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RESUMO

Este artigo tem como objetivo principal refletir sobre a formação do profissional de Turismo através do
mapeamento das atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão desenvolvidas por docentes turismólogos
que atuam no Instituto Federal de Sergipe, Campus Aracaju. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e para
desenvolvê-la foi utilizada a técnica da entrevista com roteiro estruturado, com questões fechadas e
semi-abertas. Para o aprofundamento da pesquisa foi realizada uma revisão da literatura com ênfase nos
temas formação de professor e educação em turismo e também foram revisados o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI)e o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo (PPC) do
Instituto Federal de Sergipe (IFS). A análise permitiu uma reflexão do panorama atual das práticas docentes
dos turismólogos com vistas à inserção de novas estratégias pedagógicas.
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ABSTRACT

This article aims to reflect the formation of the Tourism Professional by mapping the academic, research and
extension developed by teachers bachelors in tourism that working at the Federal Institute of Sergipe, Aracaju
College. This is a qualitative research and to developed it was performedan interview with structured
questionnaire with closed and semi-open questions. For deepening of research a literature review with
emphasis on issues of teacher training and tourism education was performed were also reviewed and the
Institutional Development Plan (PDI) and the Pedagogical Project of Higher Technology Course in Tourism
Management (PPC) Federal Institute of Sergipe (IFS). The analysis allows a reflection of the current situation
of the teaching practices of teachers bachelors in tourism with a view to inclusion of new pedagogical
strategies.
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Eixo Temático 19. Educação de Ciências Humanas e Sociais

1. INTRODUÇÃO

A construção do conhecimento é um processo descrito por vários autores e uma busca incessante dos
professores, pedagogos e alunos. Identificar esse processo, otimizá-lo e tornar sua aplicação mais concreta é
mais do que um objetivo almejado, é uma necessidade de toda a comunidade acadêmica.

O Instituto Federal de Sergipe oferta cursos na área profissional de Turismo e Hospitalidade desde 2000,
ponderando que Aracaju apresenta vocação para o turismo sendo considerada pelo Ministério do Turismo um
destino indutor, uma capital que vem buscando se estabelecer no cenário nacional e internacional como um
centro receptivo composto de atrativos turísticos naturais e artificiais (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014).

O setor de Turismo e Hospitalidade engloba um complexo grupo de atividades econômicas e profissionais
bastante inter-relacionadas entre si, a ponto de serem consideradas setorialmente ou, mais frequentemente,
como uma só, mais abrangente, sob diferentes denominações - turismo e hotelaria, turismo e hospitalidade,
hotelaria, restauração e turismo, hotelaria e gastronomia, indústria hoteleira, hospedagem, gastronomia e
turismo, turismo de negócios e eventos, turismo, lazer e recreação, viagens e turismo, trade turístico,
indústria do turismo, turismo, hospedagem e alimentação ou, simplesmente turismo ou serviços turísticos
para todo o conjunto (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2005).

As atividades de turismo, portanto, supõem um trabalho permanente, que passa pela formação profissional e
pelo aperfeiçoamento constante de seus agentes como fatores de competitividade. Na educação profissional
os alunos estão buscando uma profissão e na maioria dos casos, há uma pré-disposição ao aprendizado. Por
se tratar de assuntos geralmente inéditos para os alunos há um interesse imediato, porém a expectativa pela
atividade prática e a distância dos componentes teóricos com a realidade dos mesmos, gera uma ansiedade,
há um desinteresse que pode ser vencido através da aproximação com o meio deles e da visualização da
aplicabilidade prática do assunto.

Nessa busca pelo aprimoramento do ensino de Hospedagem e Turismo é necessário, antes de tudo, pensar na
formação e atuação dos docentes, pois grande parte dos docentes que atuam no ensino técnico não possui
formação específica para o magistério, ou seja, formação pedagógica.

Entende-se que a formação para a docência, quer seja para Educação Básica, Ensino Técnico ou Ensino
Superior, é complexa. No entanto, acredita-se que mais complexo ainda parece ser a formação docente para
os profissionais que cursaram bacharelado, por não possuírem, em suas estruturas curriculares, disciplinas
que focalizem a formação pedagógica como nos cursos de licenciatura.

O fato de docentes não dominarem os aspectos pedagógicos da atividade resulta em práticas não reflexivas e
numa dificuldade em lidar com os problemas de aprendizagem dos seus alunos e, inclusive com suas próprias
dificuldades em ensinar.

Por isso a importância de se fazer um estudo para analisar os conhecimentos didáticos e pedagógicos
elaborados pelos docentes do Curso Técnico em Hospedagem no cotidiano das suas experiências educativas,
além de investigar o perfil daqueles que formam os futuros profissionais, principalmente em um Estado como
Sergipe, aonde o turismo vem conquistando cada vez mais espaço na economia local.

Cabe ao docente deixar claro a aplicabilidade do conhecimento, para que o aluno se sinta “íntimo do mesmo”
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e a partir daí, elaborar suas conexões e seus próprios conhecimentos. Com as correlações do aluno o processo
ensino aprendizagem torna-se mais linear, com maior aproveitamento por parte do mesmo, e
consequentemente, um menor retrabalho para o professor, menor evasão, sendo o tempo melhor aproveitado
por todos.

A educação em turismo deve estar direcionada para uma reflexão multidisciplinar e para o trabalho em
equipe, contemplando contextos multiculturais em que a criatividade combine o saber tradicional ou local e o
conhecimento aplicado da ciência avançada e da tecnologia (ANSARAH, 2002). A compreensão do turismo,
não apenas como um instrumento de geração de emprego e renda, mas, principalmente como elemento de
integração dos indivíduos à vida social, deve considerar o espaço e o conjunto de práticas socioculturais como
sujeitos de um processo sensível e importante desse desenvolvimento.

Os cursos de turismo e hospitalidade devem levar em consideração os conteúdos que viabilizam práticas que
atendam às demandas locais a partir da vivência e capacidade dos estudantes. Uma estrutura curricular que
proporcione ao estudante trabalhar os conhecimentos da área com o objetivo de oferecer uma compreensão
da atividade e que esta seja relacionada com as demais disciplinas, enfatizando o caráter multidisciplinar
(SILVA e LIMA, 2013).

Nesta perspectiva, este artigo busca refletir sobre a formação do profissional de Turismo através do
mapeamento das atividades acadêmicas, de pesquisa e de extensão desenvolvidas por docentes turismólogos
que atuam no Instituto Federal de Sergipe. Ressalta-se que os sujeitos da pesquisa atuam e transitam nas
diversas modalidades de ensino, tais como tecnológicos, técnicos e de ensino médio. Trata-se uma pesquisa
qualitativa e para desenvolvê-la foi utilizada a técnica da entrevista com roteiro estruturado, com questões
fechadas e semi-abertas. Inicialmente trabalhou-se com uma amostra de 16 (dezesseis) docentes que
compõe o quadro geral de professores da área de Turismo e Hospitalidade, que compreende os seguintes
cursos: Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, Técnico Subsequente Guia de Turismo, Técnico
Subsequente em Hospedagem e PROEJA em Técnico em Hospedagem. Porém no decorrer da pesquisa
percebeu-se que o foco, neste momento, deveria ser apenas os docentes turismólogos, sendo a amostra
reduzida a seis docentes. Para o aprofundamento da pesquisa foi realizada uma revisão da literatura
especializada com ênfase nos temas formação de professor e educação em turismo e também foram
revisados o Plano de Desenvolvimento Institucional (IFS, 2008) e o Projeto Pedagógico do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo (IFS, 2010) do Instituto Federal de Sergipe (IFS).

2- O PROCESSO DO ENSINO APRENDIZAGEM NO IFS

Para Franco (2012) a pedagogia filtra as influências sociais que atuam sobre as gerações e transforma em
processos educativos como a família e a escola. Ao se tornar uma prática social a Pedagogia diz a direção que
se deve seguir, e vai agregando novos elementos, da mesma forma que a sociedade vai mudando, evoluindo.

Sobre as questões de Prática Docente e Prática Pedagógica, a autora afirma que “Práticas pedagógicas são
práticas sociais que se organizam para dar conta de determinadas expectativas educacionais de um grupo
social.” (FRANCO, 2012. P. 162)

A prática docente requer que o professor esteja sempre atualizado, mesmo que seu ambiente de trabalho não
caminhe na mesma velocidade, a sociedade e, claro, os alunos tem acesso à informação, a tecnologia, nesse
sentido o docente precisa acompanhar a vida e os anseios dos alunos, é um eterno questionamento.

Ensinar é, ao mesmo tempo, mobilizar a atividade dos alunos pra que construam saberes e transmitir-lhes um
patrimônio de saberes sistematizados legados pelas gerações anteriores de seres humanos. Conforme os
aportes de Bachelard, o mais importante é entender que a aprendizagem nasce do questionamento e leva a
sistemas constituídos. É nessa viagem intelectual que importa. Ela implica em que docente não seja apenas
professor de conteúdo, isto é, de respostas, mas também, e em primeiro lugar, professor de questionamento
(CHARLOT, 2008, p. 20).
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O ensino-aprendizagem é um processo que deve levar em consideração as experiências anteriores do
estudante e aproveitar essas experiências de forma positiva, onde ele seja capaz de refletir sobre uma nova
realidade diante do problema exposto. Segundo Silva (2006, p. 170) “o estudante só predispõe a aprender no
momento em que percebe e identifica no aprendizado a possibilidade concreta de ter seus interesses pessoais
e ou profissionais satisfeitos a curto e em médio prazo”.

Assim, o ensino deve facilitar essa diferenciação entre conhecimento teórico e prático, possibilitando
transformar e compreender a realidade que cerca o educando. Para o processo de aprendizagem se faz
necessário o uso de metodologias para o alcance dos objetivos pré-determinados, porém com uma
abordagem diferenciada para cada grupo, pois esta varia de indivíduo para indivíduo. A partir disso, pode-se
perceber que o processo de ensino-aprendizagem não existe uma metodologia perfeita, mas sim
metodologias capazes de potencializar o aprendizado a um maior número de pessoas, no entanto todas terão
vantagens e desvantagens, passando pelas perspectivas pluridisciplinar, interdisciplinar e até mesmo
transdisciplinar (SILVA, 2006).

Há que se considerar no turismo o tempo de existência da área, que comparada a outras é muito “jovem”,
diante de campos de estudos mais “maduros” com teorias consolidadas. A questão da interdisciplinaridade é
um elemento que precisa ser trabalhado constantemente pelos professores, sobre isso Fazenda (2005)
destaca que a metodologia interdisciplinar requer atitudes diferenciadas dos docentes em sua prática
cotidiana no repasse de informações sobre o conhecimento, pois segundo a autora:

“[...] isto se evidencia no reconhecimento das competências, incompetências,
possibilidades e limites da própria disciplina e de seus agentes, no conhecimento e
na valorização suficientes das demais disciplinas e dos que a sustentam. Nesse
sentido, torna-se fundamental haver indivíduos capacitados para a escolha da melhor
forma e sentido da participação e, sobretudo no reconhecimento da provisoriedade
das posições assumidas, no procedimento de questionar. Tal atitude conduzirá,
evidentemente, à criação de expectativas de prosseguimento e abertura a novos
enfoques ou aportes. [...]” (FAZENDA, 2007, p. 69).

No Instituto Federal de Sergipe (IFS) a prática profissional desenvolvida visa à construção de saberes
definidos nos Planos Pedagógicos de Curso (PPC) através de atividades orientadas por um professor da área
do conhecimento, de acordo com o objeto de estudo do aluno. São consideradas práticas profissionais
atividades como: estudos de casos, vivências no sistema produtivo, pesquisas, projetos técnico-científicos e
comunitários. As atividades referentes à prática profissional estão previstas nos projetos de cursos, com suas
respectivas cargas horárias totais, horários semanais, metodologias e instrumentos de avaliação (SILVA e
LIMA, 2013).

As práticas pedagógicas adotadas pelos educadores do Instituto Federal de Sergipe partem do pressuposto de
que a efetividade delas depende do grau de aprendizagem dos alunos. É usual no fazer pedagógico dos
docentes o emprego de metodologias e práticas centradas na aprendizagem. Para tanto, elegem atividades
como elaboração e desenvolvimento de projetos, identificação e solução de problemas transpostos da
realidade, preferencialmente com abordagem interdisciplinar. A seleção das atividades parte do pressuposto
de que quanto mais desafiadoras forem, mais contribuirão para o desenvolvimento de atitudes investigativas
e autônomas dos alunos frente aos desafios do processo de aprendizagem (IFS, 2008).

Além disso, o Instituto Federal de Sergipe busca promover a educação profissional e tecnológica, ofertando
cursos nos diversos níveis e modalidades de ensino em sintonia com as demandas sóciolaborais, contribuindo
para o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e regionais.

No projeto de criação dos Institutos Federais de Educação são notórias as responsabilidades e o compromisso
social dessas instituições, que estão sendo convocadas a contribuírem com os programas e processos de
desenvolvimento e de inclusão social em um país historicamente marcado por enormes contradições na
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distribuição dos bens socialmente produzidos.

Esta Instituição vem aperfeiçoando, transformando e (re)significando as suas práticas, no sentido de
responder satisfatoriamente a essas responsabilidades e aos compromissos oriundos desse modelo que ora se
apresenta.

O IFS posiciona-se de maneira estratégica, enquanto instituição pública, nesse projeto de nação que busca a
construção de uma sociedade justa e igualitária, pois através da educação e do trabalho pode-se assegurar
inclusão social.

Nesse contexto, os Institutos Federais tem o compromisso de proporcionar educação profissional e
tecnológica que prepare o educando não apenas para o emprego, mas para gestar saberes que permitam sua
inserção de maneira proativa nos processos produtivos formais e informais, sem perder de vista a
interlocução com outras políticas públicas que fomentem ações de pesquisa, difusão de saberes e inclusão
social.

3. PRÁTICAS DOCENTES DESENVOLVIDAS POR EDUCADORES DA ÁREA DE TURISMO E
HOSPITALIDADE DO IFS

Os resultados desta pesquisa foram delineados e contextualizados a partir de cinco (5) questões norteadoras,
aplicadas a docentes da Área de Turismo e Hospitalidade do Instituto Federal de Sergipe com formação em
Turismo, abordados primeiramente em rede social e posteriormente via e-mail eletrônico pessoal. O quadro 1
foi elaborado com base nas pesquisas de Airey e Tribe (2008) e Monlevade (2013).

Quadro 1 – Questões norteadoras para a coleta de dados (docente - turismólogos).

1- Como você planeja as disciplinas que ministra?

2- Como você planejadas visitas técnicas e viagens de campo?

3- Você sente alguma dificuldade em aplicar técnicas ou práticas pedagógicas durante o
decorrer da disciplina?

4- Você considera que está aplicando ou já aplicou alguma prática pedagógica inovadora
nas disciplinas nas quais ministra?

5- Atualmente atua em algum projeto de pesquisa e/ou extensão?

Fonte: Adaptado de Airey e Tribe (2008) e Monlevade (2013).

Os resultados demonstraram que 100% dos docentes planejam suas disciplinas sozinhos (Questão 1). Mesmo
havendo reuniões de planejamento antes e durante o semestre não há um planejamento em grupo ou com os
colegas. Neste aspecto é importante avaliar os fatores que possam desmotivar os docentes a proceder desta
forma. A realocação constante de disciplinas antigas e novas, o significativo aumento de carga
horária/docente e a implementação de novas modalidades de ensino na área de turismo nos últimos anos são
fatores que influenciam no planejamento individual da disciplina. No que tange ao planejamento das visitas
técnicas e viagens de campo (Questão 2) 80% dos discentes responderam que planejam suas saídas de
campo em grupo e 20% as planejam sozinhos.

A proposta do Micro estágio, estabelecida no Plano Pedagógico do Curso (IFS, 2010) é uma maneira de
oferecer aos discentes a oportunidade de conhecer melhor uma determinada região a vivenciar a história, as
tradições, os hábitos e os costumes da população local, por meio de aulas práticas no próprio destino
receptor.
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Nesta atividade extraclasse, o docente experimenta construir uma relação entre a teoria e a prática
envolvendo o discente em todo o processo. Além da prática pedagógica do Micro estágio para o processo de
ensino aprendizagem, observa-se que este projeto também movimenta a cadeia produtiva do turismo, gera
renda e empregos, auxilia na conservação do patrimônio histórico cultural e promove a preservação do meio
natural. Em muitos casos torna-se uma opção para os períodos de baixa temporada amenizando os problemas
causados pela sazonalidade, visto que, ele ocorre justamente no período letivo; divulgação do destino e do
turismo (SILVA e LIMA, 2013).

As respostas obtidas revelaram 60% dos entrevistados sentem dificuldades em aplicar alguma técnica ou
prática pedagógica (Questão 3). Nesse sentido, Charlot (2008) argumenta que prática docente é prática
pedagógica quando esta se insere na intencionalidade prevista para sua ação, quando o professor sabe qual é
o sentido de sua aula para a formação do aluno e que sabe qual o impacto do conhecimento e do método
utilizado na formação discente.

As inovações tecnológicas trouxeram maiores diversidades de acesso às informações e em curtíssimo espaço
de tempo. Aliando-se esse fato a importância de uma construção criativa, envolvente e inovadora do
conhecimento e a necessidade de interatividade como base da prática pedagógica forçam o docente a uma
busca incessante de aprimoramento e atualização. Na sua procura pela melhor prática pedagógica existe um
grande desafio “(...) a impossibilidade de controle ou previsão da qualidade e da especificidade das
aprendizagens que decorrem de determinadas situações de ensino”. (FRANCO, 2012, p. 149). Ao se planejar
um ensino há uma expectativa de determinada aprendizagem, e isso nem sempre ocorre, e no caso de
docentes inexperientes fica mais difícil ainda.

Ao falarmos de práticas educativas, estamos referindo-nos a práticas que ocorrem para a concretização de
processos educacionais. Já ao falarmos de práticas pedagógicas estamos referindo-nos a práticas sociais
exercidas com a finalidade de concretizar processos pedagógicos. Falamos então de práticas da Educação e
práticas da pedagogia. Afinal Pedagogia e Educação são conceitos e práticas distintas?
Sim: a educação (...) é o objeto de estudo da Pedagogia (...) vista como um conjunto de práticas sociais que
atuam e influenciam a vida dos sujeitos de modo amplo e imprevisível. A pedagogia pode ser considerada
uma prática social que procura organizar/compreender/transformar as práticas sociais educativas que dão
sentido e direção às praticas educacionais (FRANCO, 2012, p. 152-153).

As práticas mais cotidianas nos cursos de Turismo e Hospitalidade são as visitas técnicas realizadas em
espaços públicos ou privados, com ênfase na integração das disciplinas requerem um planejamento prévio
das mesmas. Os espaços mais visitados em Aracaju são o Oceanário, na orla de Atalaia, o Parque da Cidade,
o Museu da Gente Sergipana, meios de hospedagens com bandeira internacional e estabelecimentos de
Alimentos e Bebidas (A&B).

Embora a maioria dos docentes pesquisados (60%) afirmem que estão aptos a desenvolverem suas
atividades pedagógicas sem dificuldades, Ruschmann (2002) destaca três dos principais desafios enfrentados
pelas Instituições de Ensino no que se refere a formação de professores:

- Ausência de correlação entre turismo e ciência, pois os professores das ciências básicas não desenvolviam,
por exemplo, a relação entre psicologia e comportamento do turista;

- Falta da titulação de docentes das disciplinas técnico-profissionalizantes, visto que o Turismo era
considerado uma área emergente e estes acabavam por apresentar uma visão unilateral de sua atividade;
muitas vezes faltavam às aulas para cumprir suas obrigações profissionais, sendo a docência uma ocupação
secundária;

- Carência de experiências e vivências no setor turístico de docentes com dedicação integral ao ensino e à
pesquisa, o que “conduz a uma formação excessivamente teórica dos alunos, prejudicando sua atuação e,
consequentemente, sua absorção pelo mercado de trabalho”.
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Na perspectiva da visita técnica no processo de ensino e aprendizado 80% dos docentes relataram a
especificidade do micro estágio como instrumento metodológico (Questão 4) dentro do campo de ensino do
turismo no curso superior de tecnologia em gestão do turismo. Esta prática busca possibilitar uma visão
sistêmica da realidade, pelo exercício crítico, reflexivo e integrador de fatos e fenômenos da vida social,
ensejando a vivência da realidade profissional.

Ainda sobre a questão4, uma docente relata que considera como prática pedagógica inovadora uma viagem
de avião que realizou com discentes durante a disciplina de meios de transportes, bem como a preparação de
serviço de bordo na disciplina de práticas laborais no curso de guia de turismo.

Diante desse relato é importante refletir sobre a questão da inovação, pois existem muitas definições para o
termo inovação, cuja origem provém do latim innovatio(ação ou efeito de inovar) e inovar, do latim innovare,
que significa mudar ou alterar as coisas introduzindo novidades. Joseph Schumpeter é considerado o primeiro
a dar importância à inovação, distinguindo invenções de inovações, definiu cinco tipos de inovação:
Introdução de um novo produto ou a mudança qualitativa de um produto já existente; Inovação de um
processo numa indústria; Abertura de um novo mercado; Desenvolvimento de novas fontes de fornecimento
de matérias-primas ou outros inputs; Mudanças numa organização industrial. (SCHUMPETER, 1982)

Sabendo que o turismo se apropria livre e abundantemente de vasto conjunto de disciplinas e outras áreas
temáticas, a princípio a comunidade acadêmica tanto interna como externa beneficia-se desta ampla fronteira
do saber e fazer dos docentes turismólogos. Fica claro que embora uma parcela de docentes turismólogos não
possuam a formação acadêmica de magistério, os mesmos relatam sentirem-se aptos para aplicarem e
desenvolverem projetos e pesquisas em diversas áreas das Ciências sociais aplicadas.

Com relação a última questão (Questão 5), 90%do total dos entrevistados atuam em projetos de pesquisa
e/ou extensão do IFS. Diversas questões examinadas aqui seriam comuns à maioria dos professores do IFS,
no entanto a pesquisa na comunidade de ensino de turismo evidencia um elevado nível de motivação no que
se refere às atividades práticas pedagógicas extra curriculares. Para tanto elaborou-se um quadro a partir de
Hoyle (2008) identificando e elencando as atividades típicas e rotineiras de um profissional da área de
turismo.

Quadro 2 - Atividades típicas e rotineiras dos docentes da área de turismo e hospitalidade do IFS

Desenvolver e implantar novos métodos de ensino
Elaborar, preparar e desenvolver planos de ensino.
Dar aulas e seminários.
Avaliar os trabalhos dos discentes
Preparar exames e dar notas.
Apoiar os discentes por meio de papel de aconselhamento.
Elaborar e realizar projetos de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo de forma ativa
com a Instituição.
Orientar as atividades de pesquisa, TCC&39;s (Trabalho de Conclusão de Curso) e
artigos dos discentes.
Empreender desenvolvimento profissional contínuo e participar das atividades de
capacitação do corpo docente.
Realizar tarefas administrativas relacionadas ao departamento, como admissões de
discentes em projetos de pesquisa e extensão.
Representar a Instituição, os colegas, os departamentos e as disciplinas em eventos
técnicos científicos e culturais, e contribuir com estes, se necessário.
Criar vínculos colaborativos fora da instituição com organizações públicas e privadas da
área de turismo e afins.
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Estabelecer contatos com colegas da Instituição acerca de apoio administrativo e
discente.
Planejar e executar eventos.
Realizar aulas práticas nos Laboratórios de Ecoturismo e de Hospedagem.
Planejar e realizar visitas e viagens técnicas.
Manter atualizado os diários acadêmicos via Sistema digital

Fonte: Adaptado de Stuart-Hoyle (2008).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho evidencia que o ambiente, como um todo, é um grande aliado no processo de aprendizagem, pois
é o cenário onde tudo acontece, ou seja, onde o homem estabelece suas relações, interações e
transformações. É, portanto, onde o discente se aproxima da realidade podendo vivenciar determinadas
situações que se tornam experiências significativas.

Neste sentido, as visitas técnicas se constituem em práticas capazes de desenvolver processos de ação,
observação, reflexão, comprometimento, integração de forma concretizar a teoria-prática na formação do
tecnólogo em Turismo.

Importante destacar que as visitas técnicas tiveram o seu caráter didático-pedagógico composta de
compromisso acadêmico-profissional potencializando o ensino-aprendizagem e não passeio a um espaço fora
da sala de aula. Há também um compromisso com as comunidades receptoras, com o mercado turístico e
com os objetivos da Instituição de Ensino destacando o seu papel plural, social e político no contexto onde se
encontra.

A prática pedagógica se insere na intencionalidade prevista para sua ação, quando o professor sabe qual é o
sentido de sua aula para a formação do aluno e que sabe qual o impacto do conhecimento e do método
utilizado na formação discente. Faz-se necessário hoje uma melhor formação dos professores em relação ás
práticas docentes, principalmente no tocante ao diálogo, conhecer o seu aluno, seus interesses, o que faz
sentido para ele (CHARLOT, 2009, p. 269).

Portanto, o saber e o fazer pedagógico dos docentes com o emprego de metodologias e práticas centradas na
aprendizagem devem eleger atividades como elaboração e desenvolvimento de projetos, identificação e
solução de problemas transpostos na realidade local e regional, preferencialmente com abordagem
interdisciplinar. A seleção das atividades práticas do ensino superior em turismo deve comprometer com o
estudante universitário e a capacidade de inovar e ser produtivo (DENCKER, 2002).

Faz-se necessário hoje uma melhor formação dos professores em relação ás práticas docentes,
principalmente no tocante ao diálogo, conhecer o seu aluno, seus interesses, o que faz sentido para ele.

Esta análise também oferece um panorama para a elaboração de novas estratégias de atuação dos docentes
turismólogos nos cursos de turismo e hospitalidade. A área temática das carreiras profissionais e do emprego
na indústria do turismo é ampla e a reflexão apresentada neste artigo concentra-se em questões relevantes
para a educação em turismo, pois a educação em turismo, em qualquer nível, constitui o ponto de partida
para o desenvolvimento do capital humano e para a oferta de força de trabalho treinada com habilidades
apropriadas para a realização de um conjunto vasto de ocupações e profissões na referida área.

O aumento da oferta de cursos desde o ano de 2000 e a manutenção de um quadro baixo de docentes
efetivos interfere na formação do aluno, na oportunidade de qualificação e requalificação dos professores, já
que estes ficam sobrecarregados com as diversas turmas e disciplinas, bem como na inovação das práticas
pedagógicas, pois o quadro de professores da área técnica se mantém o mesmo, sem renovação ou
oxigenação.

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/praticas_docentes_desenvolvidas_por_professores_turismologos_da_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Este artigo ofereceu uma breve visão do ambiente de trabalho dos docentes pesquisados, no entanto
acredita-se que o desdobramento desta pesquisa se efetivará com a ampliação da amostra, abrangendo todos
os docentes da aérea de turismo, conforme a proposta inicial do estudo. Além disso, espera-se contribuir com
o amadurecimento de questões pedagógicas e principalmente com os aspectos relacionados ao que se
considera como práticas inovadoras na área de turismo e hospitalidade.
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