmeros serviços. São bilhões de páginas publicadas

sobre os mais variados temas, organizadas em Websites” é nesse sentido que a Internet ganha

destaque, pois a sua natureza de conectividade via cabos, fibras óticas ou até mesmo a

conexão remota estabelecida a partir de sinais ou ondas de conexão, interligando

computadores e consequentemente arquivos de textos, fotos, vídeos e até a comunicação entre

pessoas de qualquer lugar do planeta para, em tempo real, compartilharem suas idéias, críticas

e até sentimentos tem revolucionado os meios e a forma do acesso à informação.

Desta maneira Castells (2003, p.7), não hesita em afirmar que “a Internet passou a ser

a base tecnológica para a forma organizacional da Era da Informação. A Internet é o tecido de

nossas vidas” isso significa dizer que, de fato, vivemos em uma outra era, a era onde o acesso

a informação se “democratizou” e a possibilidade de comunicação entre pessoas e povos,

independentemente da sua localização geográfica no globo ou do idioma falado deixou de ser

uma barreira, vivemos a revolução das telecomunicações causada pelo advento da Internet,

que criou e desenvolveu novas possibilidades de falar, ouvir, ver ou escrever com rapidez,
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fluidez e instantaneidade, o que tem proporcionado uma experiência fantástica nas relações

sociais da humanidade.

Reconhecendo o papel da Internet na vida humana, Siqueira (2008, p.129), afirma que

“a Internet é um dos maiores inventos do século XX e primeiro serviço a quebrar a barreia de

um bilhão de usuários em menos de dez anos” esses usuários acabam por desenvolver, a cada

dia, diversas formas e finalidades de usufruírem da Internet, alguns para fins de informação,

outros para fins de comunicação e/ou interatividade, seja como for é fato que estes usuários

estarão sempre aplicando os frutos da Internet em algum segmento de produção, seja ela

acadêmica, profissional, comercial ou simplesmente social.

Segundo Barroqueiro (2012, p. 112):

A Internet é um canal de comunicação síncrona15 e assíncrona16 interativo,
mediado por computador. A Internet intensificou a preocupação de oferecer
serviços que possam responder aos usuários suas necessidades, além de
possibilitar o surgimento de novas ferramentas que contribuem para alcançar
esses objetivos. Ferramentas como as Redes Sociais e blogs que são meios
de comunicação eficientes e eficazes.

Essa característica da Internet de disponibilizar distintas formas de comunicação entre

as pessoas, oferecendo desde uma comunicação mediada por mensagens virtuais a

comunicação virtual em tempo real, tem fascinado e instigado as pessoas a se comunicar

mais, aliás tem criado a necessidade de comunicação diária ou, porque não dizer

constantemente, por diversas vezes ao dia, da mesma forma que prolongado o tempo, a

duração dessas comunicações.

Nesse sentido, Siqueira (2008 p.136), entende que “o mundo virtual não apenas nos

encanta como intriga [...] a cada dia, a tecnologia nos faz entender melhor o mundo virtual:

seja em realidade virtual, imagem virtual, máquina virtual, sexo virtual, texto virtual, livro

virtual.” As possibilidades de tantas realidades virtuais fez surgir à necessidade de ambientes

virtuais específicos para agrupar pessoas com interesses e esforços comuns para o

compartilhamento de informações, conhecimentos a fim de satisfazer objetivos também

comuns, assim nasceram as Redes Sociais.

Segundo Kirkpatrick (2011, p. 76):

Os conceitos de Redes Sociais não são novos, e muitos dos componentes dos
primórdios do Facebook foram lançados por outros. Varias vezes

15 Permite a comunicação entre as pessoas em tempo real, ou seja, o emissor envia uma mensagem para o
receptor e este a recebe quase que instantaneamente, como numa conversa por telefone. (Castells 2003).
16 Dispensa a participação simultânea das pessoas, ou seja, o emissor envia uma mensagem ao receptor o qual
poderá ler e responder esta mensagem em outro momento. (Castells 2003).
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Zuckerberg foi acusado de roubar idéias para criar o Facebook, mais, na
verdade, seu serviço é o herdeiro de idéias que vem evoluindo há quarenta
anos.

Partindo desse princípio, a estudiosa acerca das Redes Sociais, Recuero (2009), afirma

que Redes Sociais representam gente, interação, uma troca social. Um grupo de pessoas que

fazem parte de uma mesma estrutura. Dentro de uma Rede Social, cada envolvido pode

expressar sua individualidade, e definir quais os grupos ou pessoas que podem fazer parte da

sua rede de relacionamentos.

Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas, afirma Recuero

(2009), temos uma Rede Social. Basicamente as Redes Sociais na Internet representam a

mesma relação entre os indivíduos como seres sociais, no entanto, através de computadores, o

que exige uma linguagem específica para uso desse ambiente.

Então, por Redes Sociais pode-se entender como um meio de se conectar a outras

pessoas na Internet. Os sites de Redes Sociais geralmente funcionam tendo como base os

perfis de usuário - uma coleção de fatos sobre o que um usuário gosta, não gosta, seus

interesses, hobbies, escolaridade, profissão ou qualquer outra coisa que ele queira

compartilhar. As Redes Sociais são o meio onde as pessoas se reúnem por afinidades e com

objetivos em comum, sem barreiras geográficas e fazendo conexões com dezenas, centenas e

milhares de pessoas conhecidas ou não.

Para Recuero (2009), as Redes Sociais são constituídas de pessoas ou organizações

que representam os nós da rede e de conexões que são compreendidas como as interações

entre indivíduos interconectados por interesses comuns, assim estas podem operar com

públicos e interesses diferentes. São quatro, os principais tipos de Redes Sociais, a saber:

 Redes comunitárias: estabelecidas em bairros ou cidades, em geral tendo a
finalidade de reunir os interesses comuns dos habitantes para melhorar a
situação do local ou prover outros benefícios;

 Redes profissionais: prática conhecida como networking, tal como o
linkedin, que procura fortalecer a rede de contatos de um indivíduo, visando
futuros ganhos pessoais ou profissionais;

 Redes de educação: ambientes de postagem, consultas e discussão sobre
determinado tema ou conteúdo de estudo e que favorece o processo ensino-
aprendizagem;

 Redes de relacionamento: oferecem serviços on line de compartilhamento
de interesses e/ou atividades, bate-papo, jogos com os amigos, entre outras
funções que foca construir e refletir sobre as relações sociais entre pessoas.
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Nesse sentido, pode-se perceber que as Redes Sociais são constituídas por públicos

afins e de interesses comuns que se reúnem virtualmente por meio destas redes para

discutirem, tomar posicinamentos, ensinarem, aprenderem, tratarem de negócios profissionais

ou ainda de relacionamentos sociais e afetivos, sempre através dos canais virtuais de

informação e comunicação disponibilizados por estas redes.

As Redes Sociais podem ser públicas ou privadas, as públicas têm registro

desbloqueado disponibilizando o seu acesso para todos. As privadas constumem pedir o

preenchimento de um cadastro a ser analizado para posteriormente se posicionar sobre a

possibilidade de incerir o interessado na rede, nesse tipo de rede nem sempre são aceitos todos

os tipos de pessoas.

Barroqueiro (2012, p. 112), chama atenção de que as Redes Sociais podem ser:

Síncronas e/ou assíncronas, dependendo da ferramenta e a finalidade de uso.
As Redes Sociais estão, cada vez mais, sendo usadas como um filtro de
informação e discussão, funcionam como uma rede de informação em que se
filtra, analisa, discute e toma decisões e qualifica a informação que circula
no meio virtual de forma democrática.

Segundo Silva (2003, p. 208), o desenvolvimento de discussões nos ambientes virtuais

com base no diálogo implica o encontro com o outro em tempo real, a incorporação da idéia

do outro as próprias idéias, a reconstrução de conceitos e a relaboração das representações

expressas pela escrita. Tal encontro pode acontecer a qualquer dia, em qualquer lugar e a

qualquer hora, isso sintetiza o rompimento do binômio tempo-espaço que na modernidade tem

sido o grande vilão das relações sociais, profissionais e educacionais.

Nesse contexto, vislumbra-se a possibilidade de uso das Redes Sociais para fins

educacionais, pois essa característica de rompimento temporal e espacial poderia resignificar

a limitação espaço-temporal da aula o que possibilitaria a abertura da sala de aula e dos

espaços pedagógicos para o mundo.

Diante dessa perspectiva, Pinto; Serrão; Braz e Lampert (2012, p. 91), alertam que:

As Redes Sociais on line também tem sido alvo de educadores no mundo
inteiro. Inúmeros são os benefícios que essas ferramentas podem
proporcionar para educação. Nos Estados Unidos, os pesquisadores Phillips,
Bairdifogg (2011) criaram um guia que descreve algumas formas de utilizar
o Facebook para a educação e destacam a facilidade na formação de grupos,
que são espaços on line de pessoas que podem interagir e compartilhar
informações entre si. A facilidade está na divulgação de informação, pois
quando um membro do grupo postar um link ou artigo, todos os participantes
do grupo são notificados sobre a atualização.
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Nessa proposta, Redes Sociais como Orkut, Myspace e Facebook podem abrigar, de

forma positiva, diversas comunidades voltadas para o estudo, denominadas por Carvalho

(2009) de redes de aprendizagem on line, onde seus integrantes interagem entre si, como

sujeitos do processo. Para tanto, é preciso que haja uma intencionalidade educativa, que

promova trocas positivas entre eles, gerando crescimento mútuo.

Nessa direção, Pinto; Serrão; Braz e Lampert (2012, p. 91-92), apontam que:

O uso dos sites de Redes Sociais na educação formal pode trazer, entre
outros, os seguintes benefícios:

 Participação - por usarem ferramentas que gostam e que já estão
incorporadas ao seu dia-a-dia, os alunos podem se sentir motivados a serem
mais participativos no processo de ensino;

 Colaboração - oferecem diversas formas de interação que permitem aos
alunos construírem o conhecimento de forma colaborativa;

 Mobilidade - os SNSs mais populares oferessem aplicações para
dispositivos móveis, proporcionando aos alunos a chance de estudarem em
qualquer lugar. Esta é uma funcionalidade que também pode motivar os
alunos a serem mais participativos. Para citar um exemplo, os usuários do
Facebook que utilizam celulares para acessar o site são duas vezes mais
ativos e já contabilizam 250 milhões (FACEBOOK, 2011);

 Comunidade – encorajar pais e familiares a acompanharem e participarem
do processo de ensino, sendo informados do que está acontecendo nos
cursos, tendo acesso às notas e participando de discussões para melhorar a
sala de aula;

 Comunicação – proporcionar uma comunicação clara e efetiva entre
alunos, professores, pais e funcionários.

Isso significa dizer que adotando as Redes Sociais como ambientes para o

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, professores e alunos ganham, pois

conforme já discutido, a característica de ser um ambiente familiar para o aluno poderá

motivá-lo a participar mais ativamente das atividades propostas, sendo esse ambiente

interativo, realmente possibilitará que os alunos trabalhem em conjunto, ou seja,

colaborativamente, como o acesso ao ambiente pode acontecer em qualquer lugar, dia e hora,

certamente proporcionará aos alunos mobilidade durante suas atividades escolares, a reunião

dessas características certamente poderá favorecer a participação e/ou acompanhamento dos

seus familiares e amigos nos processos educacionais.

Por fim, de fato a familiaridade dos alunos com as Redes Sociais é um fator de grande

relevância quando se trata de sua utilização em contextos escolares de aprendizagem. Pois

acredita-se que o maior poder das Redes Sociais em sua utilização pedagógica é a identificação
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imediata que os alunos têm com o processo, além de um sentimento de pertencimento, de que

todos colaboram para a promoção do grupo, sem que isso dependa exclusivamente do professor “a

internet tem feito nascer e renascer um mundo de projetos colaborativos, que buscam a paz, o

entendimento, a melhoria do mundo e a democratização da cultura” (SIQUEIRA, 2008, p.

133).

2.3 Alunos Nativos Digitais e Professores Imigrantes Digitais: Descompasso no
Processo Ensino-aprendizagem

Muito se houve falar sobre a inserção da informática e consequentemente das

tecnologias digitais na sociedade contemporânea, porém são discursos ainda divididos entre

os que entendem que o advento tecnológico é irreversível e não facultativo a vida humana e

os que não acreditam que dependem deste para sobreviver.

Na verdade, é preciso perceber e refletir sobre a presença das tecnologias digitais no

cotidiano humano. A informática, por meio de diversos tipos de dispositivos tecnológicos  e

das mídias digitais, interligados pelo advento da Internet, fez surgir o que chamamos de uma

nova era, a era tecnológica, a era da informação e comunicação, a era digital.

Tais aparatos tecnológicos vêm se aprimorando a cada dia no intuito de criar e

desenvolver recursos para atender as necessidades do homem moderno, na chamada

sociedade contemporânea. São soluções midiáticas que tem abrangido todas as áreas de

conhecimento em todos os segmentos de produção e consumo humano, tudo isso acrescido de

características fundamentais no mundo moderno, tais como praticidade, flexibilidade,

precisão, segurança, otimização do tempo, economia financeira e, sobretudo rapidez e fluidez

que são as grandes premissas da sociedade atual.

Assim pode-se perceber que a tecnologia, involuntariamente, está presente e faz parte

da vida do homem moderno em alguns ou em todos os segmentos sociais de promoção e

desenvolvimento da vida humana. São tecnologias que oferecem recursos voltados para

diversos tipos de funções que processam informação e traduzem em comunicação que geram

resultados e soluções eficientes e necessários as mais variadas áreas de conhecimento e

produção.

Para se ter uma ideia mais abrangente sobre a presença da tecnologia na vida moderna

e de como estamos dependentes dela, basta perceber que de alguma forma ela se envolve no

cotidiano das necessidades básicas da humanidade, quer seja no comércio, na indústria ou na
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prestação de serviço. Tal evidência pode ser constatada nos processos de produção e

comercialização, nas transações econômicas de compra, venda e gestão financeira, nos

diagnósticos e tratamentos da saúde, nos processos jurídicos e laudos periciais, na

infraestrutura de Turismo e lazer, nos meios de informação e comunicação, assim como

também nos recursos metodológicos de ensino-aprendizagem da Educação formal.

Estas tecnologias estão disponíveis em diversos tipos de equipamentos, desde os mais

específicos para áreas e segmentos estratégicos como as citadas acima, até os mais populares

de uso comum pelo cidadão em seu cotidiano, que inicialmente foi marcado pela inserção do

computador tradicional e hoje compactados em note e net books, tablets, celulares, smartfones

e outros com funções diversificadas para atender aos diversos tipos de necessidades do

cidadão. São terminais que conectados à Internet (quer seja fisicamente ou remotamente) se

transformam em poderosos instrumentos de operações virtuais em tempo real.

Nesse contexto, é possível perceber que o advento tecnológico está transformando as

possibilidades de interatividade das pessoas, de acesso a informação, de autonomia para

atendimento às necessidades individuais, de melhoria da qualidade de vida. Na verdade a

tecnologia tem sido uma grande aliada na quebra de paradigmas herdados do mundo antigo e,

assim, conseguido mudar conceitos, costumes e culturas, acompanhando a dinâmica da vida e

favorecendo o desenvolvimento das aspirações do mundo contemporâneo.

Nesse sentido, há de se perceber que a sociedade como um todo passa por diversas

transformações de ordem cultural, a qual requer e necessita de atualizações, novos

conhecimentos, adequações e, sobretudo de participação. A humanidade inaugura e

experimenta um mundo novo, o qual é formado por gerações diferenciadas que se completam,

mas que trazem em seu “DNA” configurações, visões e percepções de mundo diferenciadas.

Nessa perspectiva, a humanidade passa por um processo de divisão entre os que estão

aptos a manusear os recursos tecnológicos e os que estão inaptos. Tais aptidões vêm se

configurando e legitimando ao longo dos anos tendo como marco histórico, o tempo. O tempo

determina os ciclos das gerações humanas e nele ocorrem os avanços tecnológicos.

Com a criação contínua de Novas Tecnologias Inteligentes, as quais possuem um

poder de influenciar e transformar as novas gerações, os intelectuais resolveram tentar

categorizar as pessoas nascidas entre a segunda guerra mundial e os que nascem atualmente,

conforme TAPSCOTT (2010) e TAPSCOTT & WILLIAMS (2010). Ver quadro 4.

Quadro 5 – Categorização das Gerações.

GERAÇÃO CRONOLOGIA APROXIMADA
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Baby Boomers

da

2ª. Guerra Mundial

Pessoas nascidas aproximadamente entre os anos de 1946 e 1964 que têm como marca
a perseverança e construção de valores éticos. O termo Baby Boomers significa que
ocorreu um “boom” de nascimentos de bebes. Essa geração nasceu em um ambiente
pós-guerra de crescimento da economia e aquecimento do mercado de trabalho. Os
Baby Boomers são competitivos, questionadores, otimistas, politicamente engajados e
líderes nas empresas. (Imigrantes Digitais)

X

Pessoas nascidas aproximadamente entre os anos de 1965 e 1980 que possuem como
base a hierarquia e valores bem definidos na família e éticos e que, dentro do possível,
tentam acompanhar a revolução tecnológica que ocorre no mundo. Começaram sua
vida econômica numa época conturbada para obter um trabalho e mantê-lo. A Geração
X é formada de pessoas conservadoras que valorizam a segurança, dedicam-se ao
trabalho e são líderes nas empresas. (Imigrantes Digitais)

Y

Pessoas nascidas aproximadamente entre as décadas de 1981 e 1990 que já têm
familiaridade com o computador e a internet, mas ainda não estão totalmente imersos
no mundo virtual. São indivíduos que nasceram em ambientes acolhedores e
protetores, os filhos eram o centro da família. A Geração Y foi desejada e amada, por
isso são pessoas seguras e correm riscos. Além disso, esses jovens não mais consomem
roupas e símbolos de sucesso e prosperidade, mas equipamentos eletrônicos. Eles têm
o desejo atrelado a valores, crenças e qualidade de vida. (Nativos Digitais)

Z

Pessoas nascidas aproximadamente entre a década de 1990 e o ano de 2009 que estão
constantemente conectados, através de dispositivos móveis, preocupados com o meio
ambiente e que utilizam ao mesmo tempo várias mídias para se comunicar e informar
como Televisão em alta definição, Celular, MP4, iPods, Jogos Digitais Interativos ou
não, pela Rede (multiplayers e offline) e a Internet. Além disso, selecionam, no mundo
das informações, aquelas que lhes são essenciais para a construção do seu
conhecimento. (Nativos Digitais)

ALFA

Pessoas nascidas aproximadamente a partir do ano de 2010 que nasceram ou nascerão
em um mundo conectado em Rede e que estarão realizando tudo ao mesmo tempo no
ciberespaço. Será uma geração composta de jovens multiconectados, multitarefados,
multiestimulados e multiinformados. Os pesquisadores acreditam que esta geração irá
resgatar os valores de família e contato humano. Além disso, serão pessoas que irão
valorizar o desenvolvimento sustentável da Terra com todos os benefícios da
tecnologia, mas sem perder de vista as vantagens das relações humanas. (Nativos
Digitais)

Fonte: TAPSCOTT (2010)

De acordo com a categorização apresentada, é possível identificar uma divisão etária

entre as gerações, esta divisão estabelece dois grupos categóricos, os quais são formados pelos

“imigrantes digitais” e pelos “nativos digitais” o primeiro grupo corresponde aos nascidos

entre os anos de 1946 e 1980, ou seja, os que hoje têm idades entre 32 e 66 anos, na

categorização das gerações, estes pertencem às gerações “Baby Boomers” ou “X”

respectivamente. O segundo grupo corresponde aos nascidos entre os anos de 1981 e 2010, ou

seja, os que hoje possuem idades entre 02 e 32 anos, na categorização das gerações, estes

pertencem às gerações “Y”, “Z” e “ALFA”.

Diante deste cenário, pode-se identificar que os indivíduos que comumente

frequentam a escola se encontram com idades entre 02 e 32 anos, o que significa dizer que

pertencem às gerações “Y”, “Z” e “ALFA”, com isso, já nasceram na chamada era da



97

tecnologia digital, ou seja, imersos na cibercultura, dominam os recursos computacionais,

navegam no ciberespaço, buscam informações e comunicação na rede, sabem construir

conhecimentos com habilidade e rapidez, por isso são denominados de “nativos digitais”.

Não obstante, pode-se também identificar que a maioria dos professores que lecionam,

ou seja, que hoje estão na ativa, tem idades entre 32 e 66 anos, o que significa dizer que

pertencem às gerações “Baby Boomers” e “X”, com isso, nasceram antes da era da tecnologia

digital, ou seja, fora da cibercultura assim, não dominam ou têm muitas dificuldades em

manusear os equipamentos e/ou os recursos computacionais, impostos pelo mundo

tecnológico por isso são denominados de “imigrantes digitais”

Para se perceber e melhor entender as características naturalmente estabelecidas entre

os nativos e os imigrantes digitais em relação ao uso e a apropriação dos recursos

informacionais, TAPSCOTT (2010) e TAPSCOTT & WILLIAMS (2010) apresentam no

quadro abaixo as principais discrepâncias identificadas entre os “nativos” e os “integrantes”

digitais.

Quadro 6 – Discrepâncias entre Nativos e Imigrantes Digitais no uso das TIC.

Tecnologias Nativos Digitais Imigrantes Digitais

Computador - têm-no como seu ambiente familiar e
vivem mergulhados no mundo virtual.

- têm-no com muita dificuldade e vivem
mais o mundo real.

Câmeras Digitais - aprendem com o seu uso, têm total
familiaridade e, armazenam suas fotos na
própria máquina ou descarregam no
computador.

- precisam ler os manuais antes ou pedem
ajuda aos nativos digitais, não têm
familiaridade com a máquina e imprimem
ou mandam revelar as fotos.

Telemóveis - possuem total familiaridade e têm
“smartphone” ou celulares com acesso a
internet e contendo aplicativos com Java.

- têm dificuldades e os celulares são apenas
para se comunicarem ou guardarem seus
contatos. Normalmente, possuem mais de
um celular.

- aprendem com o seu uso. - lêem os manuais para poderem lidar com
os equipamentos.

Internet - usam como primeiríssima fonte de
informação.

- usam como segunda fonte de informação.

Redes Sociais - possuem total familiaridade e utilizam-nas
intensamente.

- têm muita dificuldade e insegurança no
seu uso.

Informação - recebem e passam a informação
rapidamente, usando várias mídias.

- recebem, analisam e decidem se passam
ou não a informação, usando a mesma
mídia.

Jogos - adoram jogos interativos e na rede, os
chamados jogos “multiplayers”. Preferem-
nos ao trabalho formal.

- amam o seu trabalho formal e gostam de
jogos em papéis, por exemplo, Sudoku e
Palavras Cruzadas.

E-mail - preferem o contato online e não
imprimem.

- mandam e ligam para saber se a pessoa
recebeu e imprimem os emails recebidos
para depois ver qual a decisão a ser tomada.
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Software - aprendem com o seu uso. - estudam os programas para depois utilizá-
los.

Aplicativos - usam vários ao mesmo tempo, enquanto
conversam no “MSN”, vêem vídeos no
“Youtube”, pesquisam em “Sites” e outros
e adoram experimentar novos aplicativos.

- usam somente um de cada vez, por
exemplo, conversar no “MSN”.

Hipermídia - preferem as imagens antes dos textos. Se
essas não tiverem imagens, certamente
serão descartadas.

- preferem, principalmente, os textos.

Hipermídia da web - fazem acessos aleatórios. - fazem acessos seqüenciais com
hierarquias.

Sites - mandam o link para o outro usuário
acessar.

- convidam as pessoas para verem os “Sites”
no seu computador.

Texto Digital - realizam as alterações no próprio texto. - necessitam imprimir quando precisam
alterá-lo, depois realizam as alterações no
papel e, por fim, escrevem novo texto
digital.

Blogs - têm facilidade, lidam com múltiplos links
e criam seus próprios blogs para outros
usuários acessarem.

- não gostam e, quando usam, é apenas para
acessar e analisar alguma opinião sobre um
determinado assunto de seu interesse.

Novas TIC - são totalmente adaptados e sempre
adoram novidades advindas delas.

- possuem enormes dificuldades em se
adaptar e precisam associar os novos
conhecimentos aos antigos.

Fonte: TAPSCOTT (2010)

Diante das características apresentadas em relação ao comportamento identificado

entre os “nativos” e os “integrantes” digitais, frente aos aparatos tecnológicos, fica evidente

que há um grande descompasso entre si, levando-se em consideração o ambiente escolar, a

situação pode ser ainda pior, pois nela a relação estabelecida é de hierarquia, onde o professor

deve ser o detentor, o transmissor do conhecimento.

Nesse sentido, Barroqueiro (2012, p. 103), descreve as principais características

inerentes ao perfil dos “nativos” digitais como sendo:

Os alunos nativos digitais [...] conseguem absorver informações
rapidamente, gostam de realizar ações paralelas e múltiplas, preferem
executar gráficos e imagens a textos, apreciam acessos aleatórios, por
exemplo, hipertextos, precisam sempre de respostas e elogios instantâneos e
recompensas frequentes, sentem-se mais realizados com jogos digitais do
que com trabalho “sério” e gostam de trabalhar em rede, por exemplo, rede
corporativa, dentre outras.

Para Barroqueiro (2012, p. 106), os professores, “imigrantes digitais”, em contraponto

ao perfil dos seus alunos “nativos digitais” têm muitas dificuldades em adaptar-se às

tecnologias de comunicação e informação em suas práticas pedagógicas. A maioria dos
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docentes ainda resiste a forma tradicional de aula, isto é, o professor é um transmissor de

conhecimentos, usando lousa/quadro branco e giz/caneta.

Essa resistência cultural do professor em se apropriar da tecnologia na sua prática

docente, tem comprometido as mudanças dos processos educacionais da natural evolução dos

tempos e das gerações deste, assim como do século passado, o que certamente traria bons

resultados para a qualidade do seu ensino e supostamente do aprendizado do seu aluno.

Por isso, para Nunes (2012, p. 131):

Os professores são acusados, em certas situações, de não se comprometerem
com o uso das tecnologias na escola. Será apenas preguiça, como asseveram
alguns? Será somente acomodação ao status quo vivido? Ou a causa é de
natureza muito mais íntima, estando relacionada com seu estado psicológico
de ansiedade e medo frente ao que não domina?  Os cursos de formação
inicial, seja em nível de licenciatura ou ensino médio na modalidade normal,
precisam desmistificar as tecnologias.  Elas não podem representar para os
professores um “inimigo”, algo que lhes gere medo.

Nessa perspectiva, percebe-se o quão grande é o desafio do professor para lhe dar com

tal realidade, principalmente porque dela ele não tem como escapar a não ser se enquadrando

a realidade dos seus alunos, o professor precisa estar atento que o processo de ensino

aprendizagem é dinâmico tanto quanto a própria vida, assim “a formação continuada pode

ajudar sendo espaço no qual o professor ressignifica quem ele é, quem são os alunos, qual o

currículo e os processos metodológicos e avaliativos em cenários de tecnologia.” (NUNES,

2012, p.129).

Nessa direção, Salgado (2008, p. 205), chama atenção de que “o professor é um

profissional reflexivo e construtivo capaz de diagnosticar situações complexas de ensino e

aprendizagem, de tomar decisões adaptadas à sua realidade concreta de ensino e,

simultaneamente, como um autor capaz de recriar suas próprias ações”. Desde modo, o

professor deve ser o principal protagonista da Educação sobre a quem recai as concepções

educativas, organizativas, funcionais, metodológicas e relacionais do nosso sistema escolar.

Porém, estando presente na ocasião da solenidade de abertura do XXI Congresso

Brasileiro de Informática na Educação, realizado no Rio de Janeiro em novembro de 2012

(Vide certificado anexo), foi possível presenciar a fala do Prof. Dr. Gilberto Lacerda Santos

da Faculdade de Educação e Universidade de Brasília, quando relatou em seu pronunciamento

sobre as Políticas e Diretrizes de Informática na Educação, que no Brasil, a formação do

professor através dos cursos de licenciatura, que são os que formam professores,

principalmente para as séries iniciais, não contemplam disciplinas voltadas para o uso da

tecnologia digital como ferramenta metodológica. Nesse sentido, “pensar formação dos
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professores em todo esse cenário anteriormente descrito nos faz afirmar que não é possível

continuar formando nos moldes tradicionais, face uma realidade que nos surpreende e

assombra a cada dia” (Nunes 2012, p. 126).

Por outro lado, Barroqueiro (2012, p. 110), chama atenção que:

A realidade mudou e a geração digital “Z” ainda convive com uma escola
analógica que entende o aluno como impaciente, superficial e hiperativo.
Essa instituição de ensino precisa rapidamente se adaptar ao ciberespaço
com as suas características peculiares, pois o mundo do trabalho vem se
apoderando dessas novas tecnologias da comunicação e informação. E
quanto mais tempo a escola leva para ingressar nesse cenário
contemporâneo, mais defasada fica e menos atraente.

Assim, a escola também precisa despertar para essa nova realidade e necessidade em

sua estrutura pedagógica, a escola precisa se preparar para oferecer ao seu professor, assim

como aos seus alunos, um ambiente adequado para a realização das práticas educacionais

contemporâneas que exigem estrutura física adequada, equipamentos e recursos

informacionais e pessoal qualificado.

Segundo Carneiro (2002, p. 50), por meio do Proinfo e dos Parâmetros Curriculares, o

governo brasileiro tem indicado a necessidade do uso das novas tecnologias nas escolas,

afirmando que devem “apontar a necessidade do desenvolvimento de trabalhos que

contemplem o uso das tecnologias da comunicação e da informação, para que todos, alunos e

professores, possam delas se apropriar e participar, bem como criticá-las e/ou delas usufruir”.

2.4 Perfil Social dos Professores e Aprendizes do Curso Técnico em Guia de Turismo
do IFS

Para um melhor embasamento e desenvolvimento do estudo sobre a temática de que

trata essa pesquisa, buscou-se inicialmente identificar e analisar o perfil social e profissional

dos professores, assim como o perfil social e ocupacional dos aprendizes do Curso Técnico

em Guia de Turismo do Instituto Federal de Sergipe. Nesse sentido, foram elaborados dois

tipos de questionários com perguntas fechadas, um para o perfil de professores e outro para o

de aprendizes, os quais foram aplicados para um total de 52 sujeitos, sendo 12 professores e

40 aprendizes, de um universo de 20 professores e 70 aprendizes.

O fato de não se atingir o total do universo de professore e aprendizes do curso, se deu

pelo critério de se prestigiar apenas os professores que ministram disciplinas técnicas de
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caráter profissionalizante, assim como em relação aos aprendizes que levou-se em

consideração os que se encontravam nos dois últimos períodos do curso por entender que

estes já possuem uma certa maturidade acadêmica com a Educação profissionalizante.

Vale ressaltar que a pesquisa desenvolvida, está em sintonia com Comitê Gestor da

Internet no Brasil, que tem realizado diversas pesquisas sobre o uso das tecnologias da

informação e comunicação nas escolas brasileiras, publicando resultados e oferecendo

informações atualizadas da real situação em se encontram professores, alunos e escolas em

relação à temática.

A aplicação dos referidos questionários deu-se no período de maio a outubro de 2012

nas dependências da própria instituição. Tratados e interpretados os dados, tornou-se possível

identificar o perfil social e profissional dos professores do Curso Técnico em Guia de

Turismo do Instituto Federal de Sergipe, cuja análise teve como subsídio os principais dados

obtidos na tabulação dos questionários aplicados, contudo para efeito de ilustração, e

consultas disponibiliza-se abaixo, através do quadro 01, a totalidade dos dados gerados.

Quadro 7 - Perfil Social e Profissional dos Professores.
SEXO

FAIXA ETÁRIA

Classes N° resp. % Classes N° resp. %
Masculino

Feminino

6

6

50

50

15 a 20 anos

21 a 25 anos

26 a 30 anos

Acima de 30 anos

0

0

3

9

0

0

25

75

TOTAL 12 100,0 TOTAL 12 100,0
ESTADO CIVIL

GRAU DE ESCOLARIDADE

Classes N° resp. % Classes N° resp. %
Solteiro

Casado

Separado

Divorciado

Viúvo

07

05

0

0

0

58,4

41,6

0

0

0

Ens. méd. comp.

Graduação incomp.

Graduação comp.

Especialização

Mestrado

Doutorado

0

0

0

02

08

02

0

0

0

16,7

66,6

16,7

TOTAL 12 100,0 TOTAL 12 100,0

TIPO DE GRADUAÇÃO
TEMPO DE DOCENCIA NA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

Classes N° resp. % Classes N° resp. %
Licenciatura

Bacharelado

Tecnologia

02

08

02

16,7

66,6

16,7

01 a 05 anos

06 a 10 anos

11 a 15 anos

04

05

03

33,3

41,6

25
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Acima de 16 anos 0 0

TOTAL 12 100,0 TOTAL 12 100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Analisado os principais dados obtidos nos questionários aplicados, conseguiu-se traçar

e analisar o perfil dos entrevistados, o qual revelou que em relação ao gênero o corpo docente

do curso está equilibrado, pois a incidência de professores do sexo masculino, correspondente

a 6 dos entrevistados, é exatamente igual ao do sexo feminino, o que deve proporcionar um

ambiente amistoso e produtivo de trabalho.

Em relação à faixa etária, percebeu-se que a maioria dos professores tem idade acima

de 31 anos, o que representa 75% dos entrevistados, seguidos dos que possuem entre 26 e 30

anos, que representa 25% dos entrevistados, isso significa dizer que o corpo docente do curso

é formado por “imigrantes digitais”, ou seja, por profissionais que precisam se apropriar dos

recursos informacionais para um melhor desempenho no seu exercício profissional.

Quanto ao estado civil dos professores, pode-se perceber que 7 são solteiros, enquanto

que 5 são casados, o que corresponde a 58,4% e 41,6% respectivamente.

Em si tratando do grau de escolaridade dos professores, identificou-se que 16,7%

possui especialização, 66,6% possui mestrado e 16,7 possui doutorado, que significa dizer que

o corpo docente do curso é composto por 2 especialistas, 8 mestres e 2 doutores. Nesse

sentido, fica evidente que todos os docentes envolvidos na pesquisa possuem pós-graduação,

o que deve significar que os docentes do curso valorizam e investem na Educação continuada

e assim certamente devem estar abertos para novos conhecimentos e atualização em sua

prática pedagógica, o que vem a se somar com a proposta desse trabalho.

Quando questionados sobre o tipo de graduação, pôde-se identificar que 2 professores

são licenciados, 8 são bacharéis e 2 são tecnólogos. Nessa perspectiva, identifica-se que

apenas 16,7% dos professores do curso, ou seja, apenas 2 docentes são professores de

formação, o que vem apontar a necessidade dos professores de participarem de curso de

formação continuada.

Por fim, em relação ao tempo de docência na Educação profissional, constatou-se que

33,3% dos professores possuem entre 1 e 5 anos de experiência, 41,6% tem entre 6 e 10 anos,

25% tem entre 11 e 15 anos e ninguém tem mais que 16 anos de experiência. O que significa

dizer que a experiência dos professores do curso técnico em Guia de Turismo na Educação

Profissional é bastante pequena, o que representa que muito ainda se tem que aprender e

aplicar.
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Após a identificação do perfil social e profissional dos professores, buscou-se

identificar o perfil social e ocupacional dos aprendizes do curso Técnico em Guia de Turismo

do Instituto Federal de Sergipe, cuja análise teve como subsídio os principais dados obtidos na

tabulação dos questionários aplicados, contudo para efeito de ilustração e consultas também

disponibiliza-se abaixo, através do quadro 01, a totalidade dos dados gerados.

Quadro 8 - Perfil Social e Ocupacional dos Aprendizes.
SEXO

FAIXA ETÁRIA

Classes N° resp. % Classes N° resp. %
Masculino

Feminino

8

32

20

80

15 a 20 anos

21 a 25 anos

26 a 30 anos

Acima de 30 anos

11

16

8

5

27,5

40

20

12,5

TOTAL 40 100,0 TOTAL 40 100,0
ESTADO CIVIL

GRAU DE ESCOLARIDADE

Classes N° resp. % Classes N° resp. %
Solteiro

Casado

Separado

Divorciado

Viúvo

33

03

04

00

00

82,5

7,5

10

0

0

Ens. méd. comp.

Graduação incomp.

Graduação comp.

Especialização

Mestrado

Doutorado

17

16

04

03

00

00

42,5

40

10

7,5

0

0

TOTAL 40 100,0 TOTAL 40 100,0
TRAJETÓRIA EDUCACIONAL

OCUPAÇÃO DIÁRIA

Classes N° resp. % Classes N° resp. %
Rede pública

Rede privada

Misto

29

09

02

72,5

22,5

5

Curso técnico

Curso téc e superior

Curso téc e bolsista

Curso tec e trabalho

07

10

02

21

17,5

25

5

52,5

TOTAL 40 100,0 TOTAL 40 100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Analisado os principais dados obtidos nos questionários aplicados, conseguiu-se traçar

e analisar o perfil dos entrevistados, o qual revelou que em relação ao gênero o corpo discente

do curso é formado em sua grande maioria por aprendizes do sexo feminino, pois a incidência

de mulheres corresponde a 80%, ou seja, 32 dos entrevistados, em relação a apenas 20%

correspondentes ao gênero masculino.
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Em relação à faixa etária, percebeu-se que a maioria dos aprendizes tem idade entre 15

e 20 anos, seguida de 21 a 25 anos, o que representa 67,5% dos entrevistados, seguidos de

uma pequena parcela que possui entre 26 e 30 anos, que representa 20% dos entrevistados, e

de uma ainda menor que possui idade acima dos 31 anos. Isso significa dizer que o corpo

discente do curso pertence à geração Y e Z, é jovem e com isso deve estar aberto ao novo.

Quanto ao estado civil dos aprendizes, pode-se perceber que o maior número deles é

solteiro, com 82,5% dos entrevistados, enquanto que os demais 17,5% deles é casado ou

divorciado. Assim, dos 40 aprendizes entrevistados, 33 são solteiros, 4 divorciados e 3 são

casados.

Em si tratando do grau de escolaridade dos aprendizes, identificou-se que quase a

metade deles possui o ensino médio completo, representado por um percentual de 42,5%, ou

seja, 17 aprendizes, enquanto que a outra metade está cursando algum curso de nível superior,

representado por 40%, ou seja, 16 aprendizes. O desvio médio entre tais percentuais está

caracterizado por 4 aprendizes que já possuem o curso superior, ou seja 10% e 3 aprendizes

que já são especialistas, ou seja 7,5%.  Nesse sentido, fica evidente que o corpo discente do

curso possui um bom nível de escolaridade, o que pode contribuir para que os mesmos

possam se adaptar com facilidade a metodologias alternativas, como é o caso das mediadas

por tecnologias digitais.

Ainda em relação ao perfil dos discentes do curso, quando questionados sobre o tipo

de trajetória que percorreu em sua vida acadêmica, pôde-se identificar que 29 aprendizes

realizaram os seus estudos integralmente na rede pública de ensino, o que perfaz um total de

72,5% dos entrevistados, enquanto que 9 deles realizaram os seus estudos na rede privada de

ensino, perfazendo  22,5%  dos entrevistos e apenas 2 aprendizes realizaram os seus estudos

em ambas as redes de ensino, representando 5% da amostra. Tal percepção corrobora com a

afirmação de que o nível de escolaridade dos aprendizes do curso é de boa qualidade.

Por fim, em relação à ocupação diária dos aprendizes, constatou-se que 21 aprendizes

do curso, o que corresponde a 52,5% da amostra, além de fazerem o curso técnico em Guia de

Turismo também trabalham, enquanto que 10 aprendizes, 25% da amostra, fazem o curso

técnico e paralelamente a ele fazem um curso superior, outros 7 aprendizes 17,5% da amostra,

tem como ocupação diária apenas o curso técnico e 2 aprendizes, 5% da amostra, fazem o

curso e são bolsistas da própria instituição.
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2.5 Perfil Cibercultural dos Professores e Aprendizes do Curso Técnico em Guia de
Turismo do IFS

Na perspectiva de conhecer, refletir, discutir e se posicionar acerca do grau de

envolvimento dos professores e aprendizes do curso em relação à tecnologia digital, que é

uma das premissas deste estudo, buscou-se identificar o perfil cibercultural dos mesmos.

Assim, elaborou-se um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas, o

qual fora aplicado junto ao mesmo universo de professores e aprendizes do curso e,

posteriormente, tratou-se as respostas tabulando-as, gerando gráficos e interpretando seus

índices percentuais, assim como copilando as falas e interpretando seus depoimentos, o que

foi de grande valia para melhor se compreender o fenômeno em questão e subsidiar a questão

metodológica.

Nesse sentido, inicialmente buscou-se identificar de que maneira professores e

aprendizes buscaram a competência necessária, conhecimentos cognitivo e técnico, para

operacionalizar os equipamentos informatizados, donde se obteve os resultados apresentados

no gráfico 1.

Gráfico 1 – Perfil da Amostra por Competência em Informática

Fonte: Dados da pesquisa

Considerando os resultados obtidos, percebe-se que dos 12 professores que

responderam o questionário 4 afirmaram que nunca fizeram nenhum curso relacionado a

informática, o que representa 33% da amostra; 2 indicaram que fizeram curso avançado de

informática, o que corresponde a 17% da amostra; e 6 assinalaram que fizeram curso básico

de informática, o que significa 50% da amostra.
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Em relação aos aprendizes apenas 1 afirmou que nunca fez curso relacionado a

informática, o que representa 3% da amostra; 2 assimilaram que fizeram disciplina que

envolvia a temática informática em algum curso ao longo da vida, o que corresponde a 5% da

amostra; 12 comprovaram que fizeram curso avançado em informática, o que significa 30%

da amostra; e por fim 25 confirmaram que fizeram curso básico em informática o que

responde a 63% da amostra.

Nesse sentido, fica claro que os professores e dos aprendizes do curso técnico em Guia

de Turismo do IFS, receberam capacitação para operacionalizar os equipamentos

informatizados por participação de cursos básicos de informática ou de cursos avançados, o

que significa dizer que a maioria dos professores e aprendizes do curso possui algum tipo de

competência em informática. Por outro lado, pode-se perceber, também, que uma significativa

parcela de professores nunca fez nenhum curso para habilitar-se a dominar os equipamentos

informatizados, o que aponta para o despreparo de alguns professores em relação ao manuseio

de equipamentos informatizados, indo de encontro às normativas do MEC.

Questionou-se, também, a respeito do tipo de dispositivo que professores e aprendizes

dispõem para acessar a Internet. Para tal questão de pesquisa obteve-se os seguintes

percentuais apresentados no gráfico 2, ilustrado abaixo.

Gráfico 2 – Perfil da Amostra por Tipo de Dispositivo com acesso à Internet

Fonte: Dados da pesquisa

Levando-se em conta os resultados obtidos, percebe-se que do universo de

professores, 8 afirmaram que possuem notbook ou netbook, o que representa 67% da amostra;



107

2 indicaram que possuem microcomputador, o que corresponde a 17% da amostra; e outros 2

assinalaram que possuem smartphone, o que significa 17% da amostra.

Em relação aos aprendizes 20 sinalizaram que possuem notbook ou netbook, o que

representa exatos 50% da amostra; 12 assimilaram que possuem microcomputador, o que

corresponde a 30% da amostra; 5 comfirmaram que possuem smartphone, o que significa

13% da amostra; 2 afirmaram que não possuem nenhum dispositivo para acessar a Internet, o

que responde a 5% da amostra e por fim, apenas 1 aprendiz indicou que possuia tablet, o que

sintetiza 3% da amostra.

De acordo com os resultados apresentados, percebe-se que a maioria dos professores e

dos aprendizes do curso técnico em Guia de Turismo do IFS, possui algum tipo de dispositivo

com acesso a Internet, sendo o de maior incidência os notbooks e os netbooks que são

portáteis e de fácil mobilidade, seguido dos microcomputadres tradicionais. Também se pode

perceber que tanto para os professores quanto para os aprendizes os smartphons já estão

presentes. Por outro lado, no universo dos aprendizes pôde-se identificar os extremos, ou seja,

exclusivamente neste universo registra-se a incidencia de aprendizes que não possuem

nenhum dispositivo com acesso a Intrnet e ao mesmo tempo a incidência de um aprendiz com

tablet. Fato é que de uma forma ou de outra, 95% do universo pesquisado possui dispositivo

de acesso à Internet, o que vem a viabilizar a operacionalidade do objeto desta pesquisa.

Na seqüência, buscou-se identificar o tipo de conexão que os professores e aprendizes

costumavam ter para acessar a Internet, isso levando-se em consideração o local onde os

mesmos costumavam acessar com mais freqüência e por maior período de tempo. Assim, foi

possível se chegar aos dados apresentados no gráfico 3, disponibilizado abaixo.

Gráfico 3 – Perfil da Amostra por Tipo de Acesso na Internet

Fonte: Dados da pesquisa
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Tendo como base os resultados obtidos na questão, pode-se identificar que em relação

as respostas dos professores que respnderam o questionário, 10 afirmaram que possuem

conexão via banda larga, o que representa 83% da amostra; 2 indicaram que possuem conexão

via 3G, o que corresponde a 17% da amostra; e não houve incidência de respostas para os

demais tipos de cnexão.

Em relação aos aprendizes 20 sinalizaram que possuem conexão via banda larga, o que

representa exatos 50% da amostra; 13 assimilaram que possuem conexão via 3G, o que

corresponde a 33% da amostra; 4 comfirmaram que não possuem conexão para acesso a

Internet, o que significa 10% da amostra;  2 afirmaram que possuem conexão via linha

discada, o que responde a 5% da amostra e por fim, apenas 1 aprendiz indicou que possui

conexão via rádio, o que sintetiza 3% da amostra.

Diante de tais relatos, pode-se perceber que no universo acadêmico do curso técnico

em Guia de Turismo do IFS, tanto os professores quanto os aprendizes possuem acesso para

Internet, sendo, inclusive, que a maior parte deste universo possui acesso via banda larga,

ficando uma pequena parte com acesso 3G e apenas no universo dos aprendizes existe acessos

via rádio ou linha discada. Pode-se também identificar que 2 aprendizes informaram não

possuir acesso a Internet, o que deve corresponder aos que, na questão anterior, indicaram não

possuir dispositivo com acesso para a Internet. Nesse contexto, mais uma vez se legitima a

viabilidade de implementação do objeto desta pesquisa.

Nessa perspectiva, procurou-se também identificar onde os professores e aprendizes

do curso costumavam acessar a Internet. Para tal questão pode-se chegar aos percentuais

estatísticos apresentados no gráfico 4, ilustrado abaixo.

Gráfico 4 – Perfil da Amostra por Local de Onde Acessa à Internet

Fonte: Dados da pesquisa
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De acordo com os resultados obtidos, identificou-se que em relação às respostas dos

professores, 9 afirmaram que costumam acessar a Internet da sua própria residência, o que

representa 75% da amostra e 3 responderam que costumam acessar a Internet na própria

instituição, o que corresponde a 25% da amostra. Vale ressaltar que no universo dos

professores não houve incidência da variável sem acesso.

Já em relação aos aprendizes 32 sinalizaram que costumam acessar a Internet da sua

própria residência, o que representa 80% da amostra; 6 informaram que costumam acessar de

alguma lan house, o que corresponde a 15% da amostra e 2 comfirmaram que costumam

acessar a Internet na instituição, o que significa 5% da amostra. Vale também registrar que no

universo dos aprendizes também não houve incidencia da variável sem acesso.

Nesse cenário, pode-se reconhecer e legitimar que todo o universo de professores e

aprendizes que compõem o curso técnico de Guia de Turismo do IFS é internauta, ou seja, de

alguma forma tem acesso a Internet em sua própria residência, mesmo aqueles aprendizes que

afirmaram não ter dispositivo de acesso e nem conexão para acesso, ainda assim, acessam a

Internet, o que se configura como condição favorável para a premissa do objeto desta

pesquisa.

Sob esse ponto de vista, atentou-se também para a necessidade de se identificar qual o

objetivo dos professores e aprendizes acessarem a Internet no seu dia-a-dia. Em face das

respostas obtidas para essa questão de pesquisa, pode-se chegar aos seguintes números

percetuais apresentados no gráfico 5, disponibilizado abaixo.

Gráfico 5 – Perfil da Amostra por Objetivo de Acesso a Internet

Fonte: Dados da pesquisa
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Tomando como direção as variáveis da questão e os respectivos percentuais atribuídos

a cada uma delas, identificou-se que do universo de professores, 4 afirmaram que acessam a

Internet com o objetivo de se comunicar por e-mail, o que representa 33% da amostra; 3

indicaram que acessam a Internet para se comunicar pelas Redes Sociais, o que corresponde a

25% da amostra; mais 3 assinalaram que acessam para realizar transações comerciais, o que

significa outros 25% da amostra e por fim, 2 sinalizaram que acessam para fazer pesquisas

acadêmicas, o que respalda 17% da amostra.

No âmbito do universo dos aprendizes, 30 sinalizaram que acessam a Internet com o

objetivo de se comunicar pelas Redes Sociais, o que representa 75% da amostra; 4

assimilaram que acessam a Internet para se comunicar por e-mail, o que corresponde a 10%

da amostra; 3 comfirmaram que acessam para fazer pesquisas acadêmicas, o que significa 8%

da amostra; 2 afirmaram que acessam para realizar transações comerciais, o que responde a

5% da amostra e por fim, apenas 1 aprendiz indicou que acessa para se comunicar por MSN, o

que sintetiza 3% da amostra.

Como se pode constatar, tanto no universo dos professores, quanto no universo dos

aprendizes do curso técnico em Guia de Turismo do IFS, existe uma diversidade de motivos

para se acessar a Internet, porém deve-se levar em consideração que entre os aprendizes existe

uma pré-disposição de se acessar a Internet para se comunicar pelas Redes Sociais que

prevalessem em relação a todas as demais variáveis juntas, isso aponta para a habilidade de

comunicação e interação virtual já existente entre os aprendizes do curso.

Assim como também pelos professores do curso, uma vez que o acesso às Redes

Sociais ficou como sendo a segunda variável de maior incidência, perdendo apenas para o

objetivo de comunicação via e-mail, o que significa dizer que mesmo sendo imigrantes

digitais, os professores do curso sabem acessar e se comunicar por e-mail assim como pelas

Redes Sociais, o que vem se configuram como aptidão destes sujeitos para o objeto desta

pesquisa.

Sob essa perspectiva, questionou-se aos professores e aprendizes do curso técnico em

Guia de Turismo do IFS sobre a preferencia de ambos em relação às Redes Sociais existente

no ciberespaço, uma vez que a proposta que se apresenta tem como premissa o uso da Rede

Social Facebook como ambiente virtual de ensino-aprendizagem on line por meio da

hospedagem e desenvolvimento de uma WebQuest. Para tal questão bteve-se os seguintes

índices percentuais disponívis no gráfico 6, logo abaixo.
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Gráfico 6 – Perfil da Amostra por Preferência de Rede Social

Fonte: Dados da pesquisa

Observando o gráfico e seus respectivos percentuais, pode-se afirmar que no universo

dos professores que compõem a amostra dessa pesquisa, 10 afirmaram que preferem acessar o

Fecebook, o que representa 90% da amostra; 2 indicaram que preferem acessar o twiter, o que

corresponde a 5% da amostra; 2 assinalaram que preferem acessar o twiter, o que signica 5%

da amostra. As demais variáveis da questão não tiveram indicação por parte dos professores

que responderam o questionário.

No que se refere aos aprendizes, 32 sinalizaram que preferem acessar o Facebook, o

que representa 80% da amostra; 4 assimilaram que preferem acessar twiter, o que corresponde

a 10% da amostra; 2 comfirmaram que preferem acessar o orkut, que significa 5% da amostra

e 2 afirmaram que preferem o Myspace, o que simbiliza 5% da amostra.

Desse modo, pode-se perceber que tanto no universo dos professores, quanto no

universo dos aprendizes do curso técnico em Guia de Turismo do IFS , existe uma preferencia

disparada pelo Facebook como Rede Social de acesso dos mesmos, isso certamente pela gama

de recuros e funções disponibilizados pela mesma, o que vêm a apontar que existe um

ambiente virtual de acesso preferencial entre o universo de professores e aprendizes do curso,

podendo então este ser também usado para fins didáticos. Porém deve-se levar em

consideração que em ambos os univeros já se pode perceber um a presença de algumas outras

até então não expressivas.

Ainda sobre o perfil cibercultural dos professores e aprendizes do curso, indagou-se a

ambos a cerca da frequência de acesso na Internet que cada um tem em seu cotidiano.

Extraindo-se as respostas, pode-se chegar aos seguintes resultados, desenhados no gráfico 7

apresentado abaixo.
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Gráfico 7 – Perfil da Amostra por Frequencia de Acesso à Internet

Fonte: Dados da pesquisa

Mediante os resultados obtidos percebeu-se que, do universo dos professores, 6

afirmaram que costumam acessar uma vez ao dia, o que representa 50% da amostra; 4

indicaram que acessam várias vezes ao dia, o que corresponde a 34% da amostra; 1 assinalou

que costuma acessar a net várias vezes ao dia, o que significa 10% da amostra e por fim, 1

sinalizou que vive permanentemente conectado, o que corresponde a 8% da amostra.

Com referência ao universo dos aprendizes, 18 sinalizaram que costumam acessar a

Internet várias vezes ao dia, o que representa 45% da amostra; 9 assimilaram que acessam a

Internet uma vez por dia, o que corresponde a 23% da amostra; 5 comfirmaram que

permanecem conectado, o que representa 13% da amostra; 3 afirmaram que acessam uma vez

por semana, o que responde a 7,5% da amostra.

De acordo com os dados levantados, pode-se afirmar que no universo dos professores

do curso a maior frequencia de acesso na Internet é de uma vêz por dia, seguida pela

frequencia de várias vezes ao dia, o que significa dizer que os professores do curso tem uma

ótima frequencia de diária de acesso a Internet. Já em relação aos aprendizes do curso, a

maior frequencia registrada foi de várias vezes ao dia, seguida de uma vez ao dia. Isso

demonstra que professores e aprendizes do curso tem frequencia diária de acesso a Internet, o

que muito contribuirá para o desenvolvimento do nosso estudo de caso.

Outro ponto levantado no questionário a cerca do perfil cibercultural dos professores e

aprendizes do curso, diz respeita a percebpção destes em relação ao uso das Tecnologias da
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Informação e Comunicação como recurso pedagógica no curso técnico em Guia de Turismo

do IFS. Nessa questão, pode-se obter as percepções apresentadas no gráfico 8, disponibilizado

abaixo.

Gráfico 8 – Perfil da Amostra em Relação ao Uso das TIC na Educação

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com as informações alcançadas sobre esta questão, no universo dos

professores pode-se identificar que 5 deles afirmaram que seria muito bom usar as

Tecnologias da Informação e Comunicação no processo ensino-aprendizagem do curso

técnico em Guia de Turismo do IFS, o que representa 41% da amostra; 4 indicaram que seria

excelente, o que corresponde a 34% da amostra e 3 assinalaram que seria bom, o que significa

25% da amostra.

No universo dos aprendizes, 15 sinalizaram que seria muito bom usar as Tecnologias

da Informação e Comunicação no processo ensino-aprendizagem do curso técnico em Guia de

Turismo do IFS, o que representa 37% da amostra; outros 15 assimilaram que acessam

excelente, o que corresponde a outros 37% da amostra e 10 comfirmaram que seria bom, o

que representa 25% da amostra.

Desse modo, fica evidente que para professores e aprendizes do curso, o uso das

Tecnologias da Informação e Comunicação no processo ensino-aprendizagem seria bom,

muito bom ou excelente, pois não houve nenhuma manifestação entre os entrevistados sobre a

hipótese de não ser bom, o que significa dizer que existe um consenço entre professores e

aprendizes em relação ao uso das TIC no processo ensino-aprendizagem do curso.
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Nessa direção, especificamente para o universo dos professores do curso técnico em

Guia de Turismo do IFS, buscou-se identificar se os mesmos já fazem uso de algum ambiente

virtual como espaço pedagógico de desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Os

resultados encontra-se em tela no gráfico 9, logo abaixo.

Gráfico 9 – Perfil da Amostra por Tipos de Ambientes Virtuais
Usados no Processo Ensino-aprendizgem

Fonte: Dados da pesquisa

Considerando os resultados obtidos nesta questão, pode-se perceber que do universo

dos professores entrevistados, a metade, ou seja, 6 deles afirmaram que em sua prática

pedagógica, costumam usar e-mails como um espaço pedagógico de desenvolvimento do

processo ensino-aprendizagem, o que representa 50% da amostra; 4 indicaram que em sua

prática pedagógica não usam nenhum ambiente virtual como espaço pegagógico, o que

corresponde a 33% da amostra e 2 assinalaram que usam as Redes Sociais como espaço

pedagógico, o que significa 17% da amostra.

Nesse sentido, pode-se então perceber que grande parte dos professores do curso

técnico em Guia de Turismo do IFS não usam os ambientes virtuais disponíveis na rede para

fins pedagógicos, os que usam restringem-se a troca de e-mails, talvez, inclusive para repasse

de material didático e uma pequena parcela deles usam as Redes Sociais. Assim fica evidente

que no curso ainda não existe uma cultura de uso dos recursos informacionais, em relação aos

ambientes virtuais, para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem on-line.

Para concluir o arcabouço da questão, buscou-se identificar os tipos de metodologias

virtuais que possivelmente, os professores, conheciam e/ou costumavam usar em suas práticas
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pedagógicas, os resultados também foram tratados e encontram-se configurados em

percentuais no gráfico 10, disponível abaixo.

Gráfico 10 – Perfil da Amostra por Tipos de Metodologias Virtuais
Adotadas no Processo ensino-aprendizgem

Fonte: Dados da pesquisa

Nesse cenário, evidencia-se que no universo de professores que responderam o

questionário, 8 afirmaram que não costuma adotar nenhuma das metodologias apresentadas

em sua prática pedagógica, o que representa 67% da amostra; 2 indicaram que costumam usar

a vídeo conferência como metodologia em sua prática pedagógica, o que corresponde a 17%

da amostra; e outros 2 assinalaram que costumam usar softwares aplicativos como

metodologia, o que significa 17% da amostra.

De acordo com os resultados apresentados, percebe-se que a maioria dos professores

do curso técnico em Guia de Turismo do IFS, não usa os equipamentos informacionais para

aplicar metodologias virtuais em sua prática pedagógica; uma pequena parcela de professores

apontou para o uso de vídeos conferências e softwares aplicativos. Por outro lado, registra-se

aqui que a WebQuest, embora tenha sido uma alternativa, nenhum professor a referenciou, o

que demostra o desconhecimento dos mesmos em relação a esta metodologia, o que vem a

fortalecer a importância deste trabalho.
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CAPÍTULO III – WEBQUEST NO FACEBOOK: UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO
TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO DO IFS USANDO UMA REDE SOCIAL COMO
AMBIENTE DE ENSINO-APRENDIZAGEM ON LINE

3.1 WebQuest: Conceitos, Objetivos, Tipos, Componentes e Aplicação

Na prática docente, quando se fala em usar as chamadas “novas” tecnologias como

recurso pedagógico, logo se pensa em equipamentos tecnológicos como microcomputador,

retroprojetor, data show, lousa digital dentre outros. Porém, quando se busca saber sobre a sua

existência nas salas de aula e como estes equipamentos estão sendo utilizados

pedagogicamente, logo se evidencia que, quando existentes, o professor costuma usá-los

apenas em substituição a outras tecnologias mais “antigas” como meros reprodutores de

conteúdos digitais previamente elaborados.

Na verdade, pedagogicamente, ainda existe um desconhecimento muito grande em

relação às possibilidades do uso dos recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem,

pois os mesmos são dotados de diversos tipos de recursos e funções que vão muito além da

citada reprodução digital. Nesse sentido, não se quer tratar dessa pobre substituição

pedagógica em que o professor, na sua prática docente, costuma trocar o giz e quadro negro

pela tela de projeção e o retroprojetor ou data-show, nem tampouco quando troca o lápis e o

livro pelo teclado e o monitor do computador, mas, sim, da inovação pedagógica onde o

professor pode e deve criar ou aplicar metodologias capazes de promover e desenvolver a

relação ensino-aprendizagem de forma plural e ativa, através do uso dos equipamentos

tecnológicos com seus recursos e funções computacionais, que vão desde editor de texto ao

acesso na rede mundial de computadores, a Internet.

Pois, nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que os alunos, já nasceram na

chamada era da tecnologia digital, ou seja, imersos na cibercultura e, conseqüentemente,

como já mencionado, são “nativos digitais” em outras palavras são dromoaptos17, pois

dominam os recursos computacionais, navegam no ciberespaço, buscam informações e

comunicação na rede, sabem construir conhecimentos com habilidade e rapidez.

Nessa direção, Carneiro (2002, p. 47), anuncia que atualmente, pesquisadores e

educadores estudam diferentes formas de utilização da tecnologia dentro de um ambiente de

17 Dromoaptidão: é a posse das senhas infotecnológicas elencadas por Trivinho, em A Dromocracia
Cibercultural: lógica da vida humana na civilização mediática. São Paulo: Paulus, 2007.
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aprendizagem, investigando o processo de aprender e as características da cognição frente ao

computador e à Internet, dando uma atenção especial ao uso do computador e as

possibilidades de sua utilização como ferramentas pedagógicas, assim como ao meio de

entender de que forma o processo de aprendizagem se desenvolve a partir de tais estímulos.

Nesse sentido, como já discutido, os professores não podem e nem devem estar na

contramão da dinâmica da vida, da mudança dos tempos, das culturas e, muito menos, dos

avanços tecnológicos. Pois enquanto se usar o jargão “novas” tecnologias, estar-se-á cada vez

mais, ficando ultrapassado, e as suas práticas docentes também. É preciso adotar e

desenvolver práticas pedagógicas criativas, inovadoras, elucidativas, motivadoras,

desafiadoras que possam possibilitar ao aluno o seu desenvolvimento cognitivo, através das

tecnologias atuais e do uso das suas funções.

A pedagogia precisa mudar, pois o foco já não é mais no professor, e nem tampouco

no aluno. O foco agora deve ser convertido para o processo educacional, ou seja, na

metodologia mais apropriada para possibilitar que o aprendiz desenvolva a sua autonomia de

aprender. Portanto os professores precisam desaprender os métodos convencionais da escola

tradicional, precisam aprender novas metodologias que confiram autonomia para a

aprendizagem, ou seja, precisam aprender a ensinar a aprender autonomamente, pois o aluno

deve ser o protagonista na construção do conhecimento.

Partindo desse princípio, navegar na Internet pode ser um processo de busca de

informações valioso na construção do conhecimento, gerando um rico ambiente interativo

facilitador e motivador de aprendizagem, bem como pode ser um dispersivo e inútil coletar de

dados sem relevância que não agregam qualidade pedagógica.

Como enfatiza Santos (2012, p.19):

O fato é que pedir a um aluno que ele faça uma pesquisa em sites e depois
cobrar a reprodução do que fora pesquisado, não significa que ele esteja
adquirindo conhecimento sobre o determinado assunto.  O aprendizado só
ocorrerá, de fato, se o aluno conseguir transformar todas aquelas
informações que a Internet oferece em conhecimento.  È necessário que haja
interação, seleção e interpretação dos dados.

É nesse sentido que a WebQuest tem se mostrado uma metodologia capaz de engajar

alunos e professores no uso da Internet voltado para o processo educacional, estimulando a

pesquisa, o pensamento crítico e o desenvolvimento de professores e alunos na produção do

conhecimento.
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Segundo Fernandes (2008, p. 75), “a WebQuest foi criada em 1995, na Universidade

de San Diego na Califórnia pelo professor Bernard Dodge e seu colaborador Thomas March,

no âmbito das atividades propostas na disciplina "Interdisciplinary Teaching with

Technology". Para eles, seus criadores a WebQuest é “uma investigação orientada na qual

algumas ou todas as informações com as quais os aprendizes interagem são originadas de

recursos da Internet”.

Para melhor entender o conceito de WebQuest, basta traduzir os termos que formam a

palavra WebQuest, ou seja, no inglês Web significa teia ou rede de hiperligações e Quest

significa investigar, procurar ou buscar na rede mundial de computadores, na Internet. Assim,

o conceito de WebQuest pode ser entendido simplesmente como “Pesquisa na Internet”.

(ALEIXO, 2008, P. 40).

Segundo Santos (2012, p.17), “não há teorias que embasem a metodologia em questão,

pois esta surgiu a partir de uma prática realizada em sala de aula.” Contudo, se faz necessário

que se possa melhor entender o que é uma WebQuest e como ela funciona. Nesse sentido,

alguns estudiosos vêm tentando decifrá-la criando conceitos e significações.

Assim, Abar e Barbosa (2008, p.11), conceituam a WebQuest como sendo “uma

atividade didática, estruturada de forma que os alunos se envolvam no desenvolvimento de

uma tarefa de investigação usando principalmente recursos da Internet.” Pelo conceito

apresentado pode-se perceber que trata-se de uma metodologia de ensino-aprendizagem,

baseada na pesquisa por meio da Internet, ou seja, uma metodologia digital.

Para Pereira (2009, p.34):

A atividade WebQuest é como uma missão a cumprir, envolvendo os alunos
com a realização de um projeto que deve extrapolar o espaço e tempo de
uma sala de aula.  A característica principal do projeto deve ser a
autenticidade, no sentido de verdadeiro e real, não deve ser de natureza,
abstrata, artificial, acadêmica, e sim uma tarefa que alguém necessita fazer
na vida real, pode ser de apresentação simples mas a qualidade do conteúdo
do trabalho é fundamental (ABAR; BARBOSA, 2008 Apud PEREIRA).

Nessa perspectiva, pode-se perceber que a WebQuest, enqanto metodologia de

pesquisa virtual, deve exceder o espaço físico da sala de aula, assim como o tempo

determinado para as atividades de ensino e aprendizagem. Por outro lado o conceito

apresentado por Pereira (2009), também chama atenção para o caráter da autenticidade dos

projetos a serem concebidos como tarefa de pesquisa para os alunos.

Nessa direção,Gomes (2011, p. 124), chama atenção de que:

As WebQuests são um desafio colocado aos alunos, que para as resolverem,
transformam a informação disponibilizada num produto final e comunicam
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aos outros colegas.  Todavia, as WebQuests só produzem resultados se forem
muito bem planejadas, com tarefas que realmente possam facilitar a
aprendizagem e que valorizem a investigação, pois “apesar da Internet ser o
sucesso  que é atualmente, ainda é um meio muito desorganizado de acesso à
informação, pois qualquer pessoa pode publicar seus textos livremente,
fazendo com que nem sempre tudo que se encontra na rede seja, de fato, útil
para o processo de ensino e de aprendizagem.

Enquanto atividade pedagógica que desafia o aluno para a pesquisa virtual em busca

de informações diversificadas para, a partir delas, criarem um produto para ser apresentado os

demais colegas como a solução do desafio imposto. De fato, há de se pensar na qualidade da

proposta de pesquisa, para que essa possa garantir a sua eficiência e eficácia, tanto por meio

dos procedimentos quanto em relação a fidedignidade das informações a serem acessadas,

visto que realmente a Internet é uma fonte aberta a todos os tipos de publicações.

Nesse sentido, Schneider (2009, p. 243), apresenta a WebQuest como:

[...] uma estratégia de aprendizagem baseada na web. A idéia principal é
permitir que o aprendiz construa o conhecimento através da pesquisa na
Internet. O professor participa como organizador da trajetória de
aprendizagem do aluno, primeiramente desafiando-o a investigar sobre
algum tema, mas de uma maneira previamente planejada.

Diante dessa percepção, pode-se compreender que a WebQuest é mais que uma

metodologia ou atividade, ela é uma estratégia de aprendizagem autônoma baseada em

recursos computacionais e tecnologia digital. Porém, o professor não está isento de participar

do processo, tanto na elaboração da atividade, acompanhamento da pesquisa, orientação de

possíveis dificuldades, quanto na avaliação da produção resultante da pesquisa.

Abar e Barbosa (2008, p. 98), argumentam sobre o papel do professor em atividades

de WebQuests afirmando que: “o professor é o mediador da experiência”.  Uma vez que a

WebQuest é uma atividade de aprendizagem baseada na pesquisa, de fato, cabe ao professor

um papel diferente do realizado nas metodologias tradicionais, o de mediador, observador,

colaborador, a ele cabe entender como ocorre o processo de aprendizagem, quais as

dificuldades e quais as melhores estratégias para ajudar aos alunos.

Barroqueiro (2012, p. 125), estréia uma definição para WebQuest.

Define-se por WebQuests toda atividade de pesquisa orientada em que total
ou parte das informações provém da Internet. Uma WebQuests deve possuir
uma Introdução, Tarefas a serem realizadas, Processo das tarefas, Recursos
de informações que venham da Internet, livros e outros documentos,
Avaliação e Conclusão.
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Sendo assim, Barroqueiro, como outros autores, corrobora com o princípio da pesquisa

orientada na Internet como sendo uma característica das WebQuests, o que também é a

principal premissa deste trabalho, e nesse caminho apresenta as partes integrantes de uma

WebQuest, o que para alguns autores é chamado de componentes.

Para Abar e Barbosa (2008, p.15), “a tecnologia digital WebQuest é apresentada por

teorias psicopedagógicas, podendo ser caracterizada como uma técnica de aprendizagem

construtivista, que pode ser utilizada em um ambiente construtivista”.

De acordo com Jarbas N. Barato18, trata-se de uma metodologia de ensino na qual o

aluno se envolve em uma investigação, utilizando preferencialmente recursos da Internet, para

resolver um problema significativo. Baseia-se no princípio da aprendizagem colaborativa e

procura ativar competências intelectuais mais complexas e exigentes que a tradicional

armazenagem de conteúdos.

Nessa perspectiva, Abar e Barbosa, (2008, p.82), afirmam que:

Entende-se por aprendizagem colaborativa uma estratégia educativa em que
os alunos, em um grupo, têm um espaço de trabalho conjunto, participação
ativa caracterizada pela interação, em que as idéias são compartilhadas,
comparadas e discutidas, sendo, cada um, responsável pela própria
aprendizagem e pela dos demais. Na aprendizagem cooperativa, além da
interação e colaboração, deve haver uma relação de respeito mútuo entre os
componentes do grupo, ações conjuntas e, principalmente, interdependência
positiva (ninguém terá sucesso a não ser que todos tenham) e
responsabilidade individual.

Pereira apud Bernie Dodge (2009, p. 40), salienta que uma WebQuest pode ser

desenvolvida em até dois espaços de tempo distintos, nesse sentido elas podem ser aplicadas

para serem desenvolvidas tendo uma curta ou longa duração, a saber:

 WebQuest Curta - entende-se por WebQuests curtas, aquelas cujo planejamento

pode conceber uma Tarefa que para ser cumprida possa levar de um a três dias com

atividades em que o objetivo principal seja a aquisição e integração do conhecimento.   Esses

tipos de WebQuests exigem tarefas realizáveis em curto prazo; costuma-se utilizá-las como

atividade inicial a fim de preparar os alunos para a atividade de pesquisa colaborativa, bem

como um pré-teste para uma WebQuest de longa duração.

 WebQuest Longa - entende-se por WebQuests longas, aquelas cujo planejamento

pode conceber uma tarefa que para ser cumprida possa levar de uma semana a um mês e que

tenha como objetivo expandir e refinar os conhecimentos adquiridos com a Tarefa.  Esse tipo

de WebQuest é mais recomendada quando o professor dispõe de muitas horas para trabalhar o

18 Um jeito novo, simples e moderno de educar. Entrevista de Jarbas N. Barato ao Senac on line em 2002.
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conteúdo, pois os alunos necessitam de tempo para a pesquisa e produção do trabalho final a

ser apresentado como resultado da WebQuest.

Para uma WebQuest ser aplicada, se faz necessário, que o professor interessado em

usar a metodologia, possa elaborá-la de acordo com a disciplina que ele leciona em relação a

área de conhecimento e/ou os conteúdos que o mesmo deseja trabalhar metodologicamente

com os seus alunos, para que assim ele possa efetivamente aplicá-la. Para a elaboração de

uma WebQuest, existem sete componentes básicos a serem seguidos: introdução, tarefa,

processo, recursos, avaliação, conclusão e créditos. Cada componente possui uma função

específica para que a metodologia possa de fato funcionar a atender aos resultados esperados,

a saber:

 Introdução - o componente “introdução” deve apresentar a atividade que será

desenvolvida e convidar o aluno para desenvolvê-la, assim a introdução deve ser motivadora,

elucidadora, entusiasta, lúdica, ilustrativa e desafiadora, capaz de despertar a atração e a

curiosidade do aluno para participar da atividade. Para muitos autores a introdução é a parte

mais importante de uma WebQuest, por isso, pede-se muita atenção para a elaboração desse

componente que representa o cartão de visita da WebQuest.

 Tarefa - o componente “tarefa” por natureza da própria terminologia, deve evocar

uma ação, ou seja, deve anunciar o que precisa ser feito pelo aluno, a pesquisa em si

propriamente dita. A tarefa deve ser cuidadosamente planejada pelo professor, revelando suas

concretas intenções curriculares, trazendo em seu contexto elementos criativos que facilitem a

pesquisa e se possível, até um roteiro de pesquisa, capaz de garantir a certeza do acesso do

aluno as informações e a transformação das informações em conhecimento. Em outras

palavras, de fato, ela deve ser exeqüível. “é por essa razão que a tarefa é tão importante numa

WebQuest, pois o fazer dos alunos os prepara para aprender a aprender, lidar com incertezas e

usar velhas informações com novos sentidos.” (Dodge, 1995).

 Processos - o componente “processo” deve descrever, sempre com riqueza de

detalhes, os passos e os procedimentos que os alunos deverão percorrer para a satisfação e o

cumprimento da tarefa. Dessa forma, o processo não deve está voltado para o conteúdo em si,

mas sim, ter como alvo determinados processos cognitivos. Assim, deve-se deixar claro para

os alunos as finalidades do processo cujo resultado será produzir algo significativo, fruto do

seu conhecimento, construído ao longo do processo e da execução da tarefa.

 Recurso - o componente “recurso” deve oferecer aos alunos as fontes de consulta

para a realização da pesquisa e conseqüente desenvolvimento do processo. Tais fontes devem
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consistir em endereços eletrônicos, websites previamente selecionados e experimentados pelo

professor antes de serem oferecidos para que os alunos consultem, possibilitando aos mesmos,

fontes mais direcionadas ao objeto de pesquisa e com informações mais seguras.

 Avaliação - o componente “avaliação” deve explicitar os critérios que o professor

estabeleceu para avaliar o desempenho dos seus alunos nas atividades da WebQuest.  Dessa

forma, esses critérios devem ser estabelecidos com clareza, permitindo ao aluno a sua

participação no processo de avaliação, contribuindo de forma significativa na construção do

conhecimento dos seus alunos.

 Conclusão - o componente “conclusão” deve antecipar aos alunos os resultados

que serão alcançados pela realização das atividades previstas na WebQuest, assim como os

ganhos que os mesmos obterão por terem participado da metodologia, objetivando assim que

os alunos possam refletir e reconhecer a importância da atividade sentindo-se encorajados a

enfrentar o desafio.

 Créditos - o componente “créditos” deve conferir referências aos seus autores e as

fontes dos recursos utilizados para a elaboração da WebQuest. Assim, deve constar os nomes

dos elaboradores da mesma, seus endereços eletrônicos, as fontes pesquisadas para a sua

elaboração sejam elas bibliográficas, digitais e outras, assim como um registro temporal da

sua elaboração, ou seja, a data da sua elaboração e quando for o caso, da sua última

atualização, o que será de grande valia para quem for utilizá-la postaeriormente.

Após a elaboração da WebQuest,  seguindo os componentes previstos para a sua

concepção, o professor deverá hospedá-la em uma página da web, possibilitando assim o

acesso dos alunos a ela e consequentemente das informações norteadoras contidas em seus

componentes. A partir de então os alunos deverão desenvolver a pesquisa através de um

terminal de microcomputador conectado à Internet, contando sempre com a presença do

professor que deverá orientá-lo e auxiliá-lo nas dificuldades e ao término da pesquisa, os

alunos deverão produzir um material para apresentação dos resultados alcançados.

Tradicionalmente, as pesquisas relacionadas a WebQuest são realizadas em grupo e no

laboratório da escola, ou na residência dos alunos, porém sem perder de vista as

características de acompanhamento presencial do professor na escola, e da apresentação do

resultado final em sala de aula.

Então, pode-se entender e conceber WebQuests como uma metodologia pedagógica na

qual o professor cria um problema/situação de pesquisa para que os seus alunos possam

buscar na Internet, por meio de sites previamente selecionados, as repostas do problema de
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pesquisa. Vale ressaltar que para aplicar e desenvolver WebQuests não há necessidade de

softwares ou plataformas específicos, além dos já utilizados para navegar comumente na rede.

Segundo Oliveira (2010, p. 37), em seu estudo sobre a WebQuest como uma

metodologia para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares no contexto escolar, as

WebQuests podem auxiliar  o professor a alcançar objetivos educacionais importantes,dentre

os quais:

 Modernizar modos de fazer educação: as WebQuests fornessem
orientações bastante concretas para tornar possível e efetivo o uso da
Internet. E isso, na forma e na essência, é uma maneira de praticar uma
educação sintonizada com o nosso tempo;

 Garantir acesso a informações autênticas e atualizadas: conteúdos
publicados na Internet, sobretudo os produzidos profissionalmente, refletem
saberes e informações recentes.  Além disso, são produtos autênticos que
fazem parte do dia-a-dia das pessoas;

 Promover aprendizagem cooperativa: as WebQuests estão baseadas na
convicção de que aprendemos mais e melhor com os outros do que sozinhos.
Aprendizagens significativas são resultados de atos de cooperação;

 Desenvolver habilidades cognitivas: o modo de organizar Tarefa e
Processo numa WebQuest pode oferecer oportunidades concretas para o
desenvolvimento de habilidades do conhecer que favorecem o aprender a
aprender;

 Transformar informações ativamente (em vez de apenas reproduzi-
las): na educação tradicional, parece que a preocupação central é armazenar
e reproduzir “matéria”.  Na perspectiva sugerida por Dodge, o importante é
acessar, entender e transformar as informações existentes, tendo em vista
uma necessidade, problema ou meta significativa;

 Incentivar a criatividade: se bem concebida, a Tarefa planejada para uma
WebQuest engaja os alunos em investigações que favorecem criatividade;

 Favorecer o trabalho de autoria dos professores: WebQuests devem ser
produzidas por professores, não por especialistas ou técnicos.  A idéia é
oferecer oportunidades concretas para que os professores se vejam como
autores de sua obra e atuem como tal;

 Favorecer o compartilhar de saberes pedagógicos: concebidas como
publicações típicas do espaço web (abertas, de acesso livre, gratuitas, etc), as
WebQuests são uma forma interessante de cooperação e intercâmbio docente
(http://webquest.sp.senac.br/2010).

Nessa ótica, a WebQuest além de ser uma metodologia digital capaz de integrar os

recursos computacionais e digitais com os processos educacionais, ela também deve ser

encarada como um importante instrumento de acesso a informações seguras e atualizadas,
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instrumento esse capaz de favorecer a cooperatividade entre os alunos no processo de esforços

conjuntos para a aprendizagem cognitiva, o que poderá levá-los a aprendizagem significativa

e colaborativa. Também se pode entender que pela natureza de cooperativismo pelo

intercâmbio docente e discente de buscas e descobertas de saberes, as WebQuests estimulam a

criatividade acadêmica.

Para Barato (2004, p. 2):

O interesse pela proposta de Bernie Dodge conquistou educadores de
diversas partes do mundo.  Em três anos o número de WebQuests publicadas
na rede mundial de computadores chegou a casa dos milhares.  Bernie
costuma dizer que suas invenções em tecnologia educacional têm uma vida
de no máximo cinco anos.  Seus múltiplos interesses e a mente inquieta
costumam fazer surgir sempre novos caminhos.  Mas as WebQuests
surpreenderam seu criador: o modelo já completou nove anos e parece cada
vez mais interessante e promissor.

Nessa perspectiva, é que nesse trabalho se propõe a adoção da WebQuest para a

formação profissional na área de Turismo, e mais especificamente para a formação

profissional do Guia de Turismo, pois acredita-se que esta metodologia educacional muito

pode contribuir para a formação deste profissional, pois trata-se de um segmento universal

que possui interligações com os diversos outros seguimentos e que se realiza pelo

monitoramento de um profissional que, como já discutido, necessita de informações técnicas,

atualizadas e reais para melhor desenvolver o seu papel no mundo das viagens.

Raposo, Capela e Santos (2004. P. 163) alertam que:

Atualmente, todos os seguimentos ligados a indústria do Turismo estão
representados na Internet: hotéis, resorts, pousadas, companhias aéreas e
marítimas, agências de viagens e aluguéis de carros, museus, centros
culturais, bibliotecas, livrarias, igrejas, parques temáticos, escolas de samba,
grupos de mergulho, caça e pesca, caminhadas, etc. Cada estado possui
certamente uma longa lista de endereços desses serviços e seria impossível
reuni-los neste espaço.

Nessa direção, é mister afirmar que a Internet tem se tornado uma inesgotável fonte de

informações, “pois ela dispõe de vários sites que contém informações relevantes sobre as

diversas áreas de conhecimento, assim como os roteiros e atrativos turísticos de todo o Brasil,

e com alto grau de confiabilidade” (HINTZE 2007, p. 45). O que significa dizer que a

WebQuest é uma metodologia que precisa ser desenvolvida para a formação do Guia de

Turismo.

Ainda, Hintze (2007, p.42), alerta que “nos cursos de Guia de Turismo, existem várias

unidades de estudo relacionadas à pesquisa que o guia deve fazer dos atrativos que irá
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conduzir. Um bom guia deve conhecer história, geografia, folclore, museologia, etc”. O que

vem corroborar com a premissa desse trabalho.

Então, enquanto metodologia, a WebQuest vem oferecer uma possibilidade para o

professor inovar a sua prática pedagógica, potencializando o processo ensino-aprendizagem

através do efetivo uso das tecnologias digitais, pois esta tem como principal característica o

envolvimento do aluno com os recursos informacionais, bem como a experiência da pesquisa

digital que o conduzirá a reflexão, ao pensamento crítico e consequentemente a aprendizagem

significativa e aquisição de diversas competências transversais.

3.2 O Facebook como ambiente on line de hospedagem para WebQuests

Como já discutido, as Redes Sociais, vem ganhando a cada dia uma posição

privilegiada diante das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, isso devido á sua

característica de convergência de recursos comunicacionais e informacionais que as tornam

uma poderosa ferramenta em interatividade e relacionamento entre pessoas de todo o planeta.

Dentre as Redes Sociais mais conhecidas, podemos citar o Facebook que atualmente te sido

reconhecida como a maior rede do mundo.

Se você usa a Internet, tem uma probabilidade cada vez maior de usar o
Facebook. É o segundo site mais visitado, depois Google, e teve mais de 600
milhões de usuários ativos (em novembro de 2010). Bem mais de 30% dos 2
bilhões de pessoas que usam a Internet em todo mundo agora usam o
Facebook regulamente [...] os usuários ao redor do mundo gastam cerca de
23 bilhões de minutos no site todos os dias (muitos usuários gastam horas
por dia). (KIRKPATRIC, (2011, p. 24).

Para Martin (2012, p. 87), o Facebook é como uma reunião global que funciona 24

horas por dia, sete dias por semana. Trata-se de um site que encoraja as pessoas a se

apresentarem (educadamente) a desconhecidos e convidá-los a tornarem-se “amigos”. Ele

facilita enormemente o compartilhamento de informações multimídia, tornando-se mais

valiosa do que a habitual troca de cartões pessoais.

Essa propriedade de facilitar o compartilhamento de informações multimídia, sendo

grande parte dela em tempo real, tem instigado “a penetração quase total do Facebook nas

escolas de ensino médio e faculdades americanas, o que tem feito com que a tradicional mídia

impressa fosse substituída pela digital.” (KIRKPATRICK, 2011, p. 24).
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Como já discutido, a familiaridade dos alunos com as redes sociais também é um fator

relevante quando se trata de sua utilização em contextos escolares de aprendizagem. O maior

poder das redes sociais em sua utilização pedagógica é a identificação imediata que os alunos

têm com o processo, além de um sentimento de pertencimento, onde naturalmente os alunos

navegam em busca de informação e comunicação, sem que isso dependa exclusivamente do

professor.

Para Kirkpatrick (2011, p. 20):

O Facebook é pura informação o tempo todo. A cada mês, cerca de 30
bilhões de postagens são feitas pelos usuários, incluindo links da Internet,
notícias, fotos, etc. Trata-se, de longe do maior site de compartilhamento de
fotos da Internet, por exemplo, com mais de 3 bilhões de fotos adicionadas a
cada mês.

Pensando em explorar a potencialidade que essa Rede Social tem e experimentar o que

ela pode oferecer à educação, sobretudo no que se refere à aprendizagem colaborativa, é que

se propõe integrá-la e apropriá-la ao cotidiano escolar dos “nativos” e “imigrantes” digitais

transformando-a em um ambiente digital para hospedagem de WebQuests.

Nessa perspectiva, Castells (2003, p. 160), entende que “o que as tecnologias têm de

maravilhoso é que as pessoas acabam fazendo com elas algo diferente daquilo para que foram

originalmente criadas. É essa fortuidade que subjaz à criatividade na sociedade e a inovação

nos negócios” e, é com base nessa premissa de usabilidade dos aparatos e recursos

tecnológicos que se propõe, apresentar uma maneira criativa e inovadora de se usar o

Facebook.

Para Martin (2012, p. 93):

O Facebook oferece uma variedade de extras que incluem desde os muito
irrelevantes aos extremamente úteis. Dado que muitos indivíduos usam o
Facebook exclusivamente para manter contato com os amigos, há extras que
permitem que você envie para seus amigos um abraço virtual, um aperitivo
digital e todos os tipos de pesquisas de opinião de personalidade entre outras
coisas fora dos padrões convencionais. Por outro lado, o Facebook oferece
extras fantásticos denominados “aplicativos”, que permitem que você
personalize sua página e acrescente valor a ela.

Barroqueiro (2012, p. 113), alerta que o Facebook influência em vários aspectos a

sociedade e está contribuindo para transformar a maneira de se comunicar e interagir. Essa

tecnologia inteligente é capaz de atender às necessidades educacionais dos alunos dos dias de

hoje. É uma das ferramentas mais poderosas devido ao número enorme de acessos e membros

e, pode ser usada para motivar o processo ensino-aprendizagem. Além disso, tem grande

capacidade de aglutinar os alunos em uma experiência de aprendizagem ativa.
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Pensando nisso, o Facebook lançou um guia para colaborar com os docentes no uso da

mídia social em sala de aula e fora dela, o Facebook para Educadores. Neste guia, os

professores poderão encontrar informações, dicas e idéias criativas sobre o uso do Facebook

na Educação. Pelo guia, há sete maneiras de usar o Facebook para o processo ensino-

aprendizagem, a saber:

 Ajuda a desenvolver e acompanhar a política da Instituição de Ensino
– integra os técnico-administrativos e professores para discutir metas da
escola e cria um ambiente para uma política social;

 Protege os adolescentes com menos de 13 anos de idade – impossibilita
que crianças nessa faixa de idade possam criar uma conta de acesso,
pertencer a um grupo ou possuir páginas;

 Atualização da segurança e configurações de privacidade – ajuda a criar
um ambiente on line em que os professores, alunos e pais podem se conectar
e compartilhar informações com segurança;

 Promover a cidadania no mundo digital – como a tecnologia está cada
vez mais impregnada nas vidas das pessoas, os alunos precisam de
orientação dos professores e outros adultos para serem pessoas respeitosas e
cumpridoras das leis da sociedade, inclusive no mundo digital;

 Abraçar o digital, social, móvel – a mudança na forma como o jovem se
conecta à Internet fornece aos docentes uma oportunidade para trazer o
acesso online para a aprendizagem através do professor-mediador nas
Páginas, Grupos e Chats, mantendo os alunos no modo de aprendizagem fora
da sala de aula;

 Usar o Facebook como um recurso de Desenvolvimento Profissional –
o docente poderá compartilhar e aprender as melhores práticas pedagógicas
para o mundo virtual, trocar pesquisas e estratégias de ensino com os seus
pares. Além disso, o docente terá oportunidade de assistir a congressos,
seminários e conferências on line de seu interesse, como também participar
da sua associação em classe por meio do mundo virtual;

 Usar Páginas e Grupos para comunicação com os alunos – o professor
poderá usar os recursos de criar Grupos ou Páginas para ter um canal de
comunicação e troca de informações com os alunos on line e all time. Para
isso, o Facebook disponibiliza quatro ferramentas básicas: Home, Perfil,
Grupos e Páginas. A importância dessas ferramentas é devido ao Facebook
possuir um aplicativo em celulares, em que os alunos podem acessar, de
qualquer lugar e a qualquer tempo, o ambiente construído e o meio
educacional entre professor e alunos acaba se tornando aberto, transparente e
seguro.  (FACEBBOK PARA EDUCADORES, 2011).

Todas as possibilidades e características apresentadas e disponibilizadas para o

Facebook ter na educação mais uma usabilidade realmente são de grande relevância e por

certo, elas devem trazer bons resultados para a escola, assim como para os professores e
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alunos, o que muito tende a corroborar com esta pesquisa. Entretanto, o que realmente se

propõe nesta pesquisa é uma prática metodológica digital inovadora e acredita-se que ainda

inédita em sua concepção.

Para a sua efetiva viabilidade, tomemos inicialmente o aporte epistemológico de Edgar

Morin quando o mesmo apresenta três campos destintos para se utilizar um ambiente virtual, a

saber:

Há três campos para as atividades em um ambiente virtual: pesquisa,
comunicação e produção-divulgação: Pesquisa individual de temas,
experiências, projetos, textos. Comunicação em debates on line ou
presenciais sobre os temas e experiências pesquisados. Produção, para
divulgar os resultados no formato multimídia, hipertextual e publicá-los para
os colegas e, eventualmente, para a comunidade externa ao curso. (MORIN,
2007, p. 99).

Nesse contexto, pretende-se usar os três campos em uma só metodologia e em uma só

prática pedagógica, assim a idéia é envolver os alunos em uma prática de pesquisa virtual e

individual através de um projeto metodológico com temas e experiencias pré-elaborados pelo

professor, em que no decorrer da pesquisa os alunos possam se comunicar entre si e o

professor em debates on e off line sobre os temas e experiências pesquisados, a fim de se

produzir um resultado final a ser divulgado em formato multimídia e hipertextual por meio de

publicação digital para os seus colegas e, eventualmente, para a comunidade externa ao curso.

Tudo em um ambiente virtual em uma só prática pedagógica. Assim chega-se a proposta desta

pesquisa de hospedar uma WebQuest no Facebook.

Por todas as evidências até aqui estudadas é que se julga viável hospedar WebQuests

em Redes Sociais de relacionamento, nesse caso específico, no Facebook. É bem verdade que

para isso, na elaboração da WebQuest o professor terá que fazer adaptações em alguns dos

seus componentes, principalmente nos componentes “tarefa” e “processo” pois estes serão

responsáveis de estabelecer o que deverá ser feito e como fazer, conforme já demonstrado, no

subitem 3.1 intitulado “WebQuest: conceitos, objetivos, tipos, componentes e aplicação”.

Nessa mesma perspectiva, deve-se chamar atenção que para hospedar uma WebQuest

no Facebook, o professor proponente deverá conhecer e se familiarizar com alguns recursos

disponibilizados na rede, no sentido de ter condições de adaptá-los e explorá-los

pedagogicamente, garantindo assim que a WebQuest possa ser desenvolvida em um ambiente

on line. Pensando em demonstrar como o professor poderá usar o Facebook como uma

plataforma para hospedagem de WebQuets, apresenta-se a seguir alguns dos recursos do

Facebook que podem ser usados no processo ensino-aprendizagem, através de WebQuests.
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Só com um perfil e os recursos básicos nele existentes já é possível fazer muita coisa.

Influenciado pelos microblogs, o mural do Facebook vem sendo aperfeiçoado a cada dia, e

hoje oferece um conjunto de recursos diversificados para a publicação de textos, notas,

imagens, vídeos, avaliações, comentários, eventos etc. Mostra também as atualizações de

páginas que você curte e dos grupos aos quais você pertence. O mural pode servir, portanto,

de espaço de comunicação e de discussão, onde alunos e professores podem ser marcados,

para incentivar sua participação. Mensagens internas (síncronas ou assíncronas) servem

também como um importante canal de comunicação, e eventos podem ser utilizados para

agendar e lembrar-se de prazos, encontros, palestras etc.

Porém, para um melhor aproveitamento metodológico das atividades possíveis de

serem desenvolvidas nessa proposta de WebQuests on line, deve-se inicialmente criar um

ambiente específico para hospedá-las. No Facebook é possível criar grupos abertos, privados

e fechados. Nessa perspectiva para hospedar uma WebQuest no Facebook, se faz necessário

que o professor crie um grupo fechado. (Vide subitem 3.3).

Grupos fechados são ambientes on line em que as pessoas podem publicar arquivos,

interagir e compartilhar recursos e comentários. É um ambiente onde estudantes e professores

podem trabalhar em projetos colaborativos, o que ajuda a preservar a privacidade de seus

membros e dos assuntos discutidos.

Qualquer usuário do Facebook pode criar um grupo fechado e, ao criá-lo, se torna

automaticamente o administrador dele. Nessa proposta, o professor será o administrador do

grupo e os estudantes os membros do mesmo. Apenas os administradores podem inserir ou

remover membros, eleger novos administradores e editar descrições e configurações do grupo.

Os grupos fechados permitem que qualquer pessoa no Facebook veja o nome do

grupo, seus membros e as pessoas que forem convidadas a fazer parte do mesmo, porém

apenas os membros podem publicar, ver as publicações e interagir com os demais membros

do grupo.

O ambiente destinado a grupos fechados, além de disponibilizar todos os recursos

básicos da página inicial e do perfil do usuário, disponibiliza outros que também poderão ser

utilizados como recursos metodológicos para a proposta pedagógica da WebQuest, o que será

de grande valia para o processo ensino-aprendizagem. Vejamos então alguns recursos e as

funções que devem ser utilizados pedagogicamente em um grupo fechado enquanto ambiente

virtual de hospedagem para WebQuests:
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 Estabelecer uma política de privacidade para o ambiente da WebQuest

Este deve ser o primeiro procedimento do professor, pois servirá para salvaguardar o

ambiente virtual criado no Facebook, ou seja, o “grupo fechado” como sendo

exclusivamente para fins acadêmicos. Assim, o professor deverá criar uma política de

privacidade para o uso do ambiente entre os seus membros, onde deverá apresentar o título da

WebQuest, a disciplina, o professor, o curso e a instituição que adotou a metodologia, bem

como estabelecer o tipo de conteúdo que poderá ser publicado no grupo. Para publicar a

política de privacidade no ambiente do grupo fechado no Facebook, recomenda-se usar a

janela “sobre” disponível no próprio ambiente do grupo fechado.

 Hospedar a WebQuest no Facebook

O professor, quando da elaboração da WebQuest, deverá fazê-lo em forma de

documento de texto no “Microsoft Office Word” ou similar e em seguida, transformá-lo em

arquivo “PDF” facilitando assim a sua publicação no ambiente virtual do grupo fechado e

salvaguardando o seu conteúdo de possíveis alterações. (Vide apêndice B)

Para hospedar a WebQuest no ambiente virtual do grupo fechado, o professor deverá

anexá-la como arquivo de texto para torná-la acessível para consultas pelos membros do

grupo que deverão iniciar os trabalhos de pesquisa, publicação e demais derivados destes.

(Vide subitem 3.3).

 Conhecer o perfil dos participantes da WebQuest

Todos os membros do grupo fechado, estão reunidos em uma página no próprio grupo,

na qual pode-se encontrar a foto de cada membro e um uma síntese do seu perfil. Se desejar,

por meio desta síntese, o professor poderá acessar o perfil de cada membro do grupo na

plataforma do próprio Facebook. Nele, o professor poderá dispor de  outras informações sobre

o aprendiz, como visualizar o seu ciclo de amizades no Facebook, identificar os seus amigos

em comum com o aprendiz, acessar os álbuns de fotos e as fotos publicadas pelo aprendiz,

assim como as fotos compartilhadas por seus amigos em seu perfil, conhecer um pouco da

trajetória educacional e profissional do aprendiz, obter os seus contatos como endereço

eletrônico e número de telefone, saber o seu estado civil, religião, idiomas que fala e
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preferência política. Além de identificar as áreas de conhecimento de maior interesse do

aprendiz, através do seu “favoritos” e poder acompanhar as atividades diárias que os seus

aprendizes desenvolvem no Facebook.

Tais informações poderão contribuir para que o professor possa conhecer melhor o

perfil social e profissional dos seus aprendizes, o que poderá favorecer uma maior

aproximação e um conseqüente relacionamento social entre o professor e seus aprendizes,

uma vez que, um dos grandes entraves da Educação contemporânea é a dificuldade de se

estabelecer relações sociais entre professores e aprendizes. Por outro lado, isso também

poderá promover a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, assim como do

processo de avaliação dos aprendizes, pois conhecendo melhor os seus aprendizes o professor

poderá levar em consideração, além do desenvolvimento cognitivo dos mesmos, outras

variáveis do seu cotidiano, assim como do seu histórico de vida. Nesse sentido, o ensino e a

avaliação deixam de ser sintéticos e passam a ter um caráter mais humanístico e

possivelmente mais justo.

 Publicar textos, fotos e vídeos na WebQuest

Nos grupos fechados, qualquer membro pode inserir textos, documentos, arquivos,

fotos e vídeos, os quais, conforme já mencionado, ficam visíveis somente para os membros do

grupo, e somente os membros do grupo podem interagir sobre eles.

Nesse sentido, esses recursos disponibilizados pelo Facebook muito vêm a contribuir

para viabilizar os desdobramentos que se pretende na proposta de WebQuests on line, assim

sendo em seu desenvolvimento, as pesquisas e os seus resultados podem ser publicados

diuturnamente no ambiente virtual do grupo fechado, sendo visíveis e acessíveis aos demais

membros do grupo o que oferecerá a característica de instantaneidade na WebQuest. Por outro

lado, vale ressaltar que tanto as pesquisas quanto os seus resultados não devem limitar-se a

arquivos de textos, pois tendo como fonte de pesquisa a Internet, será natural que outras

mídias possam ser encontradas e apresentadas como resultado, o que não invalidará a tarefa,

aliás, poderá enriquecê-la, uma vez que estas mídias estarão aguçando outros sentidos nos

aprendizes, os quais certamente facilitarão a assimilação e a reflexão dos mesmos, sobre os

conteúdos publicados, o que possibilitará uma aprendizagem significativa.

Vale ainda ressaltar que sendo as publicações resultantes das pesquisas, mídias

retiradas da Internet, estas poderão trazer consigo os seus respectivos endereços eletrônicos,
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os quais se converterão em hiperlinks que oferecerão aos interessados, a possibilidade de

ampliação das informações publicadas indo direto à fonte da pesquisa.

 Promover a comunicação e a interatividade dos participantes da WebQuest

Todas as publicações feitas pelos membros do grupo no ambiente virtual da

WebQuest, sejam elas textos, fotos ou vídeos, são passíveis de interatividade entre o professor

e os demais membros do grupo, os recursos que podem oferecer esse tipo de interação são:

 Curtir - quando qualquer membro da Webquest publicar algum arquivo, os demais

membros podem usar esse recurso para sinalizar e registrar que tiveram acesso à publicação e

se demonstram solidários à informação nela contida, concordando com o conteúdo da mesma

e demonstrando sentimento de reciprocidade;

 Comentar - quando qualquer membro da WebQuest publicar algum arquivo, os

demais membros podem usar esse recurso para se manifestar, por escrito, sobre a publicação.

Estes comentários podem ser críticos, elogiosos ou complementares à informação;

 Seguir publicação - quando qualquer membro da WebQuest publicar algum

arquivo, os demais membros podem usar esse recurso para ativar uma função que enviará e-

mails comunicando que alguém publicou, comentou ou curtiu algum arquivo postado no

grupo;

 Visualizado por - quando qualquer membro da WebQuest publicar algum arquivo,

todos os demais membros que visualizaram a publicação serão registrados automaticamente

na publicação como tendo visualiado a mesma.

Todas essas funções proporcionam interatividade entre o professsor, seus aprendizes e

os conteúdos publicados. Assim, todos os conteúdos poderão ser visualizados curtidos,

comentados e seguidos por todos os aprendizes. Nesse sentido, se faz necessário que o

professor, quando da elaboração da WebQuest, no componente “processo”, possa estabelecer

critérios para que todos os aprendizes possam usar tais recursos, com isso ele estará

promovendo uma aprendizagem colaborativa.

Por outro lado, esses recursos também possibilitarão que o professor possa saber

quantos e quais membros publicaram, comentaram e/ou tiveram acesso as informações

publicadas e comentadas na WebQuest. Dessa maneira, o professor pode usar esses recursos

para monitorar em tempo real as publicações e seus conteúdos, assim como a participação dos
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aprendizes em relação ao acesso às publicações dos colegas e conseqüente aproveitamento

dos seus conteúdos.

Vale ressaltar que enquanto estratégia de monitoramento, o recurso “publicar” e a

função “comentar” registram automaticamente, a data e a hora de todas as publicações, o que

pode ser uma informação muito útil para o monitoramento do professor em relação a

participação de cada aprendiz e periodicidade desta, sobre as atividades desenvolvidas ao

longo do período de desenvolvimento da WebQuest.

 Prover comunicação entre os participantes da WebQuest

Todos os membros da WebQuest poderão se comunicar tanto de forma síncrona,

quanto assíncrona, pois são disponibilizados dois recursos de comunicação entre os membros

do grupo, sendo eles:

 Mensagem de texto (canal off line) – esse canal de comunicação permite que os

membros da WebQuest possam enviar e receber mensagens de texto. Essas mensagens ficam

armazenadas na caixa de mensagem do destinatário, sendo exibidas quando o mesmo estiver

on line no grupo e podem ser repondidas a qualquer dia e hora.

 Bate papo (canal on line) – esse canal de comunicação permite que os membros da

WebQuest possam se comunicar em tempo real por meio de mensagem de texto a qualquer dia

e hora. Vale ressaltar também que por meio deste canal de comunicação é possível realizar

fóruns e debates com todos os membros do grupo ou parte deles em tempo real.

Esses recursos permitem que o professor possa se comunicar com todos os

participantes da WebQuest, orientando-os, corrigindo-os, parabenizando-os, avaliando-os  e

acompanhando-os, à distância, em tempo real, ao longo do processo de desenvolvimento dos

componentes “tarefa” e “processo” previstos na WebQuest.

Por outro lado, esses recursos também podem servir para promover a comunicação e a

interação entre todos os membros da WebQuest no sentido de acompanhamento, discussão e

colaboração mútua das produções acadêmicas previstas na WebQuest o que certamente

também será de grande valia para favorecer a aprendizagem colaborativa.

 Aplicar enquetes on line na WebQuest
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Nos ambientes vistuais dos grupos fechados, o Facebook oferece um recurso que

permite que um membro do grupo elabore uma pergunta, estabeleça alternativas de respostas

e aplique para os demais membros de grupo que poderão votar na alternativa que melhor lhe

convier, ficando registrado o voto individual de cada um dos membros em cada alternativa

elita como correta.

Como prática pedagógica, o professor poderá usar o referido recurso como uma

estratégia motivacional para manter os aprendizes on line e promover o gosto pela pesquisa.

Nesse sentido, o professor deverá seguir os mesmos princípios metodológicos da WebQuest,

ou seja, usar a mesma temática da “tarefa” que está sendo desenvolvida e ter como fonte de

pesquisa os mesmos sites disponibilizados nos “recursos” da WebQuest que se encontra no

“ar”. As publicações de enquetes devem ser esporádicas e sem prévio aviso, sempre

oferecendo uma pontuação diferente a já prevista na “avaliação” e adotar um tempo

determinado para participação dos interessados, quando a mesma deverá sair do “ar” ou seja,

excluída do ambiente virtual.

 Publicar eventos na WebQuest

Outro recurso disponibilizado nos ambientes virtuais dos grupos fechados é a criação de

eventos, onde os membros do grupo podem criar e/ou publicar qualquer evento ou

acontecimento que tenha dia, hora e local pré-definidos. Esse recurso permite que no dia-a-dia

os membros sejam avisados eletronicamente sobre a sua agenda de eventos e compromissos.

Como a WebQuest prevê um período temporal para a sua efetivação, o professor poderá

utilizar-se desse recurso para agendar com os membros da WebQuest eventos acadêmicos,

artísticos e culturais que possam agregar valor aos assuntos que estão sendo pesquisados. Por

outro lado, esse recurso também oferece a possibilidade do professor ter como uma das

atividades previstas no componente “tarefa” da WebQuest, a pesquisa e a publicação de

eventos de enteresse científico ou acadêmico da disciplina e do conteúdo a ser trabalhados.

 Buscar arquivos na WebQuest

Os ambientes virtuais dos grupos fechados também dispõem de um buscador

eletrônico, onde todos os membros do grupo podem fazer pesquisas sobre todos os tipos de

arquivos publicados no mesmo, respondendo a busca por palavra-chave. Nesse sentido, o
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professor, quando da elaboração da WebQuest, deverá estabelecer no componente “tarefa” um

título para cada tipo de assunto a ser pesquisado e no componente “processo” que todos os

arquivos a serem publicados no ambiente virtual, deverão receber um dos títulos previstos na

“tarefa” para isso, deverar-se-á levar em consideração o tipo de assunto de cada arquivo a ser

publicado. Com isso, o recurso buscador de arquivos poderá ser utilizado satisfatoriamente.

 Criar banco de dados digital

Os ambientes virtuais dos grupos fechados são configurados para armazenarem todos

os tipos de arquivos que forem adicionados neles. Assim, todos os arquivos de textos, fotos,

vídeos e eventos que são adicionados no grupo são direcionados para uma página específica e

listados pelo nome a ele atribuído quando da sua publicação, os quais ficam disponíveis para

serem acessados por qualquer membro do grupo no dia e hora que desejar. Porém, esses

arquivos somente serão armazenados se forem adicionados como arquivos e não apenas

publicados no mural do grupo.

3.3 Tutorial para Hospedagem e Desenvolvimento de WebQuests no Facebook

Como já anunciado anteriormente, para que um professor possa hospedar e

desenvolver uma WebQuest no Facebook, se faz necessário que o mesmo tenha acesso a essa

Rede Social, conheça e saiba utilizar alguns dos recursos da sua página inicial, assim como os

recursos destinados a grupos.

Nesse sentido, pensando em subsidiar o professor que também desejar aplicar esta

metodologia, criou-se um tutorial ensinando como se cadastrar no Facebook e utilizar tais

recursos. Assim, basta que o professor siga a ordem alfabética que descreve os procedimentos

necessários para o uso de cada recurso, porém, para facilitar ainda mais, o professor poderá

localizar através das telas ilustrativas do tutorial, os campos, janelas e links onde deverá

efetivar cada procedimento, para isso o mesmo deverá correlacionar a sequência numérica que

corresponde ao local de cada procedimento, conforme demonstrado a seguir:
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 Ter acesso à Rede Social Facebook

Como o Facebook é uma Rede Social privada, a mesma possui uma política de

privacidade e segurança de acesso, assim caso o professor ainda não tenha acesso, se faz

necessário que o mesmo se cadastre para acessá-la. Qualquer pessoa pode se cadastrar no

Facebook, para tal basta criar uma conta na página da própria rede, é gratuito e rápido. Para se

cadastrar no Facebook siga as instruções abaixo:

a) Conecte-se a Internet e em seguida acesse ao endereço eletrônico do Facebook:

http://www.facebook.com, conforme ilustração 1;

b) Preencha os dados solicitados para cadastramento nos campos localizados do lado

direito da página, conforme ilustração 2;

c) Confirme os dados clicando em “cadastre-se”, conforme ilustração 3, importante

ressaltar que ao clicar você estará concordando com os termos da política de uso do

Facebook, por isso recomenda-se a leitura antecipada da política de privacidade.

Observação: após esses procedimentos, você será encaminhado a mais três etapas, a primeira

delas identificada como “encontre seus amigos” onde você poderá buscar e adicionar os seus

amigos, a segunda “informações do perfil” onde você poderá inserir informações sobre o seu

perfil e a terceira “foto do perfil” onde você poderá adicionar uma foto no seu perfil.

Tela 1 - Ilustruções para se Cadastrar no Facebook.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

1

2

3
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 Criar um grupo fechado no Facebook e adicionar membros no grupo.

Qualquer usuário do Facebook pode criar um grupo fechado. Os grupos fechados são

ambientes digitais criados por um usuário para reunir outros usuários e tratar de assuntos do

interesse comum do grupo. Os grupos fechados oferecem mais recursos que a página principal

do Facebook e não existe um tempo determinado para que um grupo esteja ativo, uma vez

criados, os grupos são permanentes. Para criar um grupo no Facebook, siga as instruções

abaixo:

a) Clique no ícone “criar grupo” localizado ao lado esquerdo da página inicial. Vide
indicação 1;

b) Observe que uma janela denominada “criar novo grupo” será exibida ao centro da
tela. Vide indicação 2;

c) Na janela “criar novo grupo” preencher o campo “Nome do grupo” com o nome da
WebQuest. Vide indicação 3;

d) No campo “Membros”, localize e adicione os aprendizes como membros do grupo.
Vide indicação 4. Vale ressaltar que para localizar e inserir os aprendizes, basta
digitar os nomes dos mesmos no referido campo, porém se faz necessário que eles
estejam também cadastrados no Facebook;

e) No campo “privacidade do grupo” selecione a opção “fechado”. Vide indicação 5;
f) Por fim, clique no ícone “criar” localizado do lado direito inferior da janela. Vide

indicação 6,  pronto, o grupo estará criado e pronto para hospedar a WebQuest.

Tela 2 - Ilustração para Criar Grupos Fechados no Facebook.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

1

3

5

6

4

2
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 Publicar o perfil do grupo (WebQuest) no Facebook

Conforme estabelecido anteriormente, para garantir a privacidade dos membros do

grupo, ou seja, dos aprendizes da WebQuest, assim como também as publicações no grupo,

se faz necessário que seja elaborado um texto descrevendo o perfil do grupo e uma política

de privacidade para todo o conteúdo a ser postado.

Exemplo: “Grupo fechado criado para fins acadêmicos de hospedagem e desenvolvimento da WebQuest
“Brasil: Prazer conhecê-lo” uma estratégia metodológica da disciplina “Operacionalização de viagens”
ministrada pelo Professor Ártemis Barreto de Carvalho no Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto
Federal de Sergipe. Como política de privacidade, fica estabelecido que todo o conteúdo postado ou digitado
neste grupo deve ser exclusivamente de caráter pedagógico previsto nos componentes “tarefa” e  “processo”
da WebQuest”.

Para publicar o Perfil e a política de privacidade do grupo no facebook, siga as
instruções abaixo:

a) Perceba que após a criação do grupo, o ícone do mesmo estará sempre ao lado
esquerdo da tela inicial do Facebook. Vide indicação 1, para ter acesso ao ambiente do
grupo clique no ícone;

b) Na tela inicial do grupo, ao lado do nome do grupo, localize e clique no ícone
“Sobre”. Vide indicação 2.

c) Uma caixa de texto identificada como “grupo fechado” será aberta em baixo da barra
das fotos dos membros do grupo.Vide indicação 3;

d) Digite ou cole o texto correspondente ao perfil do grupo. Vide indicação 4;
e) Clique no ícone “Editar descrição” para publicar o Perfil do grupo.

Tela 3 - Ilustração para Publicar o Perfil do Grupo no Facebook.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Publicar a WebQuest no grupo fechado do Facebook

O próximo passo será hospedar a WebQuest no grupo fechado do Facebook, ou seja,

no ambiente virtual onde ela será desenvolvida.  Hospedá-la significa dizer publicá-la, porém,

exitem três formas de fazê-lo: a primeira pubicando-a na página inicial do grupo em seu

mural; a segunda transformando-a em um arquivo de texto e adicionando-a como arquivo; a

terceira criando um documento cujo conteúdo seja a WebQuest. Levando-se em consideração

que os componentes da WebQuest precisam ser acessados pelos aprendízes a qualquer

momento, se faz necessário que o seu acesso seja facilitado, assim, recomenda-se publicá-la

como arquivo, através do recurso “adicionar arquivos”. Para publicar a Webquest no grupo,

siga as instruções abaixo:

a) Clique no ícone “adicionar arquivos”, localizado na parte superior da página
principal do grupo. Vide indicação 1;

b) Uma segunda página será aberta, nela, na indicação “do seu computador” clique no
ícone “escolher arquivo”, vide indicação 2. Uma janela denominada “enviar
arquivos” contendo as pastas e arquivos do seu computador, será aberta. Vide
indicação 3;

c) Nessa janela “enviar arquivos” encontre e selecione o arquivo cujo conteúdo é a
WebQuest e em seguida clique no ícone “abrir”. Vide indicação 4, o arquivo será
enviado para o mural do grupo e ficará armazenado na página “arquivos” do grupo;

d) A WebQuest estará publicada no grupo e pronta para ser desenvolvida.

Tela 4: Ilustração para Hospedar WebQuests no Facebook

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Publicar arquivos e documentos na WebQuest hospedada no Fecebook

Com a publicação da WebQuest, os aprendizes irão iniciar as pesquisas, com isso,

chegarão a obter resultdos os quais precisam ser publicados no grupo da WebQuest. Porém,

conforme anunciado anteriormente, uma das expectativas da WebQuest no Facebook é a

possibilidade da mesma vir a se transformar em um Banco de Dados composto por arquivos

de textos, fotos e vídeos. Contudo, para que isso possa acontecer, se faz necessário que as

publicações de textos não sejam feitas diretamente no “mural” do grupo e sim pelos recursos

“adicionar arquivo” ou “criar documento” Para publicar arquivos e documentos na

WebQest, siga as instruções abaixo:

a) Clique no ícone “arquivos” localizado na parte superior da página principal do grupo.
Vide indicação 1;

b) Clique no ícone “criar documento” localizado abaixo do ícone “arquivos” será
aberta uma janela, nela outros campos serão abertos. Vide indicação 2;

c) No campo denominado “título” insira um título para o documento, nesse caso o
aspecto de pesquisa que gerou o texto a ser publicado. Vide indicação 3;

d) Na “caixa de texto” digite ou cole o texto correspondente ao resultado da pesquisa
que deseja publicar. Vide indicação 4;

e) Se desejar formatar o texto, use as ferramentas que se encontram disponíveis na barra
localizada no cabeçalho da “caixa de texto”. Vide indicação 5;

f) Clique em “salvar” para publicar o documento. Vide indicação 6.

Tela 5: Ilustração para Criar e Publicar Documentos na WebQuest

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Publicar imagens, fotos e vídeos na WebQuest

No decorrer das pesquisas, os aprendizes também descobrirão imagens, fotos e vídeos

que responderão a determinadas questões do roteiro de pesquisa, assim, necessitarão publicá-

las no grupo onde a WebQuest está sendo desenvolvida, porém conforme também já

anunciado, as fotos e vídeos deverão ser publicados em um álbum a ser criado, identificado e

retroalimentado no próprio grupo. Para publicar imagens, fotos ou vídeos no grupo, deve-se

acessar a página inicial do grupo e proceder da seguinte forma:

a) Na página inicial do grupo, clique no link “adicionar foto/vídeo” que fica localizado
na parte superior da página inicial do grupo. Vide indicação 1;

b) Uma janela se abrirá com duas opções, “carregar fotos/vídeo” e “criar ábum de fotos”
clique no link “criar álbum de fotos”, para criar um álbum de fotos e permitir que
você organize diversas fotos em um álbum só e possa compartilhar com o grupo. Vide
indicação 2;

c) Localizar no seu computador a primeira foto que deseja publicar no álbum e clique no
link “abrir” do seu computador;

d) Após o carregamento da foto, deve-se identificar o álbum no espaço localizado no
canto superior esquerdo da tela, onde estará a data em negrito e fazer algum
comentário sobre a foto na janela de texto localizada abaixo da foto;

e) Para adicionar outras fotos, basta clicar em “adicionar mais fotos”, localizado no
canto inferior esquerdo da tela e seguir o mesmo procedimento;

f) Quando o álbum estiver pronto para compartilhar, clique em “publicar”.
g) Proceda exatamente da mesma maneira para publicar vídeos.

Tela 6 - Ilustração para Publicar Fotos e Vídeos na WebQuest.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Publicar eventos na WebQuest

Outro recurso disponibilizado em grupos fechados do Facebook e que pode ser

agregado ao roteiro de pesquisa da WebQuest é a criação e/ou publicação de eventos no grupo,

onde os aprendizes, membros do grupo, podem criar e/ou publicar qualquer evento ou

acontecimento que tenha dia, hora e local pré-definidos. Esse recurso permite que os eventos

publicados sejam visualiados por todos os membros e no dia-a-dia os mesmos sejam avisados

eletronicamente sobre a sua agenda de eventos e compromissos, assim vislumbra-se a

possibilidade de também adequar esse recurso como estratégia metodológica da WebQuest on

line. Para criar e/ou publicar eventos no grupo, deve-se acessar a página inicial do grupo e

proceder da seguinte forma:

a) Clique no ícone “evento” localizado na lateral superior direita da página. Vide
indicação 1;

b) Em seguida, clique no ícone “criar um evento” uma janela intitulada com o nome do
grupo será aberta. Vide indicação 2;

c) Na janela “criar novo evento para grupo” preencha os campos com o nome do
evento, detalhes julgados importantes sobre o evento, local onde acontecerá o evento,
a data e o horário do evento. Vide indicação 3;

d) Caso queira convidar todos os membros do grupo para o evento, marque o ícone
“convidar todos os membros” no canto esquerdo da janela. Vide indicação 4;

e) Para publicar o evento clique no ícone “criar” localizado na parte inferior direita da
janela.Vide indicação 5.

Tela 7 - Ilustração para Criar e Publicar Eventos na WebQuest.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Conhecer o perfil dos aprendizes participantes da WebQuest

Caso o professor deseje conhecer o perfil dos seus aprendizes, o Facebook

disponibiliza duas maneiras. Uma no próprio grupo onde se pode encontrar um resumo do seu

perfil e a outra no próprio perfil do aprendiz em seu cadastro geral do Facebook. Acessando

ao perfil do aprendiz, o professor poderá obter diversas informações sobre os seus aprendizes,

informações essas de caráter pessoal, social e profissional, as quais poderão contribuir para

humanizar o processo ensino-aprendizagem, uma vez que conhecendo melhor os seus

aprendizes o professor poderá tratá-los distintamente. Para conhecer o perfil dos participantes

da WebQuest, siga as instruções abaixo:

a) Clique no ícone membros do grupo localizado do lado direito da página. Vide
indicação 1;

b) Uma segunda tela se abrirá e apresentará a foto, o nome e uma sucinta descrição do
perfil de todos os membros do grupo. Vide indicação 2;

c) Clique em cima do “nome ou da foto” do aprendiz que você deseja conhecer o perfil
na íntegra. Vide indicação 3. Você será direcionado para a página principal dele;

d) Estando na página principal do aprendiz, clique na “barra do perfil”, localizada
abaixo da foto e do nome do mesmo. Você será direcionado para uma página com
diversas informações inerentes ao aprendiz;

e) Para retornar basta clicar no ícone do nme do grupo localizado na parte superior
esquesda da página. Vide indicação 4.

Tela 8 - Ilustração para Conhecer o Perfil do Aprendiz no Facebook.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Comunicar-se on line via bate-papo com os aprendizes na WebQuest

A comunicação será o grande diferencial das WebQuests hospedadas em Redes

Sociais,  pois, através dela, haverá interatividade entre os participantes da WebQuest e os

conteúdos nela publicados. Conforme mencionado anteriormente, o Facebook disponibiliza

dois tipos de comunicação, a comunicação síncrona e assíncrona, a comunicação síncrona

corresponde à realizada on line, ou seja, em tempo real, nesse caso por meio de mensagem no

bate-papo. Para estabelecer um bate-papo com os participantes da WebQuest, siga as

instruções abaixo:

a) Na página inicial do grupo, clique no ícone “mensagem” localizado no canto superior
direito da página. Vide indicação 1. Será exibida uma janela com todos os membros
do grupo;

b) Para iniciar um bate papo, identifique os aprendizes que estão on line através de um
“ponto verde” localizado ao lado das fotos dos membros do grupo, selecione o
aprendiz com o qual você gostaria de iniciar um bate papo. Vide indicação 2;

c) Em seguida clique no ícone “iniciar bate-papo” Vide indicação 3, uma caixa de texto
será aberta para você escrever o texto que desejar, em seguida clique na tecla “enter”
do seu computador para a mensagem seguir;

d) É possível também promover encontros, discussões e fóruns em tempo real pelo
mesmo recurso do bate papo, basta que todos os membros interessados em participar
estejam on line no dia/hora marcados e sejam selecionados pelo promotor do encontro
que deverá seguir os mesmos procedimentos das etapas “a”, “b” e “c” deste tutorial.

Tela 9: Ilustração para Comunicar-se on line com os Aprendizes na WebQuest.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Comunicar-se off line via mensagem de texto com os aprendizes na WebQuest

A comunicação assíncrona corresponde à realizada off line, ou seja, sem a

característica da instantaneidade, mesmo assim é um canal de comunicação de grande

importância. No Facebook, a comunicação assíncrona pode ser realizada por diversos canais

de mansagem de texto e de sinalização virtual. As mesnagens de texto podem ser enviadas a

qualquer dia e hora, ficando armazenadas na caixa de mensagem do destinatário e sendo

exibidas quando o mesmo estiver on line no ambiente da WebQuest. Para enviar uma

mensagem a um ou mais participantes da WebQuest, siga as instruções abaixo:

a) Na páginal inicial do grupo, clique no ícone “mensagem” localizado no canto
superior direito da página. Vide indicação 1. Será exibida uma janela com várias
opções;

b) Selecione o ícone da opção “enviar mensagem” vide indicação 2, uma segunda
janela se abrirá apresentando todos os membros do grupo através das suas fotos;

c) Selecione o membro ou os membros para os quais você deseja enviar a mensagem.
Vide indicação 3;

d) Em seguida clique no ícone “iniciar bate-papo” Vide indicação 4, uma caixa de
texto será aberta para você escrever a mensagem de texto que deseja enviar, em
seguida clique na tecla “enter” do seu computador para a mensagem seguir;

e) É possível também enviar mensagem para todos os membros da WebQuest para tal
basta clicar no ícone “selecionar todos” localizado ao lado esquerdo da caixa de
texto. Vide indicação 5, e seguir os mesmos procedimentos das etapas “d” e “e”
deste tutorial.

Tela 10: Ilustração para Comunicar-se off line com os Aprendizes na WebQuest.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Curtir, comentar e/ou seguir publicação da WebQuest

Outros canais de comunicação assíncrona disponibilizados pelo Facebook são os

recursos de “curtir”, “comentar”, “seguir publicação” e “visiualizar” estes canais de

comunicação estão associados às publicações feitas no grupo pelos membros do mesmo,

assim tanto as publicações de arquivos de textos, quanto às de imagens, fotos e vídeos são

passíveis destes recursos comunicacionais.

O recurso “curtir” é um canal de comunicação que se configura por meio de uma

mensagem de manifestação de concordância e simpatia pelo conteúdo da postagem; o recurso

“comentar” é um canal de comunicação desenvolvido por mensagem de texto, ou seja, pela

comunicação escrita e o recurso “seguir publicação” se manisfesta por um comportamento.

a) Para curtir uma publicação, clique no ícone “Curtir” localizado logo abaixo da
publicação. Vide indicação 1, ficará registrado para você e os demais membros do
grupo que você curtiu a publicação;

b) Para comentar uma publicação, clique no ícone “Comentar” também localizado logo
abaixo da publicação. Vide indicação 2, um campo de texto será aberta onde você
poderár escrever o seu comentário, e em seguida acione o comando “enter” no teclado
do seu computador, a mensagem ficará registrada;

c) Para seguir publicação, clique no ícone “Seguir publicação” assim como os demais,
localizado logo abaixo da publicação. Vide indicação 3, ficará registrado para os
demais membros do grupo que você seguiu a publicação.

Tela 11 – Ilustração para Interagir com as Publicações da WebQuest.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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 Aplicar uma enquete on line para os aprendizes na WebQuest

Como já sabido, nos ambientes virtuais dos grupos fechados, o Facebook oferece um

recurso que permite que um membro do grupo elabore uma pergunta, ofereça alternativas de

respostas e aplique para os demais membros de grupo, os quais poderão votar na alternativa

que melhor lhe convier, ficando registrado o voto de cada membro na respectiva alternativa

por ele escolhida. As enquetes funcionam em tempo real, pois a partir da sua publicação

os votos são publicados e computados instantâneamente, podendo a mesma durar o tempo que

for determinado pelo seu elaborador, às enquetes podem ser publicadas e/ou excluídas a

qualquer momento. Para aplicar uma enquete na WebQuest, siga as instruções abaixo:

a) Na tela inicial do grupo, clique no link “fazer uma pergunta”, localizado no centro da
parte superior da página principal do grupo. Vide indicação 1;

b) Uma janela de edição será aberta logo abaixo, no campo “pergunte algo” digite a
pergunta que deseja fazer. Vide indicação 2;

c) Para digitar as alternativas de resposta para a pergunta clique no ícone “adicionar
opções de enquete” e em seguida digite as opções no campo “adicionar uma
opção”. Vide indicação 3;

d) Para que outras pessoas não adicionem mais opções de respostas, desmarque o ícone
“permitir que qualquer pessoa adicione opções”, localizado do lado esquerdo da
parte inferior da janela da enquete. Vide indicação 4;

e) Para publicar a enquete na WebQuest clique no ícone “publicar” localizado do lado
direito da parte inferior da janela da enquete. Vide indicação 5.

Tela 12 - Ilustração para Criar Enquetes on line na WebQuest.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

1

2

3

4 5



148

 Localizar arquivos por buscador eletrônico na WebQuest

Conforme também anunciado anteriormente, os ambientes virtuais dos grupos

fechados do Facebook dispõem de um buscador eletrônico onde todos os membros do grupo

podem buscar, localizar e acessar todos os tipos de arquivos publicados no grupo. O buscador

funciona por palavra-chave, nesse sentido, para usá-lo é preciso que se tenha uma palavra que

esteja presente no material desejado, ou o nome dado ao arquivo quando de sua publicação.

Assim, o professor quando da elaboração da WebQuest, deverá estabelecer no componente

“tarefa” um título para cada tipo de assunto a ser pesquisado e no componente “processo” que

todos os arquivos a serem publicados no ambiente virtual, recebam um dos títulos previstos na

“tarefa”, para isso, deve-se levar em consideração o tipo de assunto de cada arquivo a ser

publicado, isso possibilitará que o recurso buscador de arquivos possa ser utilizado

satisfatoriamente.

a) Clique no ícone da lupa, localizado do lado direito da tela, na parte superior da página.
Vide indicação 1;

b) Digite ou cole a palavra-chave, tanto pode ser o títudo do arquivo ou uma palavra que
contenha nele o que você está procurando e no teclado do seu computador clique na
tecla “enter”. Os resultados serão apresentados em uma nova tela que será aberta.
Vide indicação 2.

c) Para localizar e consultar o arquivo da WebQuest com maior rapidez e a qualquer
momento, utilize o buscador seguindo os procedimentos acima.

Tela 13 - Ilustração para Localizar Arquivos na WebQuest.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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3.4 Brasil: Prazer em Conhecê-lo. Uma Proposta de WebQuest no Facebook

Para concretizar a proposta de hospedagem e desenvolvimento de uma WebQuest na

Rede Social Facebook como ambiente virtual capaz de potencializar o processo ensino-

aprendizagem, em primeiro lugar elaborou-se uma WebQuest levando em consideração a

referida proposta, respeitando os componentes previstos nas WebQuests convencionais,

porém, se faz necessário implementar alguns destes componentes e criar outros de grande

relevância para orientar os aprendizes a explorar os recursos digitais disponibilizados pelo

Facebook e assim, garantir os objetivos delineados pela proposta deste trabalho.

Nesse sentido, será descrito a seguir como se desenvolveu o processo de elaboração e

implemantação de cada componente da WebQuest “Brasil: Prazer em conhecê-lo”.

 Tema da WebQuest

Tendo em vista que a elaboração desta WebQuest nasceu a partir do Curso Técnico em

Guia de Turismo do IFS, na perspectiva de atender uma necessidade metodológica

identificada na disciplina “Operacionalização de Viagens” que prevê em seu conteúdo

programático a “identificação e o conhecimento dos principais destinos e atrativos turísticos

do Brasil” o tema da WebQuest foi criado com o intuito de anunciar o objetivo da proposta

metodológica que foi de possibilitar que os aprendizes do referido curso e disciplina

pudessem conhecer o Brasil turisticamente sem, necessariamente, terem que se deslocar

fisicamente, o que é possível a partir da tecnologia digital.

Assim, nasceu a WebQuest: Brasil - Prazer em conhecê-lo. Uma proposta

metodológica de viagem virtual em busca de informações e conhecimentos sobre o potencial

turístico brasileiro, a partir das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC.

 Identidade Visual

A identidade visual não é um componente integrante das WebQuests convencionais,

porém levando-se em consideração que a WebQuest seria desenvolvida virtualmente e que o

ambiente virtual de hospedagem permite inclusão e visualização de fotos e imagens, pensou-

se em criar uma “identidade visual” para personalizar, reforçar e realçar o objetivo da
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proposta metodológica. Foi assim que nasceu o primeiro novo componente para a proposta da

WebQuest on line, disponibilizado no quadro a seguir.

Quadro 9: Identidade visual da WebQuest: Brasil - Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

A criação da arte foi desenvolvida a partir da junção de três elementos básicos: o mapa

do Brasil, um monitor de computador e dois sujeitos. O mapa do Brasil representa a área

geográfica ou o campo empírico onde a pesquisa será realizada. O monitor representa o meio

tecnológico pelo qual os aprendizes, através da Internet, irão buscar e conseguir as

informações que responderão as questões de pesquisa. Os dois sujeitos representam os

aprendizes que irão desenvolver a pesquisa. A idéia de movimento dos sujeitos, de dentro do

monitor para o mapa do Brasil, representa a possibilidade que a tecnologia oferece de sermos

transportados virtualmente por diversos lugares do planeta, nesse caso a proposta de uma

viagem virtual de conhecimento sobre o potencial turístico do Brasil. Vale ressaltar que as

ilustrações utilizadas nessa arte foram retiradas da Internet através do Google imagens, as

quais foram tratadas e montadas para se chegar a tal resultado.

 Apresentação

Assim como a identidade visual, a apresentação também não é componente das

WebQuests convencionais, porém pensando em melhor ambientar os aprendizes à

metodologia, criou-se esse componente. Nele, pode-se apresentar a origem, a etimologia, o
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conceito e os fundamentos pedagógicas de uma WebQuest, além de se ter anunciado a que se

devia sua aplicação naquela ocasião, apresentado no quadro a seguir.

Quadro 10: Apresentação da WebQuest : Brasil - Prazer em Conhecê-lo.

 Apresentação

A palavra WebQuest em sua origem etimológica nos remete para a soma de duas palavras:
Web (rede de hiperligações ou internet) e Quest (questionamento, busca ou pesquisa). O que significa
dizer “Pesquisa pela internet”. Criada em fevereiro de 1995, na San Diego State University(SDSU) pelo
professor Bernard Dodge e seu colaborador Thomas March, como recurso metodológico baseado no
uso efetivo da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC no processo ensino-aprendizagem. Seu
objetivo é desenvolver a pesquisa virtual pela Internet como recurso metodológico.

A WebQuest: Brasil - prazer em conhecê-lo, foi elaborada para o Curso Técnico em Guia de
Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, através da disciplina
Operacionalização de Viagens, ministrada pelo Professor Ártemis Barreto de Carvalho, como seu
objeto de estudo no Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, sob a
orientação do Prof. Dr. Henrique Nou Schneider.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

 Introdução

A introdução é o primeiro componente integrante das WebQuests convencionais. Nela,

como já anunciado, deve-se apresentar aos aprendizes a proposta de pesquisa e fazer uma

espécie de convite aos mesmos para que participem, assim a introdução deve ser elaborada de

maneira motivadora e entusiasta.

Nessa perspectiva, na introdução, buscou-se conceituar genericamente a atividade

turística e descrever o Brasil como sendo um País tropical bonito por natureza, ressaltando a

sua vocação para o Turismo e a sua característica de atrair turistas do mundo inteiro. Em

seguida, apresentou-se o Guia de Turismo como sendo o profissional da informação e

comunicação capaz de proporcionar uma experiência positiva a turistas na exploração dos

destinos e atrativos turísticos. Por fim, convidou-se os aprendizes para fazer uma viagem

virtual pelo Brasil no intuito do mesmo poder se munir de informações a cerca do petecial

turístico do país, uma vez que enquanto acadêmico do guiamento turístico, a informação
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turística se traduz em matéria-prima para o seu desempenho profissional, conforme ilustrado

no quadro a seguir.

Quadro11: Introdução da WebQuest : Brasil - Prazer em Conhecê-lo.

 Introdução

O Turismo é uma atividade caracterizada pelo deslocamento voluntário de pessoas de uma
dada localidade para outra, nela permanecendo por um dado período no qual essas pessoas exploram
as riquezas históricas, culturais, geográficas, naturais e turísticas propriamente ditas.

O Brasil é o maior país da América do Sul, possui uma população de mais de 192 milhões
de habitantes e tem uma cultura multinacional, pois é um país formado por imigrantes de todas as
partes do mundo, especialmente europeus. O Brasil é conhecido como um dos principais destinos
turísticos da América Latina, isso por suas dimensões territoriais que provocou uma diversidade
histórica e cultural fantástica, além do seu vasto litoral repleto de coqueiros, praias, dunas e piscinas
naturais que resguardam uma rica biodiversidade. A infra-estrutura turística brasileira tem crescido
muito a cada ano e a expectativa é que cresça cada vez mais com o advento da realização dos Jogos
Olímpicos e da Copa do Mundo. Os atrativos turísticos do Brasil são cobiçados por povos de todo o
mundo.

O Guia de Turismo é o profissional que conduz, orienta e presta informações aos turistas
sobre os diversos aspectos de interesse turístico. Assim, a matéria-prima do seu trabalho é o
conhecimento e a sua capacidade de transmitir informações seguras e atualizadas. Nesse sentido,
que tal fazer uma viagem virtual pelo Brasil, identificar os municípios de maior demanda turística,
descobrir um pouco da sua história, geografia, cultura e conhecer os seus principais atrativos
turísticos?

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

 Tarefa

Assim como a “introdução”, a “tarefa” também já é um componente integrante das

WebQuests convencionais. Nele, descreve-se o que os aprendizes deverão efetivamente fazer

para atender a proposta da introdução. A tarefa pode apresentar mais de uma atividade a ser

desenvolvida para se atingir aos objetivos da WebQuest proposta.

Para estabelecer a tarefa, inicialmente o professor, tendo como parâmetros a

infraestrutura e a demanda turística, identificou e listou, em ordem alfabética, os principais

Estados da Federação Brasileira em um número diretamente proporcional ao número de

aprendizes matriculados na disciplina onde a WebQuest estava sendo aplicada. Em seguida,
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correlacionou cada um dos Estados eleitos a um aprendiz como sendo o campo empírico da

pesquisa do mesmo para o desenvolvimento das atividades previstas na WebQuest. Assim o

professor solicitou aos aprendizes que identificassem, nominalmente, o Estado correspondente

ao seu campo de pesquisa, como pode ser visualizado no quadro a seguir.

Quadro 12: Tarefa 1 da WebQuest : Brasil - Prazer em Conhecê-lo

 Tarefa

1. Identificar, dentre os apresentados abaixo, o Estado da Federação Brasileira que o
professor determinou como sendo o seu campo empírico de pesquisa na WebQuest.

a) Alagoas – Aprendiz fulano de tal
b) Amapá - Aprendiz fulano de tal
c) Amazônas - Aprendiz fulano de tal
d) Bahia - Aprendiz fulano de tal
e) Ceará - Aprendiz fulano de tal
f) Distrito Federal - Aprendiz fulano de tal
g) Espírito Santo - Aprendiz fulano de tal
h) Goiás - Aprendiz fulano de tal
i) Maranhão - Aprendiz fulano de tal
j) Mato Grasso do Sul - Aprendiz fulano de tal
k) Mato Grosso - Aprendiz fulano de tal
l) Minas Gerais - Aprendiz fulano de tal
m) Pará - Aprendiz fulano de tal
n) Paraná - Aprendiz fulano de tal
o) Pernambuco - Aprendiz fulano de tal
p) Rio de Janeiro - Aprendiz fulano de tal
q) Rio Grande do Norte - Aprendiz fulano de tal
r) Rio Grande do Sul - Aprendiz fulano de tal
s) Santa Catarina - Aprendiz fulano de tal
t) São Paulo - Aprendiz fulano de tal
u) Sergipe – Aprendiz fulano de tal

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

Em seguida, o professor apresentou o universo da pesquisa estabelecendo os principais

aspectos a serem pesquisados e um roteiro de pesquisa sugerindo temas de interesse turístico

sobre cada um dos aspectos de pesquisa. Tal procedimento foi feito pensando em melhor

direcionar as informações que os aprendizes deveriam buscar e aprender no decorrer da

atividade para melhor aprovetar o tempo dedicado à pesqisa na rede e os conteúdos a serem

pesquisados, o que correspondeu ao item 2 da tarefa, ilustrado no quadro a seguir.
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Quadro 13: Tarefa 2 da WebQuest: Brasil - Prazer em Conhecê-lo

 Tarefa

2. Pesquisar e selecionar informações, ilustrações e dados técnicos sobre os aspectos abaixo
relacionados, seguindo o roteiro de pesquisa que sugere temas a serem pesquisados. A pesquisa deverá
envolver a capital e pelo menos dois outros municípios de interesse turístico da unidade federativa que
estará sob sua responsabilidade.

2.1 Aspectos Geográficos e Naturais de Interesse Turístico.
Roteiro de pesquisa:

a) Mapas: geográficos, físicos e turísticos;
b) Símbolos: selo, brasão, bandeira e hino;
c) Panorama geográfico: área, limites, população, clima, economia e localização;
d) Hidrografia: rios, praias, ilhas, cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais;
e) Relevo: montanhas, cavernas, grutas, serras, dunas;
f) Fauna: animais silvestres e ecossistemas típicos;
g) Flora: árvores e frutas típicas.

2.2 Aspectos Históricos e Culturais de Interesse Turístico.
Roteiro de pesquisa:

a) Toponímia do nome do Estado e dos municípios pesquisados;
b) Panorama histórico: história da origem e do desenvolvimento;
c) Gastronomia: comidas e bebidas típicas;
d) Personalidades: pessoas de destaque no Estado;
e) Eventos artísticos e culturais programados: festas, feiras, encontros;
f) Manifestações artísticas: artesanato, esculturas, estátuas, bustos;
g) Manifestações culturais: crenças, tradições, lendas, folclore, músicas e danças;
h) Arquitetura: edificações civis, religiosas e militares;
i) Padroeiro(a) do Estado e dos municípios pesquisados;
j) Patrimônio material e imaterial.

2.3 Aspectos Turísticos.
Roteiro de pesquisa:

a) Principais atrativos turísticos: cartões postais dos municípios pesquisados;
b) Infraestrutura turística: pontes, viadutos, orlas, parques e sinalização turística;
c) Equipamentos turísticos: hotéis, bares, restaurantes e casas noturnas;
d) Equipamentos de lazer: parques de diversões, teatros, museus e shoppings;
e) Dicas de viagem: como ir, quando ir, o que levar, onde ficar, o que fazer.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

 Processo
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O “processo” também já é um componente integrante das WebQuests convencionais.

Nele descreve-se os caminhos que os aprendizes deverão percorrer, assim como as regras que

deverão seguir no decorrer das atividades previstas pela pesquisa.

Nesse sentido, se fez necessário levar em consideração que a proposta foi de construir

e desenvolver uma WebQuest on line. Assim, criou-se dez itens de orientação para que a

pesquisa e seus resultados fossem trabalhados em tempo real, pela Internet, através da Rede

Social Facebook. Nesse contexto, estabeleceu-se critérios relacionados à individualidade da

atividade, restrinção de uso do ambiente virtual, procedimentos para publicação de textos,

fotos e imagens, limitação de tamanho dos textos a serem publicados, exigência de publicação

dos endereços eletrônicos da origem de todo material publicado, estratégia para promover a

leitura das publicações, promoção da interatividade e comunicação entre os aprendizes e suas

publicações, postagem de eventos relacionado a área de turismo e, por fim, o estabelecimento

de prazos para o desenvolvimento da atividade.

Tais critérios são fundamentais para assegurar o bom desenvolvimento da atividade

através do uso efetivo dos recursos disponibilizados pelo Facebook e o alcance dos resultados

traçados na proposta do experimento. Veja no quadro a seguir, todos os critérios que

corresponderam ao processo. Vide quadro a seguir.

Quadro 14: Processo da WebQuest: Brasil - Prazer em Conhecê-lo.

 Processo

1. Seguir os critérios abaixo relacionados para o bom desenvolvimento da “tarefa” e
atendimento dos resultados previstos.

 A pesquisa deverá ser feita individualmente por cada aprendiz e exclusivamente na
rede mundial de computadores, seguindo a seqüência dos aspectos de pesquisa
apresentados na “tarefa”. Assim, se estará organizando tecnicamente, a seqüência
lógica das informações que compõe o discurso do Guia de Turismo.

 No grupo fechado do Facebook, ou seja, ambiente virtual de hospedagem da
WebQuest, somente será  permitido publicar conteúdos acadêmicos relacionados as
atividades pertinentes a mesma;

 Antes de publicar textos, fotos e vídeos, é preciso criar arquivos de textos e álbuns de
fotos e vídeos, identificando-os com o nome do Estado que está sendo pesquisado e o
aspecto de pesquisa que será publicado. Desta maneira, automaticamente, estará
sendo criado o Banco de Dados Virtual;

 Todos os eventos culturais, datas cívicas ou festas de interesse turístico identificados
nas unidades federativas que estão sendo pesquisadas, deverão ser publicados através
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do recurso “Criar Evento”. O que por fim se converterá no Calendário de Eventos
Turísticos do Brasil.

 Os textos a serem publicados devem ser curtos, no máximo até 200 palavras ou 1500
caracteres e devem ser fruto de um resumo feito pelo aprendiz. Isso facilitará e
estimulará a leitura e interpretação dos textos publicados pelos demais participantes;

 Todos os textos, fotos e vídeos publicados terão que conter, obrigatoriamente, uma
identificação, acompanhada por algumas informações técnicas e o endereço eletrônico
de onde foram retirados possibilitando a criação de “hiperlinks” acessíveis que
conduzirão à fonte original da informação;

 Todos os aprendizes deverão ler as publicações feitas pelos demais participantes e
obrigatoriamente, “comentar” criticamente pelo menos cinco publicações de cada
aspecto a ser pesquisado. Desta maneira estar-se-á desenvolvendo a interatividade
crítica construtiva, promovendo uma Aprendizagem Colaborativa;

 A comunicação entre todos os participantes, professor e aprendizes, deverá ocorrer
off-line pelos recursos “comentar e mensagem” e on-line pelo recurso “bate-papo”;

 Durante o período de desenvolvimento das atividades, a WebQuest poderá receber
visitantes temporários, na condição de espectador, apenas para acessar o conteúdo  e
conhecer o funcionamento da metodologia, porém mediante consulta e autorização do
administrador do grupo, o professor;

 A WebQuest está no “Ar” até o dia 28 de fevereiro de 2013 às 23h 59m.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

 Recursos

O componente “recursos”, como é sabido, já existe nas WebQuests convencionais.

Nele se lista as fontes de pesquisa para o desenvolvimento da “tarefa” e do “processo”

previstos nas WebQuests.

Nessa perspectiva, o professor pesquisou, selecionou, elencou e disponibilizou uma

relação de endereços eletrônicos de conteúdos pertinentes aos aspectos e aos temas a serem

pesquisados pelos participantes da WebQuest. Pensando em não limitar os horizantes da

pesquisa aos endereços fornecidos, o professor anunciou a possibilidade dos aprendizes

fazerem consultas a outros endereços da rede mundial de computadores. Vide quadro a seguir.
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Quadro 15: Recursos da WebQuest: Brasil - Prazer em conhecê-lo.

 Recursos

Para auxiliar o início da pesquisa, disponibiliza-se abaixo uma relação de
endereços eletrônicos onde se poderá obter um grande número de informações pertinentes
aos aspectos a serem pesquisados, porém outros endereços poderão ser consultados na
Web.

www.ambiental.tur.br
www.aracaju.com.br
www.br.geocities.com
www.brasilcidades.com.br
www.brasiltravel.terra.com.br
www.brasilturismo.com
www.citybrazil.com.br
www.clicksergipe.com.br
www.cvc.com.br
www.embratur.com.br
www.estadao.com.br
www.feriasbrasil.terra.com.br
www.guia4rodas.com.br
www.ibge.gov.br
www.infobrasil.com.br
www.iphan.gov.br
www.luxtravel.com.br
www.melhoresdestinos.com.br
www.nomadbrasil.com.br
www.nomadbrasil.com.br
www.nordeste-online.com.br
www.pernambuco.com
www.portaldaviagem.com.br
www.sitiobrasil.com.br
www.socioambiental.org
www.tudodeturismo.com.br
www.turismo.gov.br
www.turismosergipe.net
www.viajamos.com.br
www.visualturismo.com.br
dentre outros

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

 Avaliação

O componente “avaliação” também se faz presente nas WebQuests convencionais, e

como é sabido, nele, são especificados os critérios que serão utilizados para a avaliação dos
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aprendizes em relação ao cumprimento das atividades estabelecidas na “tarefa” e no

“processo”. Assim, o professor estabeleceu três critérios básicos para a avaliação dos

aprendizes participantes da WebQuest, os quais versam sobre questões quantitativas e

qualitativas em relação ao desenvolvimento produção de cada aprendiz, os quais serão

apresentados no quadro a seguir.

Quadro 16: Critérios de Avaliação da WebQuest: Brasil - Prazer em Conhecê-lo.

 Avaliação

A avaliação será feita individualmente e terá caráter quantitativo e qualitativo, em
relação ao estabelecido nos componentes “tarefa” e “processo” e as notas serão aferidas
entre 0 e 10 pontos a partir dos seguintes requisitos:

1. Cumprimento de todos os itens previstos na “tarefa” e no “processo” da
WebQuest. Variável de pontuação: (0 a 4 pontos);

2. Qualidade dos textos publicados e quantidade de temas pesquisados sobre cada
aspecto de pesquisa. Variável de pontuação: (0 a 3 pontos);

3. Qualidade das descrições das fotos e vídeos publicados e quantidade de temas
ilustrados sobre cada aspecto de pesquisa. Variável de pontuação: (0 a 3 pontos).

Fonte: Autor do trabalho, 2013.

 Conclusão

O componente “conclusão” é um componente integrante das WebQuests

convencionais. A conclusão deve anunciar os resultados, os benefícios, que os aprendízes

alcançarão com o desenvolvimento das atividades previstas na WebQuest, ou seja, os ganhos

que os participantes deverão obter por terem participado da WebQuest.

Nesse sentido, levando-se em consideração as premissas deste experimento, o

professor pôde atribuir três tipos de resultados a serem atingidos na WebQuest “Barsil - Prazer

em conhecê-lo” a primeira em relação a produção do conhecimento cognitivo, a segunda em

relação a criação de um banco de dados digital e a terceira em relação ao ganho de um canal

de comunicação permanete entre os apendizes e o professor.
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Quadro 17: Conclusão da WebQuest: Brasil - Prazer em Conhecê-lo.

 Conclusão

Ao término da atividade, os aprendizes terão:

1. Conhecido o Brasil virtualmente através dos seus principais estados e municípios
turísticos, obtendo uma gama de informações sobre os diversos aspectos de interesse do turismo e
se instrumentalizando para exercer a profissão de Guia de Excursão Nacional/Brasil;

2. Criado um Banco de Dados Digital contendo textos, fotos e vídeos dos principais
aspectos geográficos, naturais, históricos e culturais de interesse turístico dos mais relevantes
municípios brasileiros, o qual ficará disponível e acessível diuturnamente para consulta dos
aprendizes por tempo indeterminado.

3. Concebido um ambiente virtual de informação, atualização e comunicação entre os
aprendizes, e, o professor e os aprendizes. Pedagogicamente, este ambiente também possibilitará o
acompanhamento do egresso por tempo indeterminado.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

 Créditos

O componente “créditos” nem sempre está presente nas WebQuests convencionais,

sendo utilizado apenas por alguns autores, no entanto por entender a importância de se

registrar a autoria da mesma, assim como, as referências utilizadas para a sua elaboração,

principalmente nessa premissa de hospedá-la e desenvolvê-la em uma rede social, é que o

professor adotou e construiu o referido componente disponibilizado no quadro à seguir.

Quadro 18: Créditos da WebQuest: Brasil - Prazer em Conhecê-lo.

 Créditos

Esta WebQuest foi elaborada para o Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, através da disciplina “Operacionalização de Viagens”.

Autores:

 Prof. Esp. Ártemis Barreto de Carvalho - artemis@infonet.com.br
 Prof. Dr. Henrique Nou Schneider - hns@terra.com.br

Recursos utilizados:
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 www.google.com.br
 www.facebook.com.br
 www.wikipedia
 ABAR, Celina e BARBOSA, Lisbete. WebQuest: um desafio para o professor. São Paulo:

Avercamp, 2008.
 BARATO, Jarbas Novelino. 2004. A alma das WebQuest: A construção. São Paulo.

Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/20959608/A-Alma-Da-Webquest-Jarbas-Novelino.
Acesso em 21 de janeiro de 2013.

 FACEBOOK PARA EDUCADORES. Disponível em: http://facebookforeducators.org.
Acesso em: 12/01/2013.

 HINTZE, Hélio. Guia de Turismo - Formação e Perfil do Profissional. São Paulo: Roca,
2007.

 RECUERO, Raquel Redes Sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.

Data de elaboração: Julho de 2011.
Última atualização: Janeiro de 2013.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

 Suporte pedagógico

Assim como o componente “identidade visual”, este componente também foi criado e

incorporado a WebQuest, pois sendo ela desenvolvida on line pelo Facebook, que oferece

recursos de comunicação off line e on line, professores, aprendizes e o processo, estarão

interligados independentemente do binômio tempo-espaço. Por isso, se fez necessário e

possível que o professor pudesse se colocar à disposição para manter contato com os alunos,

não apenas para a gestão das atividades, mas, para também, e talvez principalmnte, ser

consultado pelos aprendizes e sanar possíveis dúlvidas que, por ventura, pudessem surgir nos

aprendizes.

Nesse viés, o professor anunciou a sua disposição e disponibilidade para atender aos

questionamentos dos aprendizes a qualquer dia, hora e momento virtualmente pelo próprio

ambiente da WebQuest: Barsil - Prazer em conhecê-lo. Vide quadro a seguir.

Quadro 19: Suporte pedagógico da WebQuest: Brasil - Prazer em Conhecê-lo.

 Suporte pedagógico

As dúvidas que surgirem no decorrer do desenvolvimento das atividades poderão
ser dirimidas pelo professor através do próprio ambiente da WebQuest, no Facebook, off
line e on line por meio de mensagem ou bate-papo em qualquer dia, hora e lugar!

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.
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3.5 Experiênciando a WebQuest on line no Curso Técnico em Guia de Turismo

Após a elaboração da WebQuest: Brasil - prazer em conhecê-lo, chegou a hora de

aplicá-la e iníciar as atividades programadas. Nesse sentido, o professor, em sua página

pessoal do Facebook, criou um grupo “fechado” intitulando-o com o nome da própria

WebQuest e em seguida criou e postou o perfil e a política de publicação do grupo. Por fim,

adicionou todos os aprendizes da disciplina onde a metodologia estava sendo aplicada como

membros do grupo e publicou a WebQuest propiamente dita.

O experimento foi desenvolvido no período de julho de 2011 a janeiro de 2013. Nesse

período, pôde-se aplicar três edições WebQuest, sempre no mesmo curso e disciplina, porém

com turmas diferentes. A primeira WebQuest foi desenvolvida em julho de 2011 e nela, além

do professor idealizador, participaram 19 aprendizes e um convidado externo como

observador. A segunda foi realizada em fevereiro de 2012, onde além do professor

idealizador, participaram 25 aprendizes, 03 professores observadores da própria instituição e

curso e 04 convidados externos, também observadores. A terceira foi aplicada em janeiro de

2013, tendo como participantes o professor idealizador, 15 aprendizes e 01 professor externo

como observador.

No decorrer do desenvolvimento de cada edição, pode-se identificar e aplicar diversas

outras estratégias para melhorar a eficiência e eficácia da proposta metodológica. Assim, as

idéias que surgiam eram incorporadas e aperfeiçoadas na prática, até se chegar aos resultados

esperados e consequentemente a versão final da WebQuest on line. Para resgatar e legitimar as

três edições da WebQuest aplicada, a análise do experimento que se apresenta, estará

prestigiando os principais resultados alcançados em todas elas. Vale ressaltar que as telas

ilustrativas que serão apresentadas a seguir são datadas, sendo possível identificar a qual

edição cada uma delas está relacionada.

Destaca-se que no decorrer do desenvolvimento das atividades propostas nas três

edições, o professor pôde interagir com os aprendizes e acompanhar o desempenho dos

mesmos em relação ao cumprimento das tarefas estabelecidas e dos critérios determinados

nos componentes da WebQuest, identificando seus comportamentos em relação as facilidades

e dificuldades encontradas, suas competências e atitudes na produção diária e, com isso, a

construção do conhecimento. Nessa perspectiva, foi possível identificar, ilustrar, descrever,

discutir e avaliar os principais resultados alcançados, os quais são apresentados a seguir:
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 Produção, Publicação e Avaliação de Arquivos de Textos

Em relação a pesquisa, produção de textos e publicação dos mesmos em forma de

arquivos de texto, os aprendizes desenvolveram de forma satisfatória, pois pesquisaram,

identificaram e selecionaram  informações sobre os diversos aspectos e temas de interesse

turístico de cada unidade da federação brasileira. Em seguida  produziram e publicaram textos

informativos sobre todos os aspectos e quase todos os temas de pesquisa. Em se tratando dos

aspectos históricos e culturais, vale ressaltar que os aprendizes falaram sobre diversos

assuntos, inclusive apresentando a etimologia das palavras. Vide ilustração na tela a seguir.

A tarefa de pesquisar e produzir textos contribuiu para que os aprendizes exercitassem

a prática da leitura, interpretação e produção de texto e, sobretudo, o acesso à informações

sobre os principais municípios turísticos brasileiros. Nesse sentido, destaca-se que não só os

aprendizes que buscaram e publicaram as informações no ambiente virtual, como também os

demais que, através do recurso “comentar”, puderam interagir com as publicações dos

colegas, se beneficiaram pela prática da leitura e interpretação de textos, assim como pela

crítica literária, uma vez que para publicar ou comentar as publicações, eles tiveram que

refletir sobre os textos. Vide ilustração na tela a seguir.

Tela 14: Publicação de Textos na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

O aprendiz publicando
texto sobre os aspectos
históricos da cidade de

Natal - RN.

O horário que a
aprendiz estava on line

trabalhando na
WebQuest.

O aprendiz e o
professor fazendo

comentários sobre a
publicação.

1ª Edição da WebQuest.
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Seguindo o roteiro de pesquisa, os aprendizes buscaram informações sobre os aspectos

geográficos e naturais de interesse turístico. Assim, os aprendizes localizaram e publicaram o

mapa do Brasil, identificando as unidades da federação brasileira que estavam pesquisando e

contextualizando as suas principais caracteríticas e atrativos geográficos e naturais, o que foi

de grande valia uma vez que tal prática possibilitou que todos os aprendizes tivessem a

oportunidade de visualizar e identificar, dentro do território brasileiro, a localização e o

desenho geográfico de cada unidade da federação que estava sendo pesquisada e, assim,

correlacionar com maior facilidade os aspectos, os temas e as informações que eram

disponibilizadas no decorrer da pesquisa com as características regionais de cada Estado, o

que muito pôde contribuir para a construção da aprendizagem significativa. Vide ilustração

na tela a seguir.

Por outro lado, o fato de todo material publicado e de todos os comentários feitos

terem registros automáticos de autoria, data e hora, possibilitou que o professor identificasse o

quanto os aprendizes estavam envolvidos nas atividades, pois foi possível identificar registros

de publicações, comentários, curtições e visualização em dias não letivos, como finais de

semana e feriados em altas horas da noite, assim como na madrugada, o que certamente

jamais aconteceria em uma metodologia convencional de ensino-aprendizagem. Vide

ilustração na tela a seguir.

Tela 15: Publicação de Mapas na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

O aprendiz inseriu o
mapa do Brasil e

destacou o Estado que
estava pesquisando.

O número de
visualizações que ao
mapa teve até aquele

momento.

2ª Edição da WebQuest.
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 Publicação e Contextualização de Fotos

Em relação a pesquisa, seleção e publicações de imagens e fotos, pode-se afirmar que

os aprendizes demonstraram um interesse muito grande em buscar fotos diversificadas para

ilustrar todos os aspectos e temas do roteiro de pesquisa, pois conforme anunciado no

componente “introdução” da WebQuest, o Turismo se caracteriza pela exploração das riquezas

históricas, culturais, geográficas e naturais de uma determinada localidade. Nesse sentido, os

aprendizes deram um show de criatividade e bom gosto, pois publicaram imagens de

monumentos históricos, elementos culturais, paisagens naturais, atrativos e empreendimentos

turísticos e até equipamentos de infraestrutura para o Turismo, dando assim, respostas

positivas a essa tarefa, chegando, inclusive, a extrapolar o que havia sido solicitado nos

componentes da própria WebQuest.

Ressalta-se que, além de publicarem as fotos, os aprendizes pesquisaram, selecionaram

e também publicaram um descritivo para cada uma delas, localizando-as geograficamente,

identificando-as sócio-culturalmente, descrevendo-as tecnicamente e contextualizando-as com

demais informações de interesse turístico, tal prática permitiu que todos os aprendizes

tivessem a oportunidade de conhecer virtualmente os atrativos e obter informações de

excelente qualidade e pertinentes à sua formação profissional. Vide tela ilustrativa a seguir.

Tela 16: Descrição Técnica de Fotos na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

O aprendiz inseriu
a foto do Cristo
Redentor do Rio

de Janeiro.

O aprendiz
contextualizando a

foto com informações
diversas.

1ª Edição da WebQuest.
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Assim como os atrativos turísticos, os aprendizes também ilustraram os atrativos

gastronômicos dos municípios com comidas e bebidas típicas da região. Tal desenvoltura foi

de grande relevância e ludicidade para os aprendizes, pois os mesmos diversificaram de tal

forma as suas pesquisas que acabaram oportunizando a si próprios uma viagem virtual sobre a

gatronomia tipicamente brasileira, pois além de identificar e selecionar os principais pratos

típicos eles ainda ilustravam com fotos e publicaram diversas receitas.

Segundo Freire (1996, p. 29) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Ao

afirmar que a pesquisa promove a constatação e esta propõe a intervenção que fomenta a

educação e a auto-educação, o autor destaca a pesquisa como uma das dimensões mais

centrais no processo de formação do professor, visto que, pesquisar significa buscar, indagar,

transformar, exigindo, portanto, conhecimento do espaço.

O hipertexto favorece a adoção de postura investigativa e exploratória, ao despertar no

aluno a curiosidade para algo a ser descoberto ou que está oculto atrás de palavras ou objetos

em destaque no texto. (PEREIRA, 2009, p.32)

Vale ressaltar que neste tipo de atividade também foi possível identificar os

aprendizes publicando em horários não convencionais ao de estudo. Vide tela ilustrativa a

seguir.

Tela 17: Publicação de Fotos na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

Publicação ilustrativa de vários
pratos da gastronomia

tipicamente pernambucana.

2ª Edição da WebQuest.
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 Publicação e Contextualização de Vídeos

Assim como as fotos, os aprendizes também pesquisaram, selecionaram e publicaram

diversos vídeos promocionais e institucionais sobre os diversos municípios pesquisados, os

quais além das imagens ofereciam narração técnica. Esse foi um dos momentos mais exitosos

da atividade pois os aprendizes ficaram encantados com os vídeos, os quais transportaram os

mesmos por diversos roteiros e destinos turísticos do Brasil. Os endereços eletrônicos dos

vídeos também foram postados o que possibilitou o acesso dos aprendizes a outros vídeos

promocionais e institucionais das principais destinações turísticas do Brasil, o que veio a

oferecer fonte de novas informações.

Vale ressaltar que os vídeos ofereciam aos aprendizes a oportunidade de uma

aprendizagem ainda mais dinâmica e entusiasta uma vez que os mesmos além de aguçarem a

visão pelas belas imagens e cenas projetadas, ou seja, em movimento real, eles também

despertam a audição, pois muitos deles além de serem narrados possuim fundo musical, trilha

sonora relativa ao seu conteúdo e proposta. O que foi de grande relevância para potencializar

a WebQuest no Facebook, uma vez que a partir dele os aprendizes tiveram acesso a vídeo-

aulas, discutiram o seu conteúdo e absorveram conhecimentos de forma espontânea e lúdica.

Vide tela ilustrativa a seguir.

Tela 18: Publicação de Vídeos na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

O aprendiz inseriu
um vídeo do You

Tube e o “hiperlink”

A hora da publicação
do aprendiz – 23:15

1ª Edição da WebQuest.
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 Comunicação e Relacionamento do Grupo

Em relação aos recursos comunicacionais que o Facebook disponibiliza e que,

estrategicamente, foram utilizados no desenvolvimento da WebQuest,  pôde-se perceber quão

grande foi a sua importância no processo ensino-aprendizagem, pois através destes recursos,

aprendizes, professor e conteúdo interagiram, tanto on line quanto off line.

A comunicação assíncrona acontecia diariamente a partir das publicações dos

aprendizes os quais as faziam diuturnamente, a qualquer dia, hora e lugar. Nestas publicações,

o professor e os aprendizes comentavam, curtiam e ainda seguiam as postagens. O professor

na perspectiva de acompanhar e colaborar os aprendizes em relação as suas produções,

identificando as facilidades e interferindo nas dificuldades. Os aprendizes interagindo entre sí,

criticando, argumentando, questionando e com isso, construindo o conhecimento sobre os

diversos conteúdos publicados por seus colegas, Assim, pôde-se perceber que a metodologia

proposta acabou rompendo o binômio tempo-espaço do processo ensino-aprendizagem, sendo

os seus conceitos resignificados, onde o tempo deixou de ser aquele determinado pelo horário

de início e término da aula e passando a sê-lo integral, e o espaço perdeu as características

físicas da escola e da sala de aula, sendo substituído pelo não lugar, ou seja, onde quer que os

aprendizes e o professor estivessem. Vide tela ilustrativa a seguir.

Tela 19: Comunicação na WebQuest – Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

Professor e aprendiz em
momento de interatividade

sobre o conteúdo via
comunicação assíncrona

Horário que o
aprendiz estava

publicando

1ª Edição da WebQuest.
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Além da comunicação assíncrona desenvolvida através dos recursos “comentar”,

“curtir” e “seguir publicação” o professor e os aprendizes também tiveram a oportunidade

de se comunicar de forma síncrona, ou seja, em tempo real através do recurso “bate-papo”

onde a comunicação era instantânea, informal e também diuturnamente a qualquer dia, hora e

lugar. A comunicação em tempo real também favoreceu a interatividade e a colaboração pois,

através dela, o professor pode promover vários fóruns de debates com os seus aprendizes,

discutindo, opinando e acrescentando suas idéias e conhecimentos sobre os diversos assuntos

e/ou questões de pesquisa, possibilitando a participação de todos no processo de construção

do conhecimento, o que muito contribuiu para o desenvolvimento da aprendizagem

colaborativa.

Ao adotar o uso de tecnologias on line, o professor proporcionou novas possibilidades

de ensinar e aprender, de estabelecer inferências, de atuar com autonomia, sem,

necessariamente, estar preso ao espaço das “celas” de aula. SCHNEIDER (2006). Ainda vale

ressaltar que a comunicação on line via “bate-papo” acabou também promovendo uma maior

aproximação entre o professor e os aprendizes, estreitando a relação professor-aluno-professor

de formal para informal, fazendo nascer uma maior afetividade e sentimentos espontâneos de

respeito, confiança, admiração e amizade, entre sí, o que tem sido visto como um dos maiores

desafios da educação na contemporaneidade. Vide tela ilustrativa a seguir.

Tela 20: Relacionamento na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Autor do trabalho, 2013.

A comunicação
informal e on line
entre o professor e

o aprendiz, via
bate-papo.

3ª Edição da WebQuest.
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 Estratégia Motivacional “Enquetes Virtuais”

As enquetes virtuais foram concebidas e aplicadas ao longo do período determinado

para o desenvolvimento da WebQuest pois como não haviam sido previstas nos componentes

da mesma, pensou-se em lançá-las como estratégia motivacional, com perguntas inerentes aos

aspectos de pesquisa e com pontuação específica para os ganhadores, porém independente

dos pontos e critérios previstos no componente “avaliação” da WebQuest proposta.

Assim, em cada WebQuest aplicada pôde-se lançar três enquetes virtuais, sendo todas

elas bem recebidas e atendidas pelos aprendizes. O professor as lançavam periodicamente,

porém sem um calendário pré-definido e os aprendizes, inesperadamente, se deparavam com

uma enquete virtual. Nelas foi possível lançar desafios relâmpagos com perguntas sobre

grande parte dos temas do roteiro de pesquisa previsto na WebQuest e sobre os diversos

municípios brasileiros, o que instigou ainda mais nos aprendizes a busca pela informação.

Nesse contexto, o professor pôde perceber quão diversificadas são as possibilidades de se

promover a Educação através das tecnologias digitais. Os aprendizes votavam na alternativa

de sua escolha e aguardavam ansiosos pelo resultado enquanto cobravam o lançamento da

próxima enquete, o que os levou a acessar a WebQuest diariamente, senão, mais de uma vez

por dia na expectativa de encontrar outra enquete no “ar”. Vide tela ilustrativa a seguir.

Tela 21: Publicação de Enquetes na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

Enquete virtual aplicada on
line com pergunta e

alternativas de respostas.

Aprendizes votando on line
na alternativa correta da

enquete.

Professor anunciado on line
o encerramento da enquete
no dia e horário marcados e

a resposta correta.

3ª Edição da WebQuest.
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 Criação de um Banco de Dados Digital

Conforme anunaciado anteriormente, na medida em que as publicações estavam sendo

feitas pelos aprendizes, os arquivos estavam automaticamente gerando um “Banco de Dados

Digital” no ambiente virtual de hospedagem da WebQuest, ou seja, no grupo fechado criado

no Facebook. O banco de dados contém arquivos de textos, fotos e vídeos dos principais

aspectos geográficos, naturais, históricos e culturais de interesse turístico dos mais relevantes

Estados e municípios brasileiros, o banco encontra-se disponível e acessível diuturnamente

para consultas dos aprendizes de cada edição da WebQuest, por tempo indeterminado.

Assim, como os arquivos de textos, fotos e vídeos, o banco de dados também gerou

um calendário com os principais eventos turísticos do Brasil, também acessível diuturnamente

para consultas dos aprendizes de cada edição da WebQuest, porém com um diferencial, o

calendário de eventos dispõe de recurso que avisa diariamente a cada aprendiz os eventos que

irão ocorrer naquele dia, isso por meio de notificação em sua página inicial do Facebook.

Vale ressaltar que o banco de dados, assim como o calendário de eventos sevirão como

fonte de consultas para os aprendizes no decorrer de toda a sua vida profissional, cabendo aos

mesmos mantê-los sempre atualizados. O ambiente virtual poderá permanecer ativo como um

canal de comunicação e acompanhamento do egresso. Vide telas ilustrativas a seguir.

Tela 22: Banco de Dados Gerado na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

Arquivos organizados por
Estado pesquisado e
aspecto da pesquisa.

Acesso ao Banco de
Dados criado a partir da
WebQuest no Facebook

1ª Edição da WebQuest.
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Tela 23: Banco de Imagens Gerado na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

Tela 24: Caledário de Eventos Gerado na WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

Álbum de imagens criado a
partir da WebQuest no

Facebook.

Organizado por Estado
pesquisado e contendo o
número de fotos e vídeos

do álbum.

Acesso ao Banco de
Dados criado a partir da
WebQuest no Facebook

Organizado pela data de
realização do evento.

As opções para o aprendiz
se manifestar em relação a
sua possível participação.

Acesso ao Calendário de
Eventos criado a partir da
WebQuest no Facebook

3ª Edição da WebQuest.
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 Avaliação Sintética da WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Ao término de cada edição das WebQuests, ou seja, do período estabelecido em cada

uma delas para o cumprimento das tarefas previstas, o professor buscou aplicar uma avaliação

para identificar a percepção dos aprendizes em relação as possíveis contribuições que a

metodologia pôde oferecer. A iniciativa teve grande repercussão, pois os aprendizes se

sentiram valorizados por passarem a ter a oportunidade de avaliar as variáveis metodológicas

do processo ensino-aprendizagem da sua própria formação profissional.

Assim, o professor elaborou e publicou no mural do grupo um roteiro para avaliação

sintética da metodologia. O roteiro foi dividido em três dimensões relacionadas ao objeto de

pesquisa, a primeira dimensão tratou de avaliar a percepção dos aprendizes sobre a prática de

pesquisar conteúdos acadêmicos na Internet, a segunda sobre o uso do Facebook como

ambiente de ensino-aprendizagem e a terceira sobre as possíveis facilidades e dificuldades

que a metodologia pode oferecer aos aprendizes. Vale resslatar que todas as perguntas da

avaliação foram contextualizadas em forma de texto e exclusivamente com questões abertas,

sendo as mesmas aplicadas e respondidas virtualmente pelo próprio ambiente virtual onde

estava sendo desenvolvida a WebQuest, ou seja, pelo grupo fechado do Facebook. Vide tela

ilustrativa a seguir.

Figura 25: Roteiro de Avaliação da WebQuest - Brasil: Prazer em Conhecê-lo.

Fonte: Esta Pesquisa, 2013.

A publicação do roteiro de
avaliação com as respectivas
dimensões a serem avaliadas

pelos aprendizes.

A avaliação foi aplicada e
respondida on line pelo
recurso “comentar”.
consequentemente
respondida.

3ª Edição da WebQuest.
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Nesse contexto, todos os aprendizes responderam as perguntas e os resultados

alcançados foram refletidos pelo professor na expectativa de identificar falhas e corrigí-las a

fim de contribuir para a melhoria da metodologia proposta. Assim, como já anunciado a

primeira dimensão questionou a opinião dos aprendizes em relação à proposta da WebQuest

de substituir a reprodução expositiva de conteúdos da disciplina em sala de aula, pela busca

direcionada e assistida do conteúdo da disciplina através de pesquisas virtuais pela Internet e

suas respectivas descobertas.  Para tal questionamento obteve-se, dentre outros, os seguintes

relatos:

“Uma ótima iniciativa, está sendo maravilhoso adquirir informações e
aprender sobre os nossos Estados de maneira tão diferente e prazerosa. A
Internet é uma ferramenta de trabalho incrível, rápida e vantajosa. Adorando
trabalhar por aqui e tenho certeza que isso me auxiliará bastante no
exercício da profissão quando formada em Guia de Turismo” (Aprendiz
“A” da 1ª edição da WebQuest).

“A metodologia nos proporcionou um bom desenvolvimento sobre a prática
de pesquisar, buscar e transmitir informações via Internet, publicar e
discutir com os colegas e o professor assuntos relacionados ao Turismo do
Brasil, foi excelente” (Aprendiz “B” da 2ª edição da WebQuest).

“... A Internet fez com que eu conhecesse todos os Estados do Brasil sem
sair de casa. Conheci vários aspectos de interesse turístico como a história,
cultura, geografia, gastronomia, pontos turísticos, artesanato, meios de
hospedagem e várias outras coisas” (Aprendiz “C” da 3ª edição da
WebQuest).

“A WebQuest foi excelente pois nos proporcionou interesse em buscar e
conhecer de verdade os destinos turísticos que futuramente iremos trabalhar
como Guia de Turismo levando turistas para lá” (Aprendiz “C” da 1ª edição
da WebQuest).

“Está sendo bastante produtivo, pois através das pesquisas realizadas estou
dispertando o interesse de conhecer a cultura e os costumes de cada Estado
brasileiro, não apenas do que estou pesquisando, mas também dos que os
meus colegas estão pesquisando. Estou ampliando mais e mais os meus
conhecimentos de forma espontânea e interativa” (Aprendiz “D” da 2ª
edição da WebQuest).

Pelos depoimentos dos aprendizes é possível perceber que os mesmos reconheceram a

Internet como uma tecnologia voltada para a informação e comunicação, também

reconheceram a WebQuest como metodologia capaz de favorecer o exercício da prática de

pesquisar na Internet informações e conteúdos que são pertinentes à sua formação

profissional, assim como, a possibilidade de socializá-las com os demais colegas, debatê-las e

permutá-las. Fato este que contribuiu para desenvolver nos aprendizes as suas capacidades de
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autonomia no conhecimento, buscando informações, interpretndo-as e transformndo-as em

formação.

A segunda dimensão questionou a opinião dos aprendizes em relação ao uso da Rede

Social Facebook como ambiente virtual para hospedagem e desenvolvimento da WebQuest

levando em consideração os seus recursos de publicar, curtir, comentar, enviar mensagem,

bater-papo e ainda de gerar um banco de dados virtual com arquivos de texto, fotos, vídeos e

eventos. Para tal questionamento obteve-se, dentre outros, os seguintes relatos:

“O Facebook como ambiente de ensino-aprendizagem é uma ferramenta
extraordinária e riquíssima, foi de grande valia unir algo tão presente em
nossas vidas como o Facebook, ao nosso estudo que é tão importante para o
nosso futuro. Sem falar que os resultados da nossa pesquisa serão utilizados
por cada um de nó a vida inteira já que todos juntos formamos um banco de
dados valiosíssimo de informações sobre os Estados brasileiros” (Aprendiz
“D” da 3ª edição da WebQuest).

“... foi excelente, pois os recursos do Facebook proporcionaram permutas
de informações, ilustrações e comentários sobre os principais pontos
turísticos do Brasil, causando um frenesi em busca do conhecimento a ser
postado em tempo real” (Aprendiz “A” da 1ª edição da WebQuest).

“Os recursos do Facebook ajudaram muito na aprendizagem de todos, pois
tivemos a oportunidade de conversar e opinar com nossos colegas da turma.
Os textos, as fotos, os vídeos e eventos publicados foram de muito valor e
ficarão disponíveis para a nossa vida profissional como Guia de Turismo”
(Aprendiz “B” da 3ª edição da WebQuest).

“Para nosso estudo a WebQuest dentro do Facebook nos proporcionou além
da pesquisa nos assuntos estudantís a conectividade e a interação on line
entre aluno e professor. Para mim, isso foi ótimo e seria muito melhor se isso
fosse adotado pela maioria dos professores do curso” (Aprendiz “A” da 3ª
edição da WebQuest).

“O Facebook foi uma ótima ferramenta de trabalho, pois fez com que nós
alunos aprendéssemos de uma forma interativa, diferenciada e inovadora,
conhecer o nosso país, também tendo oportunidade de interagir com os
nossos colegas, tendo acesso ao conteúdo produzido por cada um deles, e
com o próprio professor, quando surgiam as dúvidas” (Aprendiz “D” da 1ª
edição da WebQuest).

Pelas falas dos aprendizes é possível perceber o grau de satisfação e reconhecimento

dos mesmos em relação às facilidades que a junção da WebQuest, enquanto metodologia

virtual de ensino-aprendizagem, com o Facebook, enquanto ambiente virtual de informação e

comunicação, pode trazer para a sua formação profissional despertando o interesse pela busca

do conhecimento, inclusive, um conhecimento que tem um sentido lógico de aplicabilidade no

mundo do trabalho para o qual o mesmo está estudando e necessitará para exercer a sua
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profissão, o que significa dizer que enquanto estratégia metodológica para a  Educação

Profissional, a WebQuest no Facebook, é de fato muito viável.

Nessa dimensão, ainda vale ressaltar a fala do aprendiz “D” da 1ª edição da WebQuest

quando o mesmo disse “para mim, isso foi ótimo e seria muito melhor se isso fosse adotado pela

maioria dos professores do curso” o que demonstra que a prática metodológica contribuiu

positivamente para a aprendizagem do aprendiz quando o mesmo manifestou a vontade que

outros professores do curso também a utilizasse.

A terceira e última dimensão questionou a opinião dos apendizes em relação aos seus

próprios desempenhos em relação a metodologia aplicada diante da perspectiva de facilitar a

aprendizagem dos conteúdos previstos na disciplina do curso que a adotou, assim como de

serem relatadas as possíveis facilidades e/ou dificuldades deparadas pelos mesmos no

decorrer do processo. Para tal questionamento obteve-se, dentre outros, os seguintes relatos:

“O método aplicado foi de grande contribuição para o bom aprendizado,
superando todas as nossas expectativas. Pois usar o Facebook de maneira
mais produtiva, propondo a pesquisa, a leitura e a discussão em prol da
construção do conhecimento foi uma sacada de mestre. A metodologia
dispertou em todos nós a vontade e o prazer em estudar e aprender. Estamos
todos empolgados com a nova maneira do professor nos ensinar” (Aprendiz
“D” da 3ª edição da WebQuest).

“Ela favoreceu de muitas maneiras, aprendi bastante sobre os outros estados
de uma forma jamais imaginada por mim. Não houve muitas dificuldades,
pois a WebQuest se encontra dentro do Facebook que é uma ferramenta
muito utilizada por mim e várias pessoas” (Aprendiz “D” da 3ª edição da
WebQuest).

Outros aprendizes relataram que:

“O metodologia me tornou uma pessoa mais ligada às curiosidades do
mundo virtual, pois as pesquisas favoreceram que nós viajássemos pela
imensidão do nosso país. As minhas dificuldades foram de encontrar
informações seguras, pois na Internet encontramos inúmeras informações
que dizem e se contradizem ao que buscamos, por outro lado, aprendemos e
nos tornamos capazes de buscar o que realmente desejamos num simples
toque no celular ou na busca intensificada e robotizada no computador”
(Aprendiz “D” da 3ª edição da WebQuest).

“O aprendizado é, sem dúvida, absorvido com mais facilidade, pois o
Facebook é uma rede de relacionamento com a qual estou acostumada a
acessar diariamente para ver as atualizações dos meus amigos e agora dos
meus colegas de turma. Acredito que este seja um dos motivos pelo qual a
metodologia deu certo. A única dificuldade que me deparei foi com
algumas informações publicadas erroneamente em alguns sites, se não
tivéssemos cuidado, acabaríamos repassando para os colegas algumas
informações distorcidas” (Aprendiz “D” da 3ª edição da WebQuest).
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“No meu ponto de vista essa metodologia foi de grande importância para o
meu aprendizado sobre a história, a geografia e a cultural em geral do
Brasil. O fácil acesso a essas informações me influenciou a buscar mais e
mais conhecimentos, pois me despertou curiosidades, surpresas e relação
com a minha vida cotidiana. As dificuldades foram mínimas, algumas
informações passadas incorretamente em alguns sites me deixou inseguro
nas postagens. Porém a participação do professor no grupo foi muito
importante para nos orientar a buscar segurança pela fonte da informação”
(Aprendiz “D” da 3ª edição da WebQuest).

“A metodologia favoreceu de várias formas para o aprendizado sobre a
cultura dos Estados brasileiros. Como dificuldade, posso ressaltar a dúlvida
se as informações encontradas estavam corretas, já que na Internet
encontramos inúmeras informações erradas que se contradizem com o que
procuramos. Mas fazer o trabalho on line foi muito gratificante. Também
aprendi que todos nós, alunos, somos capazes de fazermos pesquisas
científicas” (Aprendiz “D” da 3ª edição da WebQuest).

Pelos relatos apresentados, fica claro que a proposta metodológica muito favoreceu a

aprendizagem dos aprendizes, pois quando os mesmos relatam que usaram o Facebook de

maneira mais produtiva e que foram encorajados e motivados ao estudo e a aprendizagem, por

meio da pesquisa, da leitura de informações dos diversos aspectos indicados e ainda que se

depararam com surpresas e superações de expectativas na prática do estudo e ainda que com

isso, descobriram que são capazes de aprender pesquisando, significa dizer que os aprendizes

não apenas estudaram, ou pesquisaram, mas sim, que eles realmente aprenderam, ou melhor,

aprenderam a aprender, pois descobriram os caminhos que levam ao mundo das descobertas e

do conhecimento científico.

Em relação às dificuldades encontradas, pôde-se identificar pelos depoimentos dos

aprendizes das três edições da WebQuest, que alguns apresentaram dificuldades em identificar

a origem e a legitimidade das informações encontradas na rede, assim como de copiar e tratar

arquivos de fotos e vídeos. Portanto, uma maneira de minimizar tal situação será a

incorporação de conhecimentos da área de informática no itinerário formativo do curso, o que

foi identificado como inexistente até então.

Nesse sentido, como forma de sanar essas fragilidades detectadas pelos aprendizes, a

qual reflete diretamente na qualidade do desenvolvimento da metodologia aqui proposta, foi

que com o respaldo legal da Portaria nº 1.130 de 01 de junho de 2012 do Instituto Federal de

Sergipe, que designou comissões para Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos

Técnicos de Nível Médio deste Instituto (em anexo), este pesquisador, que presidia a

comissão responsávem pela reformulação do Curso Técnico em Guia de Turismo, requereu e

defendeu entre os seus pares a necessidade de implantação de uma disciplina que



177

desenvolvesse competências computacionais nos aprendizes do curso. Assim nasceu a

disciplina Técnicas informacionais, com 30 horas relógio e ementa específica.

Assim, a disciplina propõe desenvolver os seguintes assuntos:

A cultura da internet. Comunidades virtuais, redes sociais e canais de
informação. Cidadania digital e comportamento on line, privacidade e liberdade
no ciberespaço. Motores de busca. Metodologia de pesquisa digital -
princípios, limitações e restrições.  Fidegnidade das fontes. Tipos de
arquivos, busca, tratamento e rastreamento. Canais e sítios de distribuição de
conteúdos turísticos públicos e privados. (PROJETO PEDAGÓGICO DE
CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO DO IFS, 2013).

Vale também ressaltar que nesse mesmo viés, a comissão também adotou a WebQuest

como sendo uma metodologia estratégica para um melhor desenvolvimento dos conteúdos de

algumas disciplinas técnicas do curso, a exemplo das disciplinas: Técnicas de Vendas, Teorias

e Técnicas do Guiamento Regional e Teorias e Técnicas do Guiamento Nacional, a qual no

novo Projeto Pedagógico do Curso equivale a disciplina Operacionalização de Viagens, onde

se deu o experiemento desse trabalho.

Tudo isso legitima a idéia de que o professor não caminha à frente do aprendiz, mas

junto com ele, promovendo sua aprendizagem, fazendo intervenções segundo o seu modelo

mental, desafiando-o a outras formas de ensinar e aprender, ouvindo e dando ouvidos aos seus

pareceres e, sobretudo, construindo junto com ele não apenas o conhecimento mas também e

principalmente as metodogias mais adequadas para tal.

Ao assumir essa postura, o professor toma consciência de sua prática, analisa as

conseqüências de suas intervenções, empregando metodologias educacionais e conhecimentos

específicos para compreender a situação criada na aula, bem como as atitudes manifestadas

pelos aprendizes, criando estratégias flexíveis e adequadas ao momento (ALMEIDA, 1996).

Para assumir essa perspectiva em que a prática pedagógica com o uso das novas

tecnologias é concebida como um ciclo reflexão–ação-reflexão, o professor precisa ser

capacitado para dominar os recursos tecnológicos, elaborar atividades de aplicação desses

recursos escolhendo os mais adequados aos objetivos pedagógicos, analisar os fundamentos

dessa prática e as respectivas conseqüências produzidas em seus aprendizes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação que ora se intitulou WebQuest no Facebook: Uma Experiência no

Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS Usando uma Rede Social como Ambiente de

Ensino-aprendizagem on line, foi estruturada objetivando apresentar uma solução para

utilizar o Facebook como ambiente de hospedagem para WebQuests on line, tendo como

campo empírico o Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS. A experiência foi

desenvolvida com êxito e pode alcançar a solução esperada para o objeto proposto da

pesquisa, a qual será apresentada a seguir respondendo as questões que nortearam o estudo e

consequentemente a experiência, ressaltando os principais resultados alcançados sobre as

categorias de pesquisa que foram concebidas e estudadas a partir dos seus objetivos

específicos.

Nesse sentido, a proposta específica de contextualizar a Educação Profissional na

contemporaneidade, suas relações com o mundo do trabalho e a área de Turismo foi

alcançada quando nas discussões teóricas se conseguiu identificar que a Educação

Profissional teve suas origens nas antigas civilizações, desde que o mundo surgiu e o homem

primitivo se transformou no homem social, estabelecendo relações sociais e

consequentemente classes sociais onde se desenvolveu a força produtiva e o trabalho

produtivo.

Nesse contexto, a Educação para o trabalho passou a compor uma das modalidades da

Educação formal, sendo institucionalizada e passando a gozar de respaldo legal nas políticas

públicas educacionais, ganhando respeito e consideração como sendo uma importante

estratégia de desenvolvimento e competitividade política, econômica e tecnológica para os

países em desenvolvimento; em se tratando da área de Turismo, a Educação Profissional  deve

responder pela qualificação de profissionais que irão atuar na segunda maior atividade

econômica do mundo e que eminentemente pertence à indústria de serviços a qual tem se

mostrado um segmento de grandes oportunidades profissionais no mundo contemporâneo,

principalmente, no nível técnico que atua na parte operacional do Turismo, o que vem

corroborar com a premissa deste trabalho.

Por esse viés, a necessidade de identificar e analisar o perfil profissional do Guia

de Turismo, as diretrizes curriculares nacionais para sua formação e a proposta do

projeto pedagógico do curso no IFS foi satisfeita, pois através dos estudos teóricos
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realizados pôde-se identificar que o Guia de Turismo é um profissional de extrema

importância para o desenvolvimento da atividade turística, isto porque, é por meio dele que o

turismo e o turista se realizam devido ser o turismo o conjunto de atividades que os turistas

desenvolvem em um lugar, quase sempre desconhecido, com o propósito de vivenciar uma

experiência sócio-econômica e cultural positiva, capaz de satisfazer as suas necessidades e

curiosidades nesse e desse lugar, por isso, fica evidente que o Guia de Turismo é o verdadeiro

protagonista do turismo, pois cabe a ele a responsabilidade de acompanhar, orientar e

informar os turistas no desenvolvimento de todas as suas atividades de exploração e consumo

da destinação turística visitada.

Nesse sentido, o estudo revelou que o perfil profissioal do Guia de Turismo é formado

por um conjunto de caraterísticas diversificadas que envolve competencias e habilidades

pessoais, técnicas e tecnológicas como bom relacionamento interpessoal, boa comunicação

em língua materna e estrangeira, respeito à cultura e ao ambiente, hospitalidade e

amabilidade, honestidade e responsabilidade, postura e ética sócio-profissional,

conhecimentos gerais e específicos e, por fim, técnicas de trabalho, o que consolidou a

importância da qualidade da sua formação e  qualificação profissional.

Assim sendo, o estudo revelou também que a profissão Guia de Turismo é reconhecida

por Lei federal, sendo a sua formação e o seu exercício profissional regulados pelas políticas

públicas de dois órgãos ministeriais, por meio de legislação própria que estabelece desde

diretrizes curriculares para a sua formação até o conjunto de procedimentos e normas para o

seu exercício profissional, o que significa dizer que a sua formação requer legalidade jurídica,

infraestrutura e condições pedagógicas adequadas, compromisso da gestão escolar,

competência docente e comprometimento discente.

Nessa perspectiva, muito embora o projeto pedagógico do curso técnico em Guia de

Turismo ofertado pelo IFS, esteja em consonância com as diretrizes curriculares nacionais

pode-se constatar algumas fragilidades relacionadas a infaestrutura e condições pedagógicas.

Na dimensão infraestrutura, uma das fragilidades diagnosticada  foi a ausência de laboratórios

específicos para o curso, como laboratório didático e laboratório de informática, ambos

previstos nas diretrizes curriculares. Outra fragilidade relacionada a infraestrutura é a falta de

um meio de transporte específico para as práticas profissionais do curso, o que também está

previsto em suas diretrizes curriculres. Na dimensão pedagógica, uma fragilidade identificada

está na matriz curricular do curso, pois a mesma não prestigia em seu arcaboço disciplinas

que ofereçam condições aos aprendizes de manusear os recursos computacionais, o que
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também é previsto nas diretrizes curriculares do curso, e a outra se remete a ausência de

políticas institucionais na escola que garantissem a realização efetiva das estratégias

metodológicas vinculando os saberes acadêmicos ao trabalho e as práticas sociais, conforme

anunciado e previsto no Projeto Pedagógico do Curso.

Mesmo assim, a perspectiva de se implementar uma WebQuest usando o Facebook

como ambiente de hospedagem on line a fim de se criar uma estratégia metodológica

para o curso foi alcançada, inicialmente com os estudos sobre as relações entre as

Tecnologias da Informação e Comunicação e o processo ensino-aprendizagem, onde ficou

evidenciado que estas devem e precisam se fazer presentes nas práticas educacionais, pois,

elas são formadas por um conjunto de equipamentos computacionais que oferecem diversos

tipos de recursos digitais propícios para a melhoria da qualidade do ensino, assim como da

aprendizagem, principalmente em se tratando da Educação Profissional que por natureza tem

como premissa a instrumentalização do aprendiz para o mundo do trabalho. Em se tratando da

Educação Profissional para formação do Guia de Turismo, ainda mais evidente ficaram as

possibilidades, uma vez que, conforme demonstrado nas discussões teóricas, o guia é um

prestador de serviços, sendo ele o prestador de serviços de informação e comunicação no

mundo do turismo. Assim, o mesmo necessita de uma gama de informações das diversas

áreas de conhecimento e do domínio de competências e habilidades técnicas para conduzir-se

profissionalmente.

Nessa direção, o estudo revelou também que o uso de redes sociais digitais, em

específico, o Facebook, como ambiente de ensino-aprendizagem on line é possível e viável

dado aos recursos disponibilizados pelo mesmo, os quais podem ser adaptados para a

educação, não apenas limitado para a modalidade educacional em estudo, nesse caso a

Educação Profissional,  e nem a área de conhecimento da mostra do trabalho, ou seja, o

Turismo, mas também para todas as demais modalidades e áreas educacionais de produção

intelectual, pois, enquanto ambiente de informação, comunicação e interatividade, o

Facebook pode ser adaptado as diversas realidades, situações e objetivos da educação.

Julga-se com isso que ficou evidente a necessidade de metodologias alternativas que

prestigiem o uso da tecnologia digital, nesse contexto o computador, a Internet e as Redes

Sociais, e que estas possam ser capazes de transformar o processo ensino-aprendizagem, que

por muitas vezes é tido como algo indesejado e fatídico, em um processo desejoso, exitoso e

prazeroso para o aprendiz, capaz de possibilitar que a aula possa ser desenvolvida como uma

experiência lúdica, desafiadora, libertadora, transformadora e que o professor possa deixar de
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ser o repassador de informações e conhecimentos limitados à sua sapiência, e passe a ser o

facilitador de um conhecimento empírico e ilimitado. Para isso, a tecnologia digital oferece

muitas possibilidades e oportunidades, porém, se faz necessário que os protagonistas desse

processo, ou seja, o professor e o aprendiz, realmente assumam o compromisso de construir

um mundo melhor através da educação.

Nesse contexto, a análise dos questionários aplicados, um ponto de suma importância

diagnosticado nesse trabalho foi que os aprendizes do curso técnico em Guia de Turismo do

IFS pertencem a geração “Z” e “Alfa” sendo os mesmos, segundo Tapscott & Williams

(2010), categorizados como “nativos digitais” o que significa dizer que já nasceram

envolvidos na tecnologia digital e por isso sabem manusear e dominar os equipamentos

tecnológicos sem grandes dificuldades, pois os questionários revelaram que estes aprendizes

possuem equipamentos com conexão na Internet e navegam em diversos ambientes virtuais.

Nesse sentido, a Educação Profissional, assim como o curso técnico em Guia de Turismo, não

podem e nem devem ficar à margem das possibilidades que os equipamentos computacionais

e a Internet podem oferecer para facilitar, potencializar e qualificar a aprendizagem

profissionalizante, pois tendo como objetivo educar o cidadão para a vida social e o mundo do

trabalho, a Educação Profissional não pode deixar de considerar a realidade desta geração que

se comunica por msn, pesquisa pelo google, opina por blogs e se relaciona pelo Facebook.

Em contramão a essa realidade, os questionários aplicados revelaram também que os

professores do curso técnico em Guia de Turismo do IFS pertencem, segundo Tapscott &

Williams (2010), às gerações “Baby Boomers” e “X”, ou seja, são em sua maioria “imigrantes

digitais” o que significa dizer que não dominam os recursos computacionais e por

conseguinte, ainda não despertaram para essa necessidade em sua prática pedagógica, pois os

questionários identificaram que a maioria deles não possui nenhum tipo de formação em

informática e não costumam usar os equipamentos e recursos informacionais, ambientes

virtuais ou sistemas operacionais disponibilizados pela tecnologia digital em suas disciplinas

para o  desenvolvimento dos seus conteúdos programáticos, ou seja, os professores do curso

ainda não usufruem das possibilidades que os equipamentos computacionais e a Internet

oferecem para facilitar, potencializar e qualificar o ensino profissionalizante, o que se

configurou como um descompasso para o processo ensino-aprendizagem do curso.

Por certo, esse descompasso existe, não apenas em função do que demonstra a

categorização das gerações proposta por Tapscott & Williams, o que poderia ser compensado

através de uma política mais séria e abrangente de formação continuada do professor, mas



182

também e talvez, principalmente em virtude da resistência cultural por parte de alguns

professores em se apropriar da tecnologia digital em sua prática docente, o que têm

comprometido as mudanças dos processos educacionais da natural evolução dos tempos e da

geração deste século, o que certamente vêm prejudicando demasiadamente a melhoria da

qualidade do seu ensino e supostamente do aprendizado do seu aprendiz.

Por esse motivo, pressupõe-se que os professores do curso técnico em Guia de

Turismo do IFS, necessitam de capacitação e disposição profissional para aprender, a saber,

lidar com essa nova realidade, dominando os recursos computacionais já existentes e até

propondo novos recursos adequados à sua área de conhecimento, com as especificidades do

seu saber e do seu ser. É preciso promover cursos de formação continuada e campanhas de

incentivo a necessidade de atualização do professor na sua didática de ensino, sob pena deste

ficar obsoleto, ultrapassado e desatualizado, o que refletirá diretamente em sua capacidade

profissional.

Pois partindo do exemplo prático desta pesquisa, a experiência WebQuest: Brasil

prazer em conhecê-lo, criada e desenvolvida como uma metodologia virtual para a disciplina

operacionalização de viagens do curso técnico em Guia de Turismo do IFS, foi um verdadeiro

sucesso, pois a mesma conseguiu despertar nos aprendizes o gosto pela pesquisa de conteúdos

previstos na referida disciplina, os quais foram acessados através da busca de informações que

devidamente tratadas, interpretadas e refletidas se transformaram em formação profissional

para os aprendizes do respectivo curso e disciplina.

Assim, a pesquisa revelou que a WebQuest possibilitou que os aprendizes

aprendessem sobre os principais aspectos geográficos, naturais, históricos, culturais, técnicos

e turísticos relacionados aos principais destinos e atrativos turísticos do Brasil. Em síntese,

pode-se afirmar que a proposta de usar o Facebook como ambiente de hospedagem para

WebQuests on line foi de grande valia, uma vez que os seus recursos permitiram que o

professor desenvolvesse atividades on line e off line que facilitaram e agregaram valor ao seu

ensino e consequentemente a aprendizagem do seu aprendiz.

Os recursos disponibilizados pelo Facebook, facilitaram a aprendizagem, uma vez que

o professor, mesmo remotamente, pôde interagir orientando, corrigindo, monitorando e

avaliando as pesquisas, os conteúdos acessados e as discussões levantadas pelos seus

aprendizes. Tais facilidades também foram identificadas pelos aprendizes, quando os mesmos

relataram que se sentiram motivados em participar de uma metodologia inovadora que lhes

ofereceu a condição de estudar e aprender de forma lúdica e em um ambiente que já era
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familiar e exitoso, o que muito contribuiu para a produção da aprendizagem colaborativa e

significativa.

Assim, outra característica importante identificada ao longo da pesquisa, foi que ao

hospedar uma WebQuest no Facebook, o professor estava adentrando em um ambiente onde

os aprendizes já estavam lá, ou seja, um ambiente já familiar para os aprendizes e que os

mesmos estavam acostumados a acessar ludicamente, sem a obrigatoriedade e o “peso” de

acessar um ambiente virtual de estudo onde todo o conteúdo é acadêmico. Nesse caso, o

professor e o conteúdo foram quem adentraram ao ambiente virtual do aprendiz propondo

mais uma funcionabilidade ao ambiente, a qual fora prontamente incorporada pelos

aprendizes sem que os mesmos, inclusive, perdessem de vista a característica primária do

ambiente de ser um espaço de relacionamento com familiares, amigos e colegas.

Porém uma das limitações identificadas pelo professor foi a resistência dos aprendizes

de ler os textos publicados pelos colegaspara a partir destes tecerem seus comentários, os

quais poderiam se apresentar em forma de crítica, sugestão, contribuição ou elogio. Também

ficou identificado que os aprendizes quase não postaram os endereços eletrônicos de origem

das informações publicadas, o que legitimaria a pesquisa na Web e possibilitaria aos que

desejassem ampliar o conteúdo, ter acesso à fonte do mesmo por meio de hiperlinks.

Outra limitação encontrada foi a dificuldade de alguns aprendizes em identificar a

fidedignidade das informações encontradas na rede, assim como o tratamentos de imagens e

vídeos. Porém, conforme já anunciando anteriormente, pensando em sanar tais dificulades foi

incorporada à matriz curricular do curso técnico em Guia de Turismo do IFS, a disciplina

Técnicas Informacionais que tratará destas questões a fim de minimizar tal situação.

Em suma, conclui-se que a WebQuest no Facebook funcionou como uma metodologia

virtual inteligente, moderna, atraente, exitosa e motivadora, pois além de facilitar o processo

ensino-aprendizagem com eficiência e eficácia,  oportunizou uma maior aproximação entre o

professor e os aprendizes promovendo afetividades e sentimentos espontâneos de respeito,

confiança e admiração entre si. A metodologia também permitiu o rompimento do binômio

tempo e espaço, onde aprendizes e professor foram além dos limites físicos da escola e dos

horários limitados das aulas, demonstrando liberdade e autonomia tanto para ensinar, quanto

para aprender. Nesse sentido, a metodologia se apresentou como viável para a Educação

Profissional e estratégica para o curso técnico em Guia de Turismo, pois em muito contribui

para a melhoria da qualidade da formação desse profissional.
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Assim, revela-se a necessidade de outras disciplinas pertencentes ao itinerário

formativo do curso adotarem a WebQuest como recurso metodológico estratégico no processo

ensino-aprendizagem dos seus conteúdos. Nessa perspectiva, faz-se necessário lembrar que

nesse trabalho pode-se identificar um elenco de disciplinas técnicas de formação profissional

que podem e devem adotar a referida metodologia; assim, houve um encaminhamento e a

mesma foi adicionada em seus planos de aula como metodologia prevista pelo Projeto

Pedagógico do Curso.

Ademais, os dados da pesquisa apontaram que é imperioso que nós educadores,

possamos nos apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades para não apenas

preparar os nossos aprendizes para o “novo” mundo do trabalho, mas principalmente para que

eles possam lidar com as exigências do mundo contemporâneo.

Pretende-se, em pesquisas futuras, aplicar a mesma metodologia em outras redes

sociais, cursos e níveis da Educação Profissional para o Turismo, assim como para outras

modalidades da educação, em outras áreas de conhecimento e para outras faixas-etárias

discentes na perspectiva de também identificar a sua eficiência e eficácia em um universo

cada vez maior dos processos de ensino-aprendizagem que compõem a educação brasileira.

Como desdobramento dos resultados alcançados nessa pesquisa, pretende-se também

ofertar um curso de qualificação para os demais docentes do referido instituto a fim de

prepará-los para o usofruto de Webquests no Facebook em suas práticas docentes.
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APÊNDICE A – Carta de Apresentação para Aplicação de Questionários

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

Aracaju, 05 de janeiro de 2012

Prezado Professor,

Sou Artemis Barreto de Carvalho, professor desta unidade educacional de ensino

tecnológico, atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa visando subsidiar a minha

monografia em nível de mestrado, a qual se intitula “WebQuest no Facebook: Uma

Experiência no Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS Usando uma Rede Social

como Ambiente de Ensino-aprendizagem On Line.” pela Universidade Federal de Sergipe

– UFS no Programa de Pós-graduação em Educação, sob a orientação do Prof. Dr. Henrique

Nou Schneider.

Sendo assim, solicito a sua presteza e colaboração em responder o questionário que se

encontra em anexo.

Atenciosamente,

Artemis Barreto de Carvalho
Mestrando em Educação

UFS/NPGED
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APÊNDICE B – Questionário Aplicado para Levantamento do Perfil Social do
Professor do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DO PERFIL SOCIAL DO PROFESSOR
DO CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO DO IFS

1. QUAL O SEU SEXO ?
(   )Masculino
(   )Feminino

2. QUAL A SUA FAIXA ETÁRIA?
(   )Entre 20 e 25 anos
(   )Entre 26 e 30 anos
(   )Entre 31 e 35 anos
(   )Acima de 35 anos

3. QUAL O SEU ESTADO CIVIL?
(   )Solteiro(a)
(   )Casado(a)
(   )Separado(a)
(   )Divorciado(a)
(   )Viúvo(a)

4. QUAL O SEU GRAU DE ESCOLARIDADE?
(   )Graduação
(   )Especialização
(   )Mestrado
(   )Doutorado

5. QUAL O TIPO DA SUA GRADUAÇÃO?
(   )Bacharelado
(   )Licenciatura
(   )Tecnológica

6. QUAL O TEMPO DE EXPERIENCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL?
(   )Entre   0 e   5 anos
(   )Entre 06 e 10 anos
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(   )Entre 11 e 15 anos
(   )Acima de 15 anos

7. QUAL O TEMPO DE EXPERIENCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O
TURISMO?
(   )Entre   0 e   5 anos
(   )Entre 06 e 10 anos
(   )Entre 11 e 15 anos
(   )Acima de 15 anos
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APÊNDICE C - Questionário Aplicado para Levantamento do Perfil Cibercultural do
Professor do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DO PERFIL CIBERCULTURAL DOS
PROFESSORES DO CURSO TECNICO EM GUIA DE TURISMO DO IFS

1.  EM RELAÇÃO AOS SEUS CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA
(   ) Fiz curso básico em informática
(   ) Fiz curso avançado em informática
(   ) Fiz disciplinas de informática em outros cursos
(   ) Nunca fiz nenhum curso e nem disciplina de informática

2.  POSSUI ALGUM EQUIPAMENTO INFORMATIZADO QUE PERMITE ACESSO
A INTERNET ?
(   )Micro-computador
(   )Tablet
(   )Not ou netbook
( )Celular
(   )Smartphone
(   )Nenhum

3.  QUAL O TIPO DE ACESSO QUE VOCE COSTUMA TER À INTERNET
(   )Acesso via banda larga
(   )Acesso via rádio
(   )Acesso via linha discada
(   )Acesso via Satélite
(   )Acesso via 3G
(   )Não acesso

4.  ONDE COSTUMA ACESSAR A INTERNET
(   )Em minha residência
(   )Em Lan hauses
(   )Na escola
(   )Não tenho acesso

5.  SE COMUNICA POR ALGUMA REDE SOCIAL
(   )Facebook
(   )Orkut
(   )Twitter
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(   )MySpace
(   )Linkedin
(   )Nenhum

6. COM QUE FINALIDADE COSTUMA USAR A INTERNET
(   )Comunicar com amigos pelo MSN
(   )Receber e responder E-MAIL
(   )Comunicar com amigos pelas redes sociais
(   )Pesquisar  sobre assuntos acadêmicos
(   )Resolver problemas comerciais
(   ) Interagir com meus alunos

7. QUAL A FREQUENCIA DE ACESSO A INTERNET
(   )Uma vez ao dia
(   )Várias vezes ao dia
(   )Uma vez na semana
(   )Várias vezes na semana
(   ) Estou Permanentemente On-line

8. EM RELAÇÃO AO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SUA PRÁTICA
PEDAGÓGICA NO CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO:

(   ) Nunca uso
(   ) Raramente uso
(   ) Sempre uso
(   ) Diariamente uso

9. QUAIS EQUIPAMENTOS COSTUMA USAR EM SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA
NO CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO:

(   ) Computador ou Notebook
(   ) Data-Show
(   ) Lousa Digital
(   ) DVD
(   ) Televisão
(   ) Celular
(   ) GPS
(   ) Câmeras de Fotografia e Filmagem

10. EM RELAÇÃO AOS AMBIENTES VIRTUAIS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS NA INTERNET QUAL OU QUAIS VOCÊ USA EM
SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO:

(   ) E-mail
(   ) Twiter
(   ) Msn
(   ) Blogs
(   ) Redes Socias
(   ) Nenhum

11. EM RELAÇÃO ÀS METODOLOGIAS VIRTUAIS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM QUAL OU QUAIS COSTUMA USAR EM SUA PRÁTICA
PEDAGÓGICA NO CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO:
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(   ) Fórum
(   ) Chat
(   ) Blogs
(   ) Vídeo Conferência
(   ) Softwares Aplicativos Educacionais
(   ) WebQest
(   ) Nenhuma
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APÊNDICE D – Questionário Aplicado para Levantamento do Perfil Social do
Aprendiz do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DO PERFIL SOCIAL DO  ALUNO DO
CURSO TECNICO EM GUIA DE  TURISMO DO IFS

1. QUAL O SEU SEXO ?
(   )Masculino
(   )Feminino

2. QUAL A SUA FAIXA ETÁRIA?
(   )Entre 15 e 20 anos
(   )Entre 21 e 25 anos
(   )Entre 26 e 30 anos
(   )Acima de 30 anos

3. QUAL O SEU ESTADO CIVIL?
(   )Solteiro(a)
( )Casado(a)
(   )Separado(a)
(   )Divorciado(a)
(   )Viúvo(a)

4. QUAL O SEU GRAU DE ESCOLARIDADE?
(   )Graduação completa
(   )Graduação incompleta
(   )Especialização
(   )Mestrado

5. ONDE DESENVOLVEU A MAIOR PARTE DOS SEUS ESTUDOS ?
(   )Rede pública de ensino
(   )Rede privada de ensino

6. QUAL A SUA OCUPAÇÃO DIÁRIA?
(   )Faço apenas o curso técnico em guia de turismo
(   )Além do curso técnico em guia de turismo, faço outro curso do mesmo nível
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(   )Além do curso técnico em guia de turismo, faço outro curso de nível superior
(   )Além do curso técnico em guia de turismo, sou bolsista da instituição
(   )Além do curso técnico em guia de turismo, trabalho em uma empresa

7. QUAL A LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA SUA RESIDÊNCIA?
(   )Resido na capital do Estado
(   )Resido no interior do Estado em área urbana
(   )Resido no interior do Estado em área rural
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APÊNDICE E - Questionário Aplicado para Levantamento do Perfil Cibercultural do
Aprendiz do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DO PERFIL CIBERCULTURAL DO
ALUNO DO CURSO TECNICO EM GUIA DE TURISMO DO IFS

1.  EM RELAÇÃO AOS SEUS CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA
(   ) Fiz curso básico em informática
(   ) Fiz curso avançado em informática
(   ) Fiz disciplinas de informática em outros cursos
(   ) Nunca fiz nenhum curso e nem disciplina de informática

2.  POSSUI ALGUM EQUIPAMENTO QUE PERMITE ACESSO A INTERNET ?
(   )Micro-computador
(   )Tablet
(   )Notebook
(   )Netbook
(   )Smartphone
(   )Nenhum

3.  QUAL O TIPO DE ACESSO QUE VOCE COSTUMA TER À INTERNET
(   )Acesso via banda larga
(   )Acesso via rádio
(   )Acesso via linha discada
(   )Acesso via Satélite
(   )Acesso via 3G
(   )Não acesso

4.  ONDE COSTUMA ACESSAR A INTERNET
(   )Em minha residência
(   )Em Lan hauses
(   )Na escola
(   )Não tenho acesso

5.  SE COMUNICA POR ALGUMA REDE SOCIAL
(   )Facebook
(   )Orkut
(   )Twitter
(   )MySpace
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(   )Linkedin
(   )Nenhum

6. COM QUE FINALIDADE COSTUMA USAR A INTERNET
(   )Comunicar com amigos pelo MSN
(   )Receber e responder E-MAIL
(   )Comunicar com amigos pelas redes sociais
(   )Pesquisar  sobre assuntos acadêmicos
(   )Resolver problemas comerciais
(   )Interagir com meus professores

7. QUAL A FREQUENCIA DE ACESSO A INTERNET
(   )Uma vez ao dia
(   )Várias vezes ao dia
(   )Uma vez na semana
(   )Várias vezes na semana
( )Estou permanentemente On-line

8. QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO
FERRAMENTA PEDAGÓGICA EM SEU CURSO

(   ) Seria bom
(   ) Seria muito bom
(   ) Seria excelente
(   )Não seria bom
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APÊNDICE F – Avaliação Sintética da WebQuest no Facebook

AVALIAÇÃO SINTÉTICA SOBRE A WEBQUEST NO FACEBOOK
PARA APRENDIZES DO CURSO TECNICO EM GUIA DE TURISMO DO IFS

ROTEIRO AVALIATIVO:

DIMENSÃO 1 – A Pesquisa Digital pela Internet

 Sua opinião em relação à proposta da WebQuest de substituir a reprodução expositiva
de conteúdos da disciplina em sala de aula, pela busca direcionada e assistida do
conteúdo da disciplina através de pesquisas virtuais pela internet e suas respectivas
descobertas. Responder Justificando a resposta.

DIMENSÃO 2 – O Facebook como Ambiente de Ensino-aprendizagem

 Sua opinião em relação ao uso da Rede Social Facebook como ambiente virtual para o
desenvolvimento da WebQuest levando em consideração os seus recursos de publicar,
curtir, comentar, enviar mensagem, bater-papo e ainda de gerar banco de dados
virtual (arquivos de texto, fotos, vídeos e eventos).

DIMENSÃO 3 – Repercussões na Aprendizagem

 Sua opinião sobre o seu próprio desempenho em relação a sua aprendizagem sob as
seguintes óticas:
 A metodologia lhe favoreceu a aprendizagem dos conteúdos publicados?
 Quais facilidades e/ou dificuldades encontradas para o desenvolvimento das

atividades previstas na “Tarefa” e no “Processo” da WebQuest?
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APÊNDICE G – WebQuest – Brasil: Prazer em Conhecê-lo!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

COORDENAÇÃO DE TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER
CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO

Atividade pedagógica elaborada para o Curso Técnico em
Guia de Turismo do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Sergipe, através da disciplina
Operacionalização de Viagens, ministrada pelo Professor
Ártemis Barreto de Carvalho como estratégia
metodológica de pesquisa no Curso de Mestrado em
Educação da Universidade Federal de Sergipe, sob a
orientação do Prof. Dr. Henrique Nou Schneider.

Aracaju,
2013
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1. Apresentando e descrevendo o título e a identidade visual da WebQuest

Estimados alunos, sejam bem vindos a WebQuest - Barsil: Prazer em Conhecê-lo. O

tema da nossa WebQuest foi criado pensando em anunciar o nosso objetivo com a aplicação

desta metodologia que é de oportunizar a vocês uma viagem virtual de conhecimento pelo

Brasil.

Para reforçar e realçar esse objetivo criamos uma identidade visual para a WebQuerst,

a qual foi concebida a partir da junção de três elementos básicos: o mapa do Brasil, um

monitor de computador e dois sujeitos. O mapa do Brasil representa a área geográfica ou o

campo empírico onde a pesquisa será realizada. O monitor representa o meio tecnológico pelo

qual os aprendizes, através da Internet, irão pesquisar, buscar e conseguir as informações que

lhes permitirão o conhecimento. Os dois sujeitos representam os aprendizes. A idéia de

movimento destes, saindo de dentro do monitor para o mapa do Brasil, em um esforço

conjunto e colaborativo, representa a possibilidade que a tecnologia nos oferece de sermos

transportados virtualmente para outros lugares, nesse caso a proposta de uma viagem virtual

de conhecimento sobre o potencial turístico do Brasil, de forma colaborativa.

Vale ressaltar que as figuras que formam a imagem foram retiradas da Internet através

do Google imagens, tratadas e montadas para se chegar a esse resultado.
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2. Apresentando e descrevendo os componentes da WebQuest

 Apresentação

A palavra WebQuest em sua origem etimológica nos remete para a soma de duas

palavras: Web (rede de hiperligações ou internet) e Quest (questionamento, busca ou

pesquisa). O que significa dizer “Pesquisa pela internet”. Criada em fevereiro de 1995, na San

Diego State University(SDSU) pelo professor Bernard Dodge e seu colaborador Thomas

March, como recurso metodológico baseado no uso efetivo da Tecnologia da Informação e

Comunicação – TIC no processo ensino-aprendizagem.

A WebQuest – Brasil: Prazer em conhecê-lo, é uma atividade pedagógica elaborada

para o Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Sergipe, através da disciplina Operacionalização de Viagens, ministrada pelo

Professor Ártemis Barreto de Carvalho, como seu objeto de pesquisa no Curso de Mestrado

em Educação da Universidade Federal de Sergipe, sob a orientação do Prof. Dr. Henrique

Nou Schneider.

2.1 Introdução

O Turismo é uma atividade caracterizada pelo deslocamento voluntário de pessoas

de uma dada localidade para outra, nela permanecendo por um dado período no qual essas

pessoas exploram as riquezas históricas, culturais, geográficas, naturais e turísticas

propriamente ditas.

O Brasil é o maior país da América do Sul, possui uma população de mais de 192

milhões de habitantes e tem uma cultura multinacional, pois é um país formado por

imigrantes de todas as partes do mundo, especialmente europeus. O Brasil é conhecido

como um dos principais destinos turísticos da América Latina, isso por suas dimensões

territoriais que provocou uma diversidade histórica e cultural fantástica, além do seu vasto

litoral repleto de coqueiros, praias, dunas e piscinas naturais que resguardam uma rica

biodiversidade. A infra-estrutura turística brasileira tem crescido muito a cada ano e a
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expectativa é que cresça cada vez mais com o advento da realização dos Jogos Olímpicos e

da Copa do Mundo. Os atrativos turísticos do Brasil são cobiçados por povos de todo o

mundo.

O Guia de Turismo é o profissional que conduz, orienta e presta informações aos

turistas sobre os diversos aspectos de interesse turístico. Assim, a matéria-prima do seu

trabalho é o conhecimento e a sua capacidade de transmitir informações seguras e

atualizadas. Nesse sentido, que tal fazer uma viagem virtual pelo Brasil, identificar os

municípios de maior demanda turística, descobrir um pouco da sua história, geografia,

cultura e conhecer os seus principais atrativos turísticos?

2.2 Tarefa

2. Identificar, dentre os apresentados abaixo, o Estado da Federação Brasileira que

o professor determinou como sendo o seu campo empírico de pesquisa na WebQuest.

a) Alagoas – Aluno fulano de tal
b) Amapá - Aluno fulano de tal
c) Amazônas - Aluno fulano de tal
d) Bahia - Aluno fulano de tal
e) Ceará - Aluno fulano de tal
f) Distrito Federal - Aluno fulano de tal
g) Espírito Santo - Aluno fulano de tal
h) Goiás - Aluno fulano de tal
i) Maranhão - Aluno fulano de tal
j) Mato Grasso do Sul - Aluno fulano de tal
k) Mato Grosso - Aluno fulano de tal
l) Minas Gerais - Aluno fulano de tal
m) Pará - Aluno fulano de tal
n) Paraná - Aluno fulano de tal
o) Pernambuco - Aluno fulano de tal
p) Rio de Janeiro - Aluno fulano de tal
q) Rio Grande do Norte - Aluno fulano de tal
r) Rio Grande do Sul - Aluno fulano de tal
s) Santa Catarina - Aluno fulano de tal
t) São Paulo - Aluno fulano de tal

u) Sergipe – Aluno fulano de tal
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2. Pesquisar e selecionar informações e ilustrações sobre os aspectos abaixo

relacionados, seguindo o roteiro de pesquisa que sugere temas a serem pesquisados. A

pesquisa deverá envolver a capital e pelo menos dois municípios de interesse turístico da

unidade federativa que estará sob sua responsabilidade.

 Aspectos Geográficos e Naturais de Interesse Turístico.

Roteiro de pesquisa:

h) Mapas: mapa do Brasil destacando o Estado que está pesquisando;

i) Mapa turístico do Estado e dos municípios que serão pesquisados;

j) Símbolos do Estado e dos municípios de pesquisa: selo, bandeira e hino;

k) Panorama geográfico: área, limites, população, clima, economia e

localização;

l) Hidrografia: rios, praias, ilhas, cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais;

m) Relevo: montanhas, cavernas, grutas, serras, dunas;

n) Fauna: animais silvestres e ecossistemas típicos;

o) Flora: árvores e frutas típicas.

 Aspectos Históricos e Culturais de Interesse Turístico.

Roteiro de pesquisa:

k) Toponímia do nome do Estado e dos municípios pesquisados;

l) Panorama histórico: história da origem e do desenvolvimento;

m)Gastronomia: comidas e bebidas típicas;

n) Personalidades: pessoas de destaque no Estado;

o) Eventos artísticos e culturais programados;

p) Manifestações artísticas: artesanato, esculturas, estátuas, bustos;

q) Manifestações culturais: crenças, tradições, lendas, folclore, músicas e

danças;

r) Arquitetura: edificações civis, religiosas e militares;

s) Padroeiro(a) do Estado e dos municípios pesquisados;

t) Patrimônio material e imaterial.

 Aspectos Turísticos.

Roteiro de pesquisa:

f) Principais atrativos turísticos: cartões postais dos municípios pesquisados;
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g) Infraestrutura turística: pontes, viadutos, orlas, parques e sinalização

turística;

h) Equipamentos turísticos: hotéis, bares, restaurantes e casas noturnas;

i) Equipamentos de lazer: parques de diversões, teatros, museus e shoppings;

j) Dicas de viagem: como ir, quando ir, o que levar, onde ficar, o que fazer.

Seguir os critérios abaixo relacionados para o bom desenvolvimento da “tarefa” e

atendimento dos resultados previstos.

 A pesquisa deverá ser feita individualmente por cada aprendiz, exclusivamente

na rede mundial de computadores e seguindo a seqüência dos aspectos de

pesquisa apresentados na “tarefa”. Assim, se estará organizando tecnicamente,

a seqüência lógica das informações que compõe o discurso do Guia de

Turismo.

 No grupo fechado do Facebook, ambiente virtual da WebQuest, somente será

permitido publicar conteúdos acadêmicos relacionados as atividades pertinentes

a mesma;

 Antes de publicar textos, fotos e vídeos, é preciso criar arquivos de textos e

álbuns de fotos e vídeos, identificando-os com o nome do Estado que está

sendo pesquisado e o aspecto de pesquisa que será publicado. Desta maneira,

automaticamente, estará  sendo criado o Banco de Dados Virtual;

 Todos os eventos culturais, datas cívicas ou festas de interesse turístico

identificados nas unidades federativas que estão sendo pesquisadas, deverão ser

publicados através do recurso “Criar Evento”. O que por fim se converterá no

Calendário de Eventos Turísticos do Brasil.

 Os textos a serem publicados devem ser curtos, no máximo até 200 palavras ou

1500 caracteres e devem ser fruto de um resumo feito pelo aprendiz. Isso

facilitará e estimulará a leitura e interpretação dos textos publicados pelos

demais participantes;

 Todos os textos, fotos e vídeos publicados terão que conter, obrigatoriamente,

uma identificação, acompanhada por algumas informações técnicas e o

endereço eletrônico de onde foram retirados possibilitando a criação de

“hiperlinks” acessíveis que conduzirão à fonte original da informação;
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 Todos os aprendizes deverão ler as publicações feitas pelos demais

participantes e obrigatoriamente, “comentar” criticamente pelo menos cinco

publicações de cada aspecto a ser pesquisado. Desta maneira estar-se-á

desenvolvendo a interatividade e crítica construtiva, promovendo uma

aprendizagem colaborativa;

 A comunicação entre todos os participantes, professor e aprendizes, deverá

ocorrer off line pelos recursos “comentar e mensagem” e on line pelo recurso

“bate-papo”;

 Durante o período de desenvolvimento das atividades, a WebQuest poderá

receber visitantes temporários, na condição de espectador, apenas para acessar

o conteúdo  e conhecer o funcionamento da metodologia, porém mediante

consulta e autorização do administrador do grupo, o professor;

A WebQuest está no “Ar” até o dia 28 de fevereiro de 2013 às 23h 59m.

2.2 Recursos

Para auxiliar o início da pesquisa, disponibiliza-se abaixo uma relação de

endereços eletrônicos onde se poderá obter um grande número de informações pertinentes

aos aspectos a serem pesquisados, porém outros endereços poderão ser consultados na

Web.

www.ambiental.tur.br
www.aracaju.com.br
www.br.geocities.com
www.brasilcidades.com.br
www.brasiltravel.terra.com.br
www.brasilturismo.com
www.citybrazil.com.br
www.clicksergipe.com.br
www.cvc.com.br
www.embratur.com.br
www.estadao.com.br
www.feriasbrasil.terra.com.br
www.guia4rodas.com.br
www.ibge.gov.br
www.infobrasil.com.br
www.iphan.gov.br
www.luxtravel.com.br
www.melhoresdestinos.com.br
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www.nomadbrasil.com.br
www.nomadbrasil.com.br
www.nordeste-online.com.br
www.pernambuco.com
www.portaldaviagem.com.br
www.sitiobrasil.com.br
www.socioambiental.org
www.tudodeturismo.com.br
www.turismo.gov.br
www.turismosergipe.net
www.viajamos.com.br
www.visualturismo.com.br

2.4 Avaliação

A avaliação será feita individualmente e terá caráter quantitativo e

qualitativo, em relação ao estabelecido nos componentes “tarefa” e “processo” e as notas

serão aferidas entre 0 e 10 pontos a partir dos seguintes requisitos:

1. Cumprimento de todos os itens previstos na tarefa e no processo da WebQuest.

Variável de pontuação: (0 a 4 pontos);

2. Qualidade dos textos publicados e quantidade de temas pesquisados sobre cada

aspecto de pesquisa. Variável de pontuação: (0 a 3 pontos);

3. Qualidade das descrições das fotos e vídeos publicados e quantidade de temas

ilustrados sobre cada aspecto de pesquisa. Variável de pontuação: (0 a 3 pontos).

2.5 Conclusão

Ao término da atividade, os aprendizes terão:

1. Conhecido o Brasil virtualmente através dos seus principais estados e municípios

turísticos, obtendo uma gama de informações sobre os diversos aspectos de interesse do
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turismo e se instrumentalizando para exercer a profissão de Guia de Excursão

Nacional/Brasil;

2. Criado um Banco de Dados Digital contendo textos, fotos e vídeos dos

principais aspectos geográficos, naturais, históricos e culturais de interesse turístico dos

mais relevantes municípios brasileiros, assim como um calendário de eventos turísticos,

os quais ficaram disponíveis e acessíveis diuturnamente para consulta dos aprendizes por

tempo indeterminado.

3. Concebido um ambiente virtual de informação e comunicação entre os

aprendizes, e, o professor e os aprendizes. Pedagogicamente, este ambiente também

possibilitará o acompanhamento do egresso por tempo indeterminado.

2.6 Créditos

Esta WebQuest foi elaborada para o Curso Técnico em Guia de Turismo do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, através da disciplina

“Operacionalização de Viagens”.

Autores:

 Prof. Esp. Ártemis Barreto de Carvalho - artemis@infonet.com.br
 Prof. Dr. Henrique Nou Schneider - hns@terra.com.br

Recursos utilizados:

 www.google.com.br

 www.facebook.com.br

 www.wikipedia

 ABAR, Celina e BARBOSA, Lisbete. WebQuest: um desafio para o professor. São
Paulo: Avercamp, 2008.

 BARATO, Jarbas Novelino. 2004. A alma das WebQuest: A construção. São Paulo.
Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/20959608/A-Alma-Da-Webquest-Jarbas-
Novelino. Acesso em 21 de janeiro de 2013.
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 FACEBOOK PARA EDUCADORES. Disponível em:
http://facebookforeducators.org. Acesso em: 12/01/2013.

 HINTZE, Hélio. Guia de Turismo - Formação e Perfil do Profissional. São Paulo:
Roca, 2007.

 RECUERO, Raquel Redes Sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009.

Data de elaboração: Julho de 2011.
Última atualização: Janeiro de 2013.

2.7 Suporte Pedagógico

As dúvidas que surgirem no decorrer do desenvolvimento das atividades poderão

ser dirimidas pelo professor através do próprio ambiente da WebQuest, no Facebook, off

line e on line por meio de mensagem ou bate-papo em qualquer dia da semana, a qualquer

hora, em qualquer momento!

Boa Sorte!
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ANEXO A - Declaração de Participação na Elaboração do Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos do Ministério da Educação – MEC.
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ANEXO B - Portaria nº 286, de 22 de maio de 2007. Convoca para Compor Grupo de
Trabalho Responsável pela Validação dos Currículos e Atualização dos Planos dos
Cursos Técnicos de Nível Médio.
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ANEXO C - Certificado de Participação da II Oficina de Trabalho para Atualização da
Matriz Curricular Nacional dos Cursos de Guia e Condutor de Turismo.
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ANEXO D – Declaração de Participação do Treinamento de Capacitação para
Multiplicadores do Sistema de Informação e Supervisão da Educação Profissional
Tecnológica – SISTEC.
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ANEXO E - Portaria nº 1.011, de 13 de agosto de 2010. Designa para Representar o IFS
no Primeiro Workshop nos Estados para Debate do Protótipo I – Ensino Médio
Orientado para o Mundo do Trabalho.
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ANEXO F - Declaração de Participação de Encontro para Construção do Projeto-piloto
para o Reconhecimento de Saberes do Programa CERTIFIC – Perfil de Guia de
Turismo do Campus Florianópolis - Continente.
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ANEXO G - Certificado de Participação na Oficina de Capacitação de Avaliadores da
Bolsa-Formação PRONATEC.
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ANEXO H - Portaria nº 1.130, de 01 de junho de 2012. Convoca para Compor Comissão
de Reformulação do Projeto do Curso Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo.
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ANEXO I – Certificado de Participação no Congresso Brasileiro de Informática na
Educação – CBIE. Rio de Janeiro - RJ. 2012.


