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RESUMO 

 

Os estudos sobre profissionalização e empregabilidade dos estudantes dos 
cursos superiores de Turismo não são recentes, e as produções sobre tais 
assuntos são frequentes na academia. A disciplina de Estágio Supervisionado 
Obrigatório surge, nesse contexto, como ponto de partida para essa discussão, 
quando adotados os modelos de educação a distância. Desta forma, o objetivo 
geral desta dissertação é analisar as contribuições e os possíveis problemas 
que a Educação a Distância (EAD) aplicada à disciplina de Estágio 
Supervisionado Obrigatório pode oferecer na formação dos alunos do curso de 
Turismo. Para construção deste trabalho, foram consultadas fontes 
bibliográficas que serviram para o embasamento conceitual da dissertação, 
reforçados pelo empirismo decorrido da vivência prática da pesquisadora na 
docência do curso de Turismo da R.A. Educacional (nome fictício), instituição 
particular de ensino superior, que fora essencial para relatar os obstáculos, os 
contatos e as possibilidades de trocas que se constroem nesse novo contexto. 
Para alcançar os resultados, que serão apresentados, a autora optou 
metodologicamente pela abordagem qualitativa, coletando os dados por meio 
do grupo focal, de entrevistas semiestruturadas, observação participante e 
análise documental. Os participantes envolvidos na pesquisa foram: alunos, 
diretor, gestores e professores que trabalham na instituição mencionada ou  já 
trabalharam. Sendo possível, assim, enxergar como cada ator avalia esse 
processo.  Como resultado da pesquisa, tem-se que, atualmente, a Instituições 
de Ensino Superior, principalmente, as privadas, estão adequando um modelo 
mercantilista à educação superior, por meio do incentivo de um trabalho 
precarizado de seus professores e tutores, sem que realmente exista uma 
preocupação social sobre o processo de formação discente. Durante as 
entrevistas foi possível identificar que determinadas falas naturalizam essa 
tendência mercadológica nos diversos graus de hierarquias, dando pouca ou 
quase nenhuma ênfase às consequências que podem ser apresentadas a 
esses estudantes.  

 

 

Palavras-chaves: Estágio Supervisionado Obrigatório, Educação a Distância,  
Formação Superior em Turismo, Bacharel em Turismo. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Studies on professionalization and employability of students in higher education 

courses are not recent, but it is noted that productions on such subjects are 

frequent in the academy. The subject of Compulsory Supervised Internship 

appears in this context as the starting point for this discussion, when the 

distance education model is adopted. Thus the general objective of this 

dissertation is to analyze the contributions and possible problems that Distance 

Education (DE), applied to the subject of Compulsory Supervised Internship, 

can offer in the training of the students of the Tourism course. For the 

construction of this work, bibliographical sources were consulted that served as 

a conceptual basis for the dissertation, reinforced by the empiricism of the 

practical experience of the researcher in the teaching of the RA Educational 

Course, a private institution of higher education, which was essential to report 

the obstacles, contacts and possibilities for exchanges that are built in this new 

context. In order to reach the results that will be presented, the author chose 

interviews as a form of data collection, through the techniques of focus group 

and semi-structured interviews. The agents involved were: students, director, 

managers as well as current and former teachers of the mentioned institution. It 

is possible to see how each participant in the action process evaluates this task. 

As a result of the research, higher education institutions, particularly private 

ones, are adapting a mercantilist model to higher education, by encouraging the 

precarious work of their teachers and tutors, without the presence of a social 

concern about the process of student training. During the interviews, it was 

possible to identify that certain statements naturalize this market tendency in 

the different degrees of hierarchies, giving little or almost no emphasis to the 

consequences that can be presented to these students. 

 

Keywords: Mandatory Supervised Internship, Distance Education,  
Higher Education in Tourism, Bachelor in Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o decorrer do tempo, a atividade turística começou, por meio de sua 

organização e planejamento, a se desenvolver profissionalmente. O turismo é, na 

atualidade, um dos principais fatores de crescimento da economia e tem 

participação significativa na empregabilidade, direta ou indireta, no mundo. Baseado 

nos estudos do Conselho Mundial de Turismo e Viagens – WTTC (2012), hoje, um a 

cada onze empregos do mundo relaciona-se com a atividade turística1. Segundo 

Cruz, Berberi e Guzela (2008), profissionais de diversas áreas de atuação como 

Administração, Economia, Geografia, Ciências Sociais começaram a perceber na 

atividade turística a transformação de um fenômeno em uma profissão vasta e 

promissora.  

Assim, assuntos acerca do turismo são debatidos como importantes para o 

desenvolvimento econômico. O surgimento de novas indústrias e serviços ia ao 

encontro da situação do país, que na década de 1970 começava a sofrer pressão 

para um processo de modernização, na busca de padrões econômicos e políticos 

internacionais. Segundo Brandão (2006), havia a necessidade de acelerar o 

desenvolvimento do Brasil e, por isso, os investimentos deveriam se voltar também 

para ciência, tecnologia e para o sistema educacional.    

Atrelado a esse desenvolvimento da atividade turística, começaram a surgir 

cursos com a finalidade de preparar profissionais para atuar nesse ramo. Ainda que 

temas acerca do Turismo já fossem discutidos em áreas de conhecimento afins, foi 

na década de 1970, com a publicação do parecer nº 35/712, que a antiga Faculdade 

Morumbi, hoje Universidade Anhembi Morumbi, localizada na cidade de São Paulo, 

inaugurava o primeiro curso de Turismo do Brasil, com a perspectiva de um mercado 

de trabalho crescente e promissor.  

Temas relacionados à profissionalização dos estudantes de Turismo e à 

empregabilidade dos egressos são ainda frequentes nas produções acadêmicas e, 

nesta perspectiva, a dissertação apresenta como objetivo geral, analisar as 

contribuições e os possíveis problemas, que a Educação a Distância (EAD) aplicada 

à disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório pode oferecer na formação dos 

                                                           
1 Associação Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC: http://www.abeoc.org.br/2013/03/turismo-gera-

mais-de-250-milhoes-de-empregos-em-2012/. Acessado em 20.12.2016 
2 Do Conselho Federal de Educação que programa o currículo mínimo para o curso Superior de Turismo.  

http://www.abeoc.org.br/2013/03/turismo-gera-mais-de-250-milhoes-de-empregos-em-2012/
http://www.abeoc.org.br/2013/03/turismo-gera-mais-de-250-milhoes-de-empregos-em-2012/
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alunos do curso de Turismo. Convém elucidar que a Instituição de Ensino Superior 

(IES) particular foi uma das primeiras a ofertar o curso superior de Turismo no 

estado do Rio de Janeiro. 

De tal modo, a problemática que marcou a discussão da dissertação foi: quais 

as consequências geradas ao processo de formação dos alunos do curso superior 

de Turismo quando a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório deixa de ser 

coordenada e ministrada de forma presencial por um professor para ser coordenada 

e avaliada por um tutor por meio do método de ensino a distância? 

Essa discussão está, essencialmente, vinculada às práticas cotidianas 

profissionais da pesquisadora que, além do papel de docente, também atua como 

coordenadora do curso superior de Turismo. E, por essa condição, fica evidente a 

necessidade de maior compreensão a respeito da adoção de novas tecnologias para 

o cumprimento de uma das principais etapas da graduação, vivenciadas a partir da 

disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, emergindo, desta forma, a 

urgência de aprofundamento e investigação deste tema. 

A discussão concentra-se no melhor entendimento dos novos métodos 

utilizados na disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório do curso superior de 

Turismo e se, efetivamente, esses métodos poderão contribuir para a formação 

crítica e reflexiva dos futuros turismólogos, proporcionando a eles competências 

para enfrentar, futuramente, suas rotinas profissionais ou acadêmicas. 

Para alcançar o objetivo geral proposto, elencaram-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Tecer uma discussão sobre o processo de criação e desenvolvimento dos 

cursos de Turismo no Brasil, sobre a importância da disciplina de Estágio 

Supervisionado Obrigatório na formação discente e em qual contexto a 

Educação a distância (EAD) surge como alternativa no processo de ensino 

aprendizagem; 

b) Identificar, por meio da pesquisa de campo, qual a visão dos alunos, docentes 

e coordenadores com relação a essa nova prática, e quais as principais 

consequências quando o processo da disciplina de estágio passa a ser 

mediado por meio de uma plataforma online, disponível no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e avaliada por um tutor; 
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c) Analisar as mudanças propostas para a disciplina de estágio supervisionado 

no contexto do curso superior de Turismo, discutindo sobre como os métodos 

de EAD podem afetar ou contribuir para construção do conhecimento dentro 

do contexto brasileiro; 

Portanto, nesta dissertação foi necessária tanto a aproximação com os 

diversos atores envolvidos, direta ou indiretamente, no desenvolvimento e prática da 

disciplina do estágio, tão quanto no processo de avaliação desta disciplina, a saber: 

reitor, coordenadora acadêmica, coordenadora de área, docentes do curso de 

Turismo, tutores e alunos, além da observação participante da pesquisadora e 

coordenadora do curso estudado.  

Nesta perspectiva, a escolha do tema central – a disciplina de Estágio 

Supervisionado Obrigatório em Turismo na modalidade de educação a distância – 

torna-se relevante, pois volta o olhar para a prática pedagógica desta disciplina, 

quando essa passa à modalidade EAD. Método esse que não deveria ser pensado 

apenas como um conjunto de técnicas ou passos mecanicamente seguidos, mas, 

diferente disso, entender que, antes de ser adotada, a modalidade requer uma 

análise cuidadosa e crítica do contexto em que será envolvido.  

A pesquisa se justifica por ainda não ser possível esgotar debates acerca de 

como a prática do estágio vem sendo conduzida nos diferentes contextos mundiais. 

Segundo Alvarenga e Bianchi (2004), mesmo contando com uma legislação que 

normatize a atividade profissional, ainda existe certa vulnerabilidade no cumprimento 

total dessas normas. Com isso, o futuro profissional perde a oportunidade única de, 

enquanto estudante, ampliar seus conhecimentos. Sendo muito importante atentar, 

rigorosamente, para a prática do estágio a fim de que o aluno estagiário não sofra 

prejuízos.  

Ressalta-se, ainda, que, por meio da revisão bibliográfica, foi possível 

perceber que pouco se fala sobre a implementação da educação a distância às 

disciplinas que exigem orientações, como é o caso do Estágio Supervisionado 

Obrigatório. Por isso, é necessária especial atenção sobre as possíveis 

consequências aos discentes durante seu processo de construção de conhecimento 

e experiências. 

O ensino voltado para o desenvolvimento do pensamento teórico científico 

assim como as atividades práticas sugeridas requerem que os alunos estejam 
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efetivamente em atividade de aprendizagem. Os alunos devem ser convidados a 

discutir conceitos, enquanto o professor, na atividade de ensino, deve promover e 

ampliar o desenvolvimento reflexivo deles. A disciplina de estágio sugere ao aluno a 

reflexão sobre a prática de sua atividade, e para Vasconcellos (2012), é possível 

buscar por meio dessas atividades práticas, subsídios e maior conhecimento do 

funcionamento das estruturas e suas possíveis contradições, projetando um sentido 

novo, conhecimento de novas possibilidades e, ainda, buscando saber como atuar 

no sentido de sua própria transformação. 

 Desta forma, reflexões acerca do papel do professor, do aluno e desses 

novos métodos tornam - se importantes quando existe uma preocupação na forma 

como as adaptações ou substituições ocorrem. Por isso, entende-se que essas 

devem sempre prever os objetivos dos projetos pedagógicos de cada curso, 

compreendendo o que se pretende com cada disciplina. Assim, é fundamental que 

tais mudanças não sejam interpretadas apenas como minimização de recursos, pois 

elas podem sugerir uma possível mercantilização da educação superior, o que 

contradiz a ideia de ampliação de acesso ao ensino superior de qualidade.   

Para esta dissertação, optou-se pela pesquisa qualitativa, os dados foram 

coletados por meio da técnica de grupo focal, de entrevistas semiestruturadas, 

observação participante e análise documental, tendo participado da pesquisa alunos, 

professores e gestores que se encontram envolvidos nesse processo.  

Assim, este trabalho apresenta a seguinte estrutura: seção introdutória, com a 

contextualização da temática pesquisada, a qual esclarece o objetivo geral e os 

específicos; a problemática e as justificativas para a realização desta pesquisa. Em 

seguida, é apresentado o segundo capítulo que, inicialmente, traz os dados 

históricos sobre a criação dos cursos superiores de Turismo no Brasil, as noções de 

educação a distância com seus desdobramentos. E, finalizando, com conceitos 

sobre a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, sua importância para o 

processo de formação dos alunos e os agentes envolvidos nessa atividade. 

No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos que 

fundamentaram a pesquisa de campo. Também é apresentada toda a relação que a 

pesquisadora tem com o campo investigado e a escolha por este objeto de estudo, 

além das formas de coletas de dados adotadas durante todo o percurso da 

investigação. 
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O quarto e último capítulo descreve todo o processo de análise crítica, 

baseando-se na interpretação dos dados a partir da técnica de análise de conteúdo 

de Laurence Bardin. Ao final da dissertação são apresentadas as considerações 

finais, e após essa seção traz-se como apêndices os roteiros das entrevistas 

semiestruturadas e do grupo focal, utilizados na coleta dos dados.  
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1.  O ENSINO SUPERIOR EM TURISMO: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Este capítulo está dividido em duas seções. A primeira dedica-se à descrição 

da criação do curso de Turismo em âmbito nacional, relacionando-a não apenas ao 

momento econômico em que o país vive, mas também às políticas públicas criadas 

com o intuito da institucionalização do turismo enquanto atividade. A segunda busca 

aprofundamento em questões relacionadas à concepção do currículo mínimo dos 

cursos de graduação, apresentando, então, como os currículos dos cursos de 

turismo do país foram desenvolvidos, quais as principais influências que receberam 

e algumas mudanças propostas no decorrer dos aproximados sessenta anos de 

existência do curso bacharelado em Turismo no Brasil. 

 

1.1 A CRIAÇÃO DO CURSO DUPERIOR DE TURISMO NO BRASIL  

Hallal e Muller (2014) analisam a trajetória do curso a partir de três variáveis: 

A criação da EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo), em 1966, que ao 

institucionalizar o turismo no Brasil, investindo e estimulando o desenvolvimento de 

equipamentos, fez  surgir a necessidade de profissionais mais qualificados, de nível 

superior, para fomentar a atividade; A reforma universitária de 1968, que sugere a 

expansão e a democratização do ensino superior para atender a uma crescente 

demanda, por meio de um novo modelo e de uma reformulação do ensino, o que 

acaba por ampliar o número de instituições privadas e por propor a flexibilização 

curricular; A valorização do lazer e do ócio, no final da década de 1960, 

consolidando, assim, os estudos turísticos ao nível universitário. 

A primeira década de existência do curso de Turismo foi marcada por 

constantes debates e profundas análises acerca do currículo mínimo para a 

formação de ensino superior. Existiam, ainda, as constantes ameaças de o curso ser 

absorvido pelas áreas da Administração ou da Educação Física sendo, por vezes, 

precisando da intervenção da EMBRATUR para reafirmação da necessidade de 

independência e autonomia do curso superior de Turismo dos demais campos do 

conhecimento, que diferente do sugerido, não ofereceria a esses profissionais uma 

percepção holística dessa ciência, prejudicando a compreensão da atividade em sua 

totalidade.  
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Na produção “A EMBRATUR e os Cursos Superiores de Turismo no Brasil 

1970-1976”, Hallal e Muller (2014) trazem os diferentes posicionamentos dados 

pelos diversos presidentes da EMBRATUR que, ora ressaltavam a importância da 

qualificação de mão de obra para atuar no setor, ora se colocavam contrários ao seu 

ensino em nível superior, chegando a debates de que estariam formando 

profissionais com conhecimentos muito específicos. Outra preocupação era ter 

muitas pessoas qualificadas para o turismo e pouca geração de emprego, 

ocasionando, assim, frustração para esses novos profissionais. Fato é que durante 

suas primeiras gestões, a EMBRATUR tomou para si a responsabilidade de 

qualificar a mão de obra para o turismo no país. 

 Segundo Ferreira (2004), a evidência de oportunidades para empreender em 

carreiras e em negócios por meio do setor de viagens e turismo fez com que a 

procura pelos cursos de formação específica tivesse um grande crescimento 

acompanhado de um considerável aumento da oferta, em especial, na graduação 

em Turismo. No entanto, no ano de 1976, por razões socioeconômicas, ocorre uma 

queda sensível no número de inscritos no curso. Em contrapartida, a década de 

1990, segundo Matias (2002), volta a ser marcada pela grande representatividade 

do crescimento quantitativo de instituições superiores que ofereciam o curso de 

Turismo no Brasil.  

De acordo com Ansarah e Rejowski (1998), em 1994 era um total de 33 

cursos superiores de Turismo no Brasil, e a maioria deles em instituições privadas. 

Em 1998, o país já contava com 157 cursos e, em 1999, 39 cursos foram aprovados 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), estimando um crescimento dos cursos 

de Turismo de 900% em dez anos. Em 2007, segundo Mota (2007), foram 

autorizados e reconhecidos 728 cursos. Dentre eles: cursos Tecnológicos, 

Administração, com ênfase em Turismo e Bacharelados em Turismo. 

Até o ano de 2015, o quantitativo era de 179 cursos superiores em território 

brasileiro com reconhecimento do MEC, e distribuídos em 24 estados, com maior 

concentração nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro3. No entanto, apenas 149 

desses cursos participaram da última prova do ENADE (Exame Nacional de 

                                                           
3 Disponível em: http://ruf.folha.uol.com.br/2015/ranking-de-cursos/turismo/. Acessado em 02.Nov.2017 

http://ruf.folha.uol.com.br/2015/ranking-de-cursos/turismo/
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Desempenho de Estudantes) em 2015, sendo 101 instituições particulares e as 

demais instituições púbicas do ensino superior. 4   

Situações como essas só foram possíveis mediante a Reforma Universitária 

que, segundo Celeste Filho (2012), foi normatizada pela Lei 5.540 de 28 de 

novembro de 1968 e, sob essa lei, seriam autorizados novos cursos superiores de 

profissões não regulamentadas ou mesmo de currículos mínimos ainda não 

estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação, responsável por normatizar 

novos cursos conforme as iniciativas de empresários da educação.  

Surge por meio de desdobramentos, um novo modelo de ensino superior 

baseado nas instituições privadas que buscavam atender a uma nova demanda de 

alunos aprovados nos vestibulares. Esses não conseguiam ser inseridos nas 

instituições públicas de ensino superior, porque elas apresentavam um número de 

vagas inferior ao número de estudantes disponíveis e preparados. Segundo Martins 

(2009), em 1960, 29 mil estudantes não conseguiram vagas nas instituições para as 

quais tinham sido aprovados, número que aumentou para 162 mil em 1969.  

Para Santos (2011), a democratização do ensino superior pretendia expandir 

a educação tendo em vista as dimensões do país e a fração de pessoas a serem 

educadas. Isso porque há uma crescente quantidade de instituições particulares de 

ensino superior com implementação de novos métodos pedagógicos mediante os 

avanços tecnológicos, exemplo da educação a distância, que passa a ser praticada 

como alternativa neste contexto. 

Para Chaui (1999), esse desenvolvimento ou democratização do ensino 

ocorria de forma funcional, voltada para a formação rápida de profissionais 

requisitados com mão de obra altamente qualificada para o mercado de trabalho. 

Antes, a universidade estava voltada para o conhecimento e esse novo modelo 

propunha um olhar direto para o mercado de trabalho.  

 Essa realidade de atender as necessidades do mercado de trabalho acabou 

por influenciar esse campo recente de estudos que era o Turismo, a tal ponto que a 

proposta se voltava a criar técnicos que raramente estavam preparados para discutir 

aspectos sociais e políticos do turismo. Contrariando, assim, a ideia da educação, 

que desde o ensino básico se preocupa com a formação de cidadãos críticos e 

                                                           
4 Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2015/turismo.pdf. 
Acessado em 02.Nov.2017, 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2015/turismo.pdf
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participativos, envolvendo os educandos nos acontecimentos cotidianos, 

despertando uma postura ativa e engajada sobre as questões sociais (FONSECA 

FILHO, 2007). 

Ainda que, mundialmente, as discussões acerca do turismo já identificassem 

a importância de um olhar científico para a realidade, no Brasil tem-se, no ano 2000, 

a aprovação de diretrizes curriculares dos cursos de Turismo, pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), que aprovara a redução de carga horária, propiciando a 

criação de cursos tecnológicos que, para Catramby (2014), tinham por objetivo 

capacitar profissionais sem disponibilidade para uma formação mais longa.  Dessa 

forma, a maioria dos cursos de bacharelados, oferecidos por instituições 

particulares, optaram pela redução da carga horária mínima de 3.000/ha para 

2.400/ha, passando de quatro para três anos, sendo hoje mais comum a formação 

de carga horária completa em instituições públicas de ensino superior.  

 Pelas razões destacadas acima, o período desenvolvimentista acabou 

contrariando a ideia inicial de criação de um modelo focado na produção científica, 

no senso crítico e reflexivo. As instituições de ensino privadas não davam a devida 

consideração à pesquisa científica e à consciência crítica dos alunos.  De acordo 

com Trigo (1998), a formação inicial do bacharel em Turismo era muito pragmática e 

visava atender a demanda do mercado, utilizava toda uma terminologia 

economicista e eminentemente tecnicista, menosprezando os aspectos sociais e 

políticos da sociedade.  

 Corrobora Rejowski (2000) com esse pensamento, ao afirmar que os 

currículos foram criados em ambientes tecnicistas em que a pesquisa não era 

priorizada, e no nível superior não se dava a devida consideração à pesquisa 

científica e à consciência crítica dos alunos. Moesch (2002) relaciona os estudos 

turísticos à indústria de mercado capitalista, dando pouca ou nenhuma importância à 

essência do fenômeno turístico, o qual exerce uma pressão sobre a produção da 

subjetividade social, ecossistema e da herança cultural existentes nas localidades 

visitadas, o que gera possíveis ressignificações por meio da relação entre visitantes 

e visitados. Para Panosso Netto (2003), a construção de uma epistemologia do 

Turismo deveria articular as múltiplas facetas do fenômeno, desde níveis práticos 

operacionais, com disciplinas que discutissem questões sociais, culturais, 

ambientais, psicológicas, econômicas, educacionais e de planejamento turístico.  



27 
 

Em função dessa perspectiva mercadológica e atendendo a uma demanda do 

mercado de trabalho, de acordo com as necessidades do país em 1970, é que a 

academia se depara com a falta de estímulo para novas publicações na área. Para 

Theobald (1994), somente em 1940 surgem as primeiras pesquisas internacionais 

em Turismo e, apenas, na década de 1980, ele deixa de ser estudado limitando-se a 

premissas econômicas, pragmáticas e consumistas, passando a ter, então, alguma 

relevância acadêmica.  

 Complementa Rejowski (2010) que, ainda, na década de 1990, durante o 40º 

congresso da Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourism (Aiest), 

foi abordado o tema: “Formação superior em Turismo – Suas necessidades e 

exigências”, em que os pesquisadores ressaltaram a diferença entre formação e 

aperfeiçoamento acadêmico de formação profissionalizante, e recomendaram que 

na educação superior em Turismo fosse exigido uma integração com as atividades 

práticas do setor.  

A ideia de educação em Turismo, por meio de uma formação continuada e 

séria, possibilita o desenvolvimento acadêmico mediante conhecimentos 

epistemológicos e tecnicistas como apontados por Trigo (1998, p. 164): 

 

A educação em turismo é vista de uma perspectiva gerencial e baseia-se no 
desenvolvimento intelectual da pessoa por meio, por exemplo, da literatura 
específica da área, do aprendizado de línguas estrangeiras, das habilidades 
no uso de computadores, do conhecimento de outros países e culturas sem 
direcionamento particular para trabalhos ou responsabilidades específicas. 
Em contraste, treinamento é o processo de trazer a pessoa para um padrão 
desejado de habilidades e eficiência por meio de instruções. 
 
 

Segundo Matias (2002), a formação do bacharelado ainda encontrava muita 

resistência devido à falta de publicação nacional, à falta de professores 

especializados para a composição do corpo docente, assim como a emergência por 

um currículo mínimo mais humanístico e não tão profissionalizante. 

 

1.2 A CONCEPÇÃO DO CURRÍCULO MÍNIMO  

 

 No ensino superior, os currículos de ensino são caracterizados por um conjunto 

de disciplinas e ações pedagógicas. Para Vasconcellos (2012), o currículo sugere 

um conjunto de objetivos a serem alcançados junto aos alunos, não devendo ser 



28 
 

pensado apenas como um rol de conteúdos a serem transmitidos a um sujeito 

passivo, mas sim oportunizando ao educando entrar no movimento do conceito. 

Logo, os diferentes modelos de organização curricular determinam as direções do 

processo educativo, pois os currículos se estabelecem em formas de disciplinas que 

se fundamentam em conhecimentos estruturantes, com base na visão sistêmica e 

na interdisciplinaridade da área, não esquecendo que essas disciplinas devem se 

colocar a serviço das novas necessidades sociais de cada contexto.  

 Segundo Celeste Filho (2012), o estabelecimento do currículo mínimo para 

os cursos superiores de Turismo ocorre em 1971, dois anos depois de sua criação 

para cursos técnicos em Turismo de nível médio. A base para sua organização no 

curso superior de Turismo foi dada pelo parecer 853/71 do Conselho Federal de 

Educação (CFE) que normatizou a doutrina do currículo por lei.  

Para Sessa (1998 apud REJOWSKI, 2000), o primeiro currículo para o curso 

de Turismo no Brasil foi criado pelo professor Domingo Hernandez Peña sobre a 

forte influência das escolas europeias, as quais eram focadas nos aspectos sociais e 

econômicos do Turismo. Neste primeiro momento, a criação do currículo não se 

alinhava às perspectivas do setor econômico, e se voltava a uma demanda 

puramente acadêmica. Sua publicação foi estabelecida no mesmo ano de criação do 

curso, e previa: 

 

As matérias e atividades de Sociologia, História do Brasil, Geografia do 
Brasil, História da Cultura, Estudos Brasileiros, Introdução a Administração, 
Noções de Direito, Técnica publicitária, Planejamento e Organização do 
Turismo. E como atividade estágio em entidades oficiais e privadas, de 
turismo e hotelaria. Duração mínima de 1600 horas, integralizadas entre 
dois e quatro anos. A atividade de estágio teria duração mínima de quatro 
meses. (MATIAS, 2002 p.21). 
 
 

Para Ansarah (2002), a organização do curso de Turismo indicara claramente 

os componentes curriculares como, por exemplo, o estágio supervisionado 

obrigatório, as atividades complementares, a monografia como componente opcional 

da instituição, o sistema de avaliação, o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os conteúdos curriculares e a duração do curso, sem prejuízo de outros 

aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

A Tourism Society defende a “introdução do currículo mínimo comum como a 

tentativa para desenvolver a base consensual no ensino do Turismo” (COOPER et 
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al.p.115). Essa tipologia curricular ajuda os estudantes a compreenderem melhor a 

natureza do curso, e a indústria, a adequar as suas expectativas às qualificações 

dos graduados e os educadores a estruturarem os conteúdos. Além de facilitar a 

mobilidade dos discentes entre instituições em situações de transferências.  

 Discussões acerca do currículo do curso superior de Turismo estiveram 

sempre presentes, e, em 1976, foi realizado II Congresso Brasileiro de Turismo 

(CONTUR) (Figura I e II), em Porto Alegre com discussões acerca da integração das 

escolas com o mercado de trabalho e sobre o ensino de turismo no país, acerca do 

currículo mínimo para os cursos superiores “que são pouco profissionalizantes, 

cabendo à faculdade complementar este currículo” CORREIO DO POVO/RS (1976 

p.13. apud HALLAL, 2010). 
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Figura I: Ensino de Turismo em Debate

 

Fonte: Correio do Povo/RS (1976 p.13. apud HALLAL, 2010) 
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Figura II: II CONTUR debateu integração da escola e mercado de trabalho 

 

Fonte: Correio do Povo/RS (1976 p.10. apud HALLALl, 2010) 
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Como é possível observar nesses documentos, no decorrer do II CONTUR, 

aspectos relacionados à adequação na orientação dos currículos de Turismo para 

nível superior do país, de forma que fosse garantida a integração escola, mercado 

de trabalho, currículo e programa, eram assuntos bastante atuais e traziam 

preocupação para os envolvidos nesses estudos.  

Sendo citado, ainda, que o vínculo com o estágio supervisionado surge como 

uma das medidas para garantir essa integração, o que acaba por beneficiar as 

escolas, permitindo a formação de técnicos qualificados, os alunos, por meio da 

experiência prática, e as empresas, que utilizam essa mão de obra como forma de 

angariar mais aprendizado.  Esse último assunto trouxe um segundo debate por 

Carlos Beni, que critica o fato das empresas não serem receptivas aos estudos 

desenvolvidos nas faculdades, além de tratarem o estagiário como uma mão de obra 

qualificada, porém barata, já que ele não é devidamente valorizado.  

Para ampliação desses debates foi criado, no ano de 19785, a Associação 

Brasileira dos Bacharéis em Turismo (ABBTUR), que tinha como objetivo principal 

desenvolver temas relacionados ao currículo do curso de Turismo. E, ano de 1981, 

aconteceu em Porto Alegre o III Encontro Nacional de Bacharéis e Estudantes de 

Turismo (ENBETUR), organizado com a promessa de “ordenação na orientação dos 

currículos do ensino turístico superior do país”. CORREIO DO POVO/RS (1976 p.19. 

apud HALLAL, 2010). Neste contexto, foi criada uma comissão de currículos e 

programas que apresentaram duas novas propostas: uma elaborada pelos membros 

da ABBTUR e outra pela ABDETH, ambas prevendo 3.000 horas/aula com um 

tempo de duração de quatro anos, a ser concluído em no máximo sete, sendo 

aproximadamente 10% da carga horária total do curso direcionada às atividades 

práticas de Estágio Supervisionado Obrigatório. 

Após reuniões com os empresários, houve a necessidade de posicionamento 

da EMBRATUR, que desde então esteve envolvida nos debates acerca da 

profissionalização e formação de cursos superiores. Segundo Hallal e Muller (2014), 

nesse contexto, a representação da EMBRATUR estava sob gestão de Joaquim 

Manoel da Silveira, que tomou para si a responsabilidade de qualificar a mão de 

obra para o turismo. Não foi sempre que os dirigentes se posicionavam a favor 

dessa qualificação, sobretudo, pelo pouco conhecimento sobre a importância de 

                                                           
5 Disponível em: http://www.abbtur.com.br/abbtur/conteudo.asp?cod=2 acessado em 03.Ago.2016 

http://www.abbtur.com.br/abbtur/conteudo.asp?cod=2
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profissionalização diante desse novo cenário, fato ligado a muitos deles pertencerem 

a outras áreas de conhecimento, principalmente, a Economia. Isso permitia que 

muitos se colocassem contra as faculdades de Turismo, adotando uma postura 

restritiva ao currículo das escolas.  

De acordo com Catramby (2014), em 1995 surge uma nova proposta, criada 

pela ABBTUR/Nacional, de um currículo mínimo composto de um tronco comum e 

disciplinas diversificadas em função das ênfases, e, também, por disciplinas e por 

matérias eletivas. No segundo semestre de 1996, a ABBTUR em conjunto com a 

ABDETH apresentou uma nova proposta de currículo, que foi encaminhada ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e teve sua implantação obrigatória a partir 

de 1998.  

Os currículos dos cursos de graduação passam a ser implementados pelo 

Ministério da Educação (MEC), a partir da aprovação da Lei no 9.131/95 e da nova 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) Lei no 9.394/96. Importante 

ressaltar que, neste momento, o país passava por reformas da educação superior, 

sobretudo entre os anos de 1995 e 1998. Para Dourado e Oliveira (1999), a LDB traz 

flexibilidade e avaliação como eixos articuladores da reconfiguração desse nível de 

ensino, destacando, ainda, o processo de diversificação e diferenciação da 

educação superior no Brasil, quer seja do ponto de vista institucional, quer seja da 

oferta de cursos e de suas modalidades de organização. 

Baseando-se nas diretrizes curriculares, atualmente, o curso superior de 

Turismo deve apresentar carga horária mínima de 2.400h/a com limites mínimos de 

integralização de três ou quatro anos, e os estágios e as atividades complementares 

dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, não deverão 

exceder 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de 

determinações legais em contrário.6 A partir da publicação da portaria do MEC 

2.253/2001, reformulada pela portaria MEC 4.059/04 (BRASIL, 2004), os cursos 

presenciais puderam integrar aos seus currículos a modalidade semipresencial, em 

que 20% das disciplinas poderiam acontecer por meio de tecnologias da informação.  

Ferreira (2004), fundamentado no modelo de enquadramento de diretrizes 

curriculares, defendeu que a formação técnica e teórica determinaria o sucesso do 

profissional do turismo, e destacou a necessidade de “aprender a aprender”, além de 

                                                           
6 Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf acessado em 03 de 
janeiro de.2017. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf
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outras características ou aptidões da inteligência emocional como: autoconfiança e 

sensibilidade; determinação; organização pessoal e no trabalho; habilidade de 

trabalho em equipe e facilidade de adaptação a novos contextos; criatividade; 

espírito inovador; liderança, decisão, confiabilidade e habilidade comunicativa; 

capacidade de síntese, de crítica, de inovação e de reflexão; atualização tecnológica 

e domínio de idiomas. 

Os autores Stergiou, Airey e Riley (2008) defendem ainda que os próprios 

alunos buscam na universidade não apenas qualificação profissional para o setor, 

mas também experiências mais aprofundadas de vida, sendo necessária, então, 

uma concepção mais ampla sobre o profissional de turismo, considerando 

fortemente os valores a serem desenvolvidos no processo educacional, a fim de 

serem geradas mudanças no currículo e na própria organização do curso, voltadas à 

melhoria do ensino e de suas próprias experiências. 

Na década de 90, houve uma multiplicação de cursos, que originou uma 

diversidade de modelos de organização dos currículos e tendência à formatação de 

programas desenvolvidos para o mercado internacional, exportado para diferentes 

países. Houve, também, um crescente número de pesquisas relacionadas à 

experiência e ao comportamento do aluno, assim como reflexões da garantia de 

qualidade da formação superior. Porém, a partir do momento em que se transporta 

uma grade curricular para outro ambiente, ignoram-se todas as outras instâncias em 

que foi concebida a educação daquele país ou instituição.  

 Portanto, para a Organização Mundial de Turismo - OMT (1995) não seria 

realista planificar um sistema educativo em Turismo uniforme e único para vários 

países, sendo então necessário um modelo de currículo que se adequasse às 

estruturas nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

  

Este capítulo se divide em duas seções, a primeira faz um resgate histórico, 

apresenta em quais contextos a educação a distância é introduzida na educação 

superior em âmbito nacional, e também o como e o porquê essa modalidade passa 

a ser considerada como possibilidade, alternativa e expansão da educação. O 

segundo momento busca aprofundamento sobre a prática do estágio supervisionado 

obrigatório, o que se pretende com essa disciplina e sua importância no processo de 

formação dos discentes do curso superior de Turismo.  

 

2.1 SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Para tratar da temática EAD, é importante voltar a alguns momentos 

históricos que contribuíram para o desenvolvimento dessa modalidade de ensino. O 

primeiro em 1996, quando foi promulgada a LDB da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96), e o Poder Público passa a incentivar o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada. Logo, foi posta em destaque a necessidade de formação de 

nível superior para os professores da educação básica e da educação superior 

(LAPA/PRETO, 2010, p.81).  

O segundo e relevante momento que vai ao encontro da perspectiva acima 

foi, em 2005, quando o Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação 

a Distância (SEED), cria a Universidade Aberta (UAB). Essa procurava articulação e 

integração de um sistema nacional de educação superior a distância, em caráter 

experimental, para desenvolver ações, programas, projetos e atividades 

pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação da oferta do ensino 

superior gratuito e de boa qualidade (ARAUJO 2007, p. 12). E o terceiro momento foi 

a criação do Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio 

de Janeiro (CEDERJ), tido como um dos pioneiros projetos de EAD no ensino 

superior. 

Uma discussão central sobre a EAD são as possibilidades de aprendizagem 

para uma maior quantidade de pessoas, sem as limitações antes dadas pelo tempo 

e pelo espaço. Esses elementos foram grandes propulsores para que essa 
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modalidade tomasse maior dimensão no Brasil. Giolo (2008, p.21) descreve que 

essa temática passa a ser amplamente discutida  

 

[...] a partir de 1970 se estendendo até 2005 no congresso nacional, nas 
universidades públicas e no poder executivo. Na área do poder executivo 
revisamos algumas das principais iniciativas que culminaram no Decreto 
Presidencial nº. 5.800, de 8 de junho de 2006 que dispõe sobre a criação do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil no ano de 2006, na lei nº. 11.502 de 
11 de julho de 2007 que ampliou a competência da CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e da Portaria nº 318 do 
MEC que estabeleceu a UAB como um programa permanente da Diretoria 
de Educação a Distância da CAPES. 

 

Conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

a educação básica seria composta apenas por professores que tivessem o ensino 

superior institucionalizado mediante ao Decreto 6.755 de janeiro de 2009, cuja 

finalidade era organizar, em regime de colaboração da união com os estados e 

municípios, a demanda por formação de profissionais nas escolas públicas e oferta 

dessa formação pelas instituições públicas de ensino superior. Surge daí, como 

política pública e por intermédio do Ministério da Educação, o Sistema de 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) possibilitando a formação de professores por 

meio de novas metodologias de ensino proporcionadas pelo EAD.  Mas de acordo 

com Giolio (2008), mesmo dez anos após a criação dessa lei, ainda se está longe de 

atingir essa meta. 

Muitas foram as ações, os debates e as políticas públicas desenvolvidas 

acerca do tema até que o primeiro edital fosse publicado, e,  juntamente, com essa 

iniciativa, vieram orientações gerais que esclareceram os elementos estruturais 

necessários,  presentes, para atendimento dessa proposta.  

A modalidade do ensino a distância, portanto, vem ampliando sua atuação em 

território brasileiro, principalmente, por apresentar facilidades aos métodos de ensino 

e de aprendizagem quando se adequam às rotinas daqueles que se interessam pela 

formação superior, como, por exemplo, a flexibilidade, a redução dos custos para os 

alunos que deixam de se deslocar diariamente para unidade e, ainda, pela 

diminuição em investimento de material didático. No entanto, entender em qual 

contexto a modalidade EAD passa a ser inserida no ensino superior, e levantar 

reflexões sobre os limites e as possibilidades apresentadas no processo de 

formação do estudante em nível superior é importante no decorrer desta produção, 

para que as consequências desse processo sejam avaliadas. 



37 
 

Dentre os objetivos da UAB alguns são relevantes para o entendimento desse 

contexto, por exemplo, a expansão da educação superior pública e o 

aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior. Daí o 

estímulo à investigação em educação superior a distância no país e ao 

financiamento dos processos de implantação, assim como a formação de recursos 

humanos em educação superior a distância. (UNIVERSIDADE ABERTA DO 

BRASIL, 2014). 

As concepções sobre essa modalidade estão associadas à tecnologia e à 

mídia utilizadas, que, de acordo com Moore e Kearsley (2005), estão divididas em 

cinco gerações. A primeira correspondeu aos textos impressos, os quais eram 

enviados pelos correios, caracterizando o acesso às informações por meio de 

correspondência.  

A segunda referiu-se à transmissão por rádio e televisão, oportunizando um 

acesso maior às informações, através de programas educativos, por meio de sons e 

imagens. As universidades abertas, que equivalem à terceira geração de instituições 

de educação a distância, passaram a combinar diversas mídias. Essas incluíam 

guias de estudo impressos, transmissão por rádio e TV, conferências por telefone, 

biblioteca local, uso de laboratórios das universidades no período de férias, e 

orientação, com a finalidade de atender aos mais variados estilos de aprendizagem, 

e às necessidades de seus alunos.  

A quarta geração foi a da teleconferência, que possibilitou a interação entre 

professor e aluno em tempo real e locais diferentes, utilizando dispositivos 

tecnológicos, como a telefonia, a televisão ou o computador. Por fim, a quinta 

geração é, a atual, a da internet/web, possibilitando a comunicação no ciberespaço, 

com interações em tempo real ou não, através de aulas virtuais, com a utilização de 

várias mídias.  

Essa quinta geração tem proporcionado um forte acesso à educação em nível 

superior no Brasil, contribuindo diretamente com o previsto pelo UAB. É importante o 

entendimento de que os cursos a distância também preveem uma estrutura física, 

com salas virtuais, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e momentos 

presenciais, nos polos de apoio presencial, que apontam novos papéis para 

professor e alunos, durante o processo de ensino e de aprendizagem. O professor, 

na concepção de Schneider, Silva e Behar (2013), assume um papel do tutor da 
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aprendizagem, e os alunos, o de indivíduos autônomos, capazes de serem autores 

de suas próprias aprendizagens, conforme enfatizado por Belloni (2007) em suas 

pesquisas sobre os múltiplos papéis dos atores da EAD.   

Para essa análise, é necessário o entendimento não apenas da forma como 

essa educação a distância passa a ser ministrada, mas também o porquê de as 

instituições optarem por introduzir essa inovação em seus currículos. Para Moore e 

Kearsley (2013, p. 2)  

 

A educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente 
em um lugar diferente do ensino, o que requer comunicação por meio de 
tecnologias e uma organização institucional especial. [...] Introduzir a 
educação a distância em uma instituição significa fazer mudanças 
significativas no modo de ensinar [...] e isso exige uma consideração 
cuidadosa por pessoas responsáveis pelas políticas institucionais e 
governamentais. 
 
 

A partir dessas constatações, é importante refletir se as instituições de ensino 

superior sejam elas públicas ou privadas, ao incluírem o método da EAD em 

algumas disciplinas de seu currículo, predispõem-se, também, a adotar essas 

mudanças estruturais sugeridas pelos autores, não somente a níveis institucionais, 

como também governamentais.  

É neste contexto que o Estado do Rio de Janeiro, tido como pioneiro na 

implementação da metodologia de educação a distância, institui, no ano de 1999, o 

Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDERJ), parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de 

Ciência e Tecnologia, as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro e as universidades 

públicas consorciadas – UERJ, UFF, UFRJ, UENF, UFRRJ e UNIRIO (CASTRO, 

2014). O objetivo do Projeto era promover a democratização do ensino superior 

público, gratuito e de qualidade, para todo o Estado do Rio de Janeiro por meio da 

oferta de cursos de graduação a distância, na modalidade semipresencial, 

garantindo a então qualidade das Universidades públicas do Estado do Rio de 

Janeiro.7 Inicialmente, o CEDERJ oferecia os cursos de graduação em Matemática, 

Física, Biologia, Química, Pedagogia e Tecnologia de Sistemas de Computação e, 

atualmente, dentre os cursos oferecidos pelo Consórcio, dois merecem destaque por 

                                                           
7 Disponível em: http://cederj.edu.br/fundacao/fundacao-cecierj-consorcio-cederj/. Acessado em 21 de abril 
de 2018. 

http://cederj.edu.br/fundacao/fundacao-cecierj-consorcio-cederj/
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estarem relacionados à área de conhecimento pesquisada nesta dissertação: 

Tecnologia em Gestão de Turismo e Licenciatura em Turismo.  

O modelo híbrido ou semipresencial do CEDERJ conta com professores que 

atendem as dúvidas dos alunos no polo de origem, para isso os tutores fazem 

plantões de forma remota através de um telefone de chamadas gratuitas (0800) ou 

através da própria plataforma. Esses tutores precisam cumprir escalas de 

atendimento também no polo presencial. Para Spinola e Mouzinho (2012), a 

estrutura do CEDERJ está baseada nos cinco princípios a seguir: a) material 

didático de apoio elaborado para EAD, e, por isso, necessária apresentação 

impressa e virtual; b) atendimento por tutores, composto por tutoria a distância e 

tutoria presencial; c) estágios supervisionados; d) processo de avaliação presencial 

nos polos regionais e, e) práticas em laboratórios. 

No caso da licenciatura em Turismo, as instituições públicas que ofertam o 

curso são a UNIRIO e a UFRRJ, nessa estrutura do CEDERJ, a disciplina de Estágio 

Supervisionado Obrigatório dos cursos de pedagogia e licenciatura exigem a figura 

do regente tutor que faz atendimentos à distância e presencialmente. Segundo 

Spinola e Mouzinho (2012), esses tutores acabam sendo os próprios professores 

que acompanham o aluno durante o estágio (docente) por já lecionarem em escolas 

das redes públicas. 

Dentro desse modelo, faz-se importante considerar as reais situações e 

limitações cotidianas dos alunos, entendendo as suas necessidades para que a 

configuração pedagógica desses cursos seja construída. Para Costa (2007), quando 

se trata de EAD são primordiais algumas necessidades coerentes com as exigências 

legais. Por isso, destacam-se quatro concepções constitutivas básicas, que devem 

dominar ou orientar a escolha de modelos de qualidade em educação superior a 

distância: professores e alunos em espaços distintos; necessidade de mediação 

tutorial; necessidade de apoio descentralizado ao estudante; e o aluno como centro 

do processo pedagógico. 

Na Figura abaixo, é possível observar que toda a estrutura proposta pelo 

CEDERJ, mantém o aluno como o centro no processo de ensino aprendizagem: 

 

Figura III: Estrutura Funcional do CEDERJ 
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Fonte: CEDERJ: Um Caminho na Direção da Educação Inclusiva 

 

Moore e Kearsley (2013) acreditam que a educação a distância tende a 

aumentar o acesso ao aprendizado, através da expansão de aptidões para novas 

áreas do conhecimento como questão de equidade, pois ela busca, ainda, a melhora 

para qualidade das estruturas educacionais existentes e nivela desigualdades entre 

grupos, a partir da informação da existência de uma classe que apresenta maior 

dificuldade em ingressar ou permanecer como parte (discente) da estrutura de 

ensino superior. 

Cabe ainda outra visão sobre essa discussão, que seria a possibilidade da 

educação a distância estar diretamente vinculada à redução de custos educacionais, 

transformando, então, as universidades, os centros universitários ou as faculdades 

em instituições que seguem modelos próximos ao de uma gestão empresarial. Para 

Pereira (2009 p. 27), 

 No ano de 1995 foi elaborado pela presidência da república um plano 
estratégico para uma “reforma emergencial do aparelho do Estado”, esse 
plano sugeria que a educação e demais áreas sociais não ficariam mais 
sobre exclusividade do governo do Estado, sendo dividida entre instituições 
privadas e públicas não estatais, tirando desta forma e responsabilidade 
unicamente do Estado e abrindo precedentes para a privatização e 
ressignificação da educação [...] assim, o ensino superior constitui-se como um veio 
extremamente lucrativo para o capital, sendo clara a preferência do setor 
privado por atividades menos custosas. 

Santos (2011) corrobora, com essa ideia, ao dizer que as instituições de 

ensino superior passam por um fenômeno denominado mercantilização da 

instituição universidade e do ensino, fazendo essas instituições serem, 

fundamentalmente, determinadas pelas necessidades econômicas neoliberais, ao 

invés de exercerem sua real função ou satisfação de necessidades sociais. 

Concerne também a questão se o ensino a distância se preocupa com as 

interferências trazidas pela própria tecnologia no processo de aprendizagem. Isso 
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porque, quando gestos, contato visual e demais elementos facilitadores da 

comunicação, inclusive de alunos que apresentam alguma dificuldade, são 

substituídos por uma variedade e quantidade de noções, conceitos e informações 

que não valorizam a formação pensamento reflexivo, há prejuízo para o 

aprendizado.  

Imaginar que modelos implementados em países desenvolvidos sejam 

facilmente adaptáveis ao contexto brasileiro, pode ser um equívoco, pois o baixo 

investimento pode gerar resultados ineficazes. Para Tomazzoni (2015), os 

coordenadores, gestores acadêmicos, professores e alunos das universidades e 

faculdades deveriam discutir a qualidade das propostas pedagógicas e a eficácia 

dos programas de formação. 

Para Teixeira (2001), as implementações dos programas do primeiro mundo 

são baseadas em negócios, distribuição e tecnologia sofisticados que, raramente, 

estão presentes nos países do terceiro mundo. A importância em analisar fatores 

socioculturais e econômicos deve ser considerada para o planejamento de 

programas adequados às necessidades desses países. Desse modo, é importante 

levantar para essa discussão, atuais frustrações ou desencantamentos dos alunos 

com os antigos métodos de ensino do Brasil. Para Tomazzoni (2015), o próprio 

presidente do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) tem enfatizado que os 

métodos de ensino das universidades brasileiras estão ultrapassados, pois a carga 

horária das aulas é insensata e maçante, além de seguir um modelo expositivo que 

sugere total autonomia ao professor, sem que haja qualquer interferência ou 

participação do aluno nesse processo de construção do conhecimento.  

Nesse viés, é possível observar que existe a intenção de mudança de 

paradigmas com inserção de novas metodologias voltadas para acompanhar esse 

novo processo de conhecimento ou formação integral dos futuros turismólogos.  

Diante da era digital, a utilização e a interação com instrumentos tecnológicos 

no meio acadêmico são mecanismos essenciais, pois é quase inviável o não uso 

desses equipamentos dentro e fora das salas de aula. Portanto, o professor deve 

manter-se atento às novas tendências tecnológicas para o uso delas no ensino e na 

aquisição de novos saberes nas diferentes disciplinas que são oferecidas nos 

currículos dos cursos superiores, respeitando possíveis limitações apresentadas por 
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algumas disciplinas ou entendendo as consequências no processo formativo do 

discente. 

2.2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Ainda que as discussões acerca da concepção do currículo fossem 

recorrentes, a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório sempre esteve 

inserida nesses debates e integrada ao currículo mínimo do curso superior de 

Turismo. Abdalla (2009) defende o objetivo da disciplina visando integração e 

articulação de situações reais, entre a teoria e prática, além de proporcionar 

reflexões críticas e preparar os estudantes para situações do dia a dia. A 

aprendizagem baseada no aprender a fazer está estreitamente relacionada a 

questões de formação profissional. 

A Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, buscou, com o estágio, adequar 

a realidade mercadológica às propostas pedagógicas das instituições de ensino, 

representando uma evolução na política pública de emprego para jovens no Brasil, 

ao reconhecer o estágio como vínculo educativo-profissional. Esse deveria ser um 

ato educativo, desenvolvido no ambiente de trabalho, mas, para tanto, os estudantes 

necessitam frequentar instituições de educação superior além de obedecer a todas 

as regras e normas relacionadas a tais atividades, como: delimitar as obrigações das 

instituições de ensino e das empresas concedentes com relação ao estudante 

estagiário; definir a jornada de atividades e a carga horária a ser cumprida por esses 

estudantes; assim como valores de bolsa, vale transporte e seguro de vida, 

conforme estabelecido pela Lei de nº 11.788 (BRASIL, 2008).  

As atividades do Estágio Supervisionado estão regulamentadas, conforme 

verificaremos a seguir:  

Parágrafo 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando.  
Parágrafo 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Art. 2º 
O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme 
determinação, das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 
ensino e do projeto pedagógico do curso.  
Parágrafo 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do 
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  
Parágrafo 2º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. (BRASIL, 2008, p. 
2). 
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 Por isso, é imprescindível o conhecimento das leis, tanto por parte do 

professor, quanto por parte dos alunos e das empresas que acolhem esses futuros 

profissionais, ressaltando a importância de que a disciplina deve ser acompanhada 

de forma séria por um professor orientador e por um supervisor de campo, 

garantindo que as atividades sejam realizadas de forma a não trazer nenhum 

prejuízo a esses alunos. 

 
No art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos 
estágios de seus educandos: avaliar as instalações das concedentes do 
estágio; indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio; 
exigir do aluno relatórios das atividades; comunicar a parte concedente do 
estágio, as datas de realização de avaliações escolares e acadêmicas; a 
celebração de convênios de concessão de estágios; termo de compromisso; 
entre outros compromissos. [...]  
- Da parte concedente Art. 9º Parágrafo único. No caso de estágio 
obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro que assegura a 
vida do estagiário poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de 
ensino ou pela concedente do estágio.  
- Do estagiário Art. 10 - a jornada de atividade em estágio será definida de 
comum acordo entre a instituição de ensino a parte concedente e o aluno 
estagiário (BRASIL, 2008, p. 2). 

 

Os estágios podem ser oferecidos por empresas ou por profissionais liberais 

que estejam devidamente registrados em seus conselhos, e o estagiário, o 

estudante, devidamente, matriculado e frequentando o ensino regular. Qualquer 

atividade de estágio realizada fora do período previsto na matriz curricular do curso 

acaba sendo entendida como período preparatório não obrigatório, e não como uma 

atividade opcional e complementar, e, por isso, não contabiliza horas para o 

cumprimento da disciplina. 

O estágio é concebido como campo de treinamento, um momento no qual os 

alunos podem colocar em prática seus conhecimentos adquiridos. “É o locus onde a 

identidade do aluno é gerada, ou seja, é o momento no qual ele perceberá a 

realidade da sua profissão, gerando o desenvolvimento de uma reflexão crítica e 

analítica de seu trabalho” (BURIOLLA, 2006, p.13). 

Corrobora Abdalla (2009, 2012), também, ao afirmar que através da 

disciplina, o aluno conhece o campo, além de desenvolver um olhar decisivo para o 

futuro exercício da profissão. Verdade é que a disciplina entra como principal ligação 

entre os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso com as práticas da 

profissão. Diante disso, acerca da teoria e a prática, Niquini e Brusadin (2013, p. 14) 

discutem que:  
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É possível concluir que a prática e a teoria se interagem e precisam ser 
trabalhados juntos para que haja sentido. Necessita-se, assim, buscar 
formas diferentes de se trabalhar e mostrar ao aluno a importância de se 

aprender, através de formas educativas que vinculam a teoria e prática. 
 

O currículo do curso de Turismo inclui o Estágio Supervisionado Obrigatório 

como pré-requisito para aprovação e obtenção do título de Bacharel em Turismo. 

Analisando o projeto pedagógico do objeto deste estudo, tem-se que o curso oferece 

os estágios de maneira articulada e com complexidade crescente ao longo do 

processo de formação, sempre correlacionando com conhecimentos adquiridos no 

decorrer do curso.  

Para Brito e Souza (2018), neste momento, o aprendiz é direcionado a 

conquistar a sabedoria plena sobre o ensino, pois a interação entre professor e 

aluno com o campo formam um grande conjunto de saberes e experiências, 

contribuindo para a junção e disseminação dos diversos conhecimentos vindos 

desse tríplice. 

É parte dos objetivos do estágio possibilitar a vivência prática de conteúdos 

teóricos ministrados no ambiente, na sala de aula dentro das instituições de ensino 

superior, além de fomentar um mercado de trabalho mais justo no país. Tudo isso 

fundamentado em compromisso formalizado entre o estagiário, a instituição de 

ensino e a empresa, tendo como base um plano de atividades que materializam 

conceitos teóricos trabalhados nas disciplinas do currículo por meio de seu ambiente 

de trabalho.8  

A instituição, trazida como objeto deste estudo, apresenta em seu Projeto 

Pedagógico Institucional (PDI), a promoção do estágio supervisionado com o 

objetivo de oferecer ao estudante experiências práticas que contemplem o seu 

aprendizado de forma a aperfeiçoar o seu processo de formação profissional e 

humano. Logo, as especificidades do estágio analisadas no plano de ensino e 

aprendizagem respeitam as determinações das diretrizes curriculares e do projeto 

pedagógico do curso, bem como todos os dispositivos legais federais e os fixados 

pelo Ministério da Educação.9 

 No âmbito internacional, temos o estágio como momento em que os alunos 

recebem treinamentos e ganham experiência profissional para aquela área da 

carreira que pretendem seguir (ZOPIATIS; THEOCHAROUS, 2013).  Do ponto de 
                                                           
8 Informação extraída do PPC de Turismo da R.A. Educacional. 
9 Projeto Pedagógico do Curso de Turismo 
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vista pedagógico, porém, os estagiários ganham experiência profissional, mediante 

oportunidade para conhecer perfeitamente os conceitos aprendidos teoricamente 

(CHANG; CHU, 2009). O programa de estágio pode ter influências significativas 

sobre os benefícios derivados do mercado de trabalho e sobre o sucesso da prática 

profissional (LAM; CHING, 2007). 

No geral, a disciplina de estágio é oferecida nos últimos anos da graduação, o 

que para Ansarah e Rejowisky (1994) é quando o estudante já se encontra com 

nível de maturidade para decidir em qual setor deseja atuar em sua vida profissional. 

Para Freire e Tomazzoni (2017), no cenário de incertezas e de 

transformações de paradigmas, valorizam-se as vivências práticas do aluno, que lhe 

possibilitem analisar criticamente a realidade, atuar com flexibilidade em cultivar 

espírito criativo e vencer desafios. Sendo que o momento do estágio não contribui 

apenas para a formação do estudante, mas também é de grande valia para os 

próprios empresários no conhecimento sobre os recursos humanos que poderão 

futuramente compor seu quadro de funcionários.  

No entanto, Osório e Schoenali (1999) defendem que a prática do estágio 

precisa urgente de novas abordagens, seja por parte das instituições de ensino, 

unidades concedentes seja, principalmente, pelos estagiários, que devem ser 

valorizados como seres humanos, em sua dimensão individual ou quando assumem 

um papel participante dentro de um contexto coletivo que exija a articulação entre 

teoria e prática.  

Importante trazer para a discussão o fato de o estágio não caracterizar 

vínculo de emprego de qualquer natureza, conforme determinado nos artigos 3º e 15 

da Lei nº 11.788/2008, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários. Dessa forma, torna-se imprescindível o acompanhamento dos 

supervisores e coordenadores nessas atividades. 

A concessão do estágio envolve três agentes: o estudante, que deve estar 

matriculado e frequentando o período letivo; a instituição de ensino superior (IES) e; 

a organização concedente do estágio. Logo, a instituição de ensino é responsável 

por celebrar o termo de compromisso com o educando e com a parte concedente, 

indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, a 

modalidade da formação escolar do estudante, o horário e calendário escolar. 
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 Deve-se, ainda, avaliar as instalações e a sua adequação à formação cultural 

e profissional do educando. A parte concedente também deve celebrar o termo de 

compromisso junto com a IES, além de garantir instalações que garantam ao aluno 

realizar suas atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. Observando 

o estabelecimento na legislação relacionada à saúde e à segurança no trabalho. 

(BRASIL 2008). 

Para Zopiatis e Constanti (2013), o supervisor de campo, geralmente, um 

funcionário da empresa contratante, tem a finalidade de acompanhar o aluno, em 

sua rotina diária, e o coordenador, obrigatoriamente, membro do corpo docente do 

curso em questão. No geral, professores que já estejam envolvidos na trajetória 

acadêmica do aluno. 

Rocha (2013) afirma que é papel do supervisor atuar no cenário em que se 

realiza o estágio, adotando procedimentos inovadores para as práticas garantindo, 

assim, uma experiência ativa e dinâmica. Cabe ao supervisor conhecer as 

competências e as habilidades necessárias para que o estudante consiga exercer as 

funções determinadas previamente, afinal é ele que acompanha o dia a dia do 

estudante em suas atividades práticas, ficando responsável pela orientação, 

treinamento, monitoramento e avaliação do estagiário, fornecendo feedback 

construtivo durante a prática e conclusão. Espera-se que essa avaliação formal seja 

realizada pelo menos duas vezes durante o período de estágio, comparando o 

desempenho atual ao que foi desenvolvido.  

Atualmente, são constantes os questionamentos com relação às 

responsabilidades atribuídas ou vinculadas à atuação das instituições de ensino 

superior, de forma a manter a qualidade na formação do profissional e, ainda, os 

objetivos das propostas pedagógicas. Silveira, Medaglia e Gândara (2012) 

questionam se há algum desinteresse por parte da academia em ser a orientadora 

desses futuros profissionais no que diz respeito à aproximação com as novas 

tendências do mercado de trabalho, e se ela não se preocupa em maior escala com 

o aprofundamento dos conceitos teóricos do que com a prática profissional. 

 É de responsabilidade do coordenador, conduzir visitas regulares ao local do 

estágio para avaliação de todas as partes envolvidas, especialmente, o processo de 

evolução do aluno, além de identificar possíveis problemas que estejam ocorrendo 

no campo. É, ainda, competência do coordenador:  
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Esclarecer para os alunos o escopo, finalidade e objetivos de suas práticas 
de estágio, e esforçar-se para promover uma verdadeira mentalidade de 
hospitalidade que irá nutrir expectativas de trabalho realistas. Eles devem 
determinar o que os alunos devem estar expostos durante sua prática e 
considerar como essa exposição melhorará o desempenho pessoal e 
desenvolvimento profissional. Muitas vezes, o coordenador pode ajudar a 
"personalizar" tanto para o estudante como para a empresa contratante, 
necessidades e expectativas das duas partes, desenvolvendo assim canais 
de comunicação formais e informais nos quais os alunos são encorajados a 
maiores reflexões sobre sua experiência (ZOPIATIS; CONSTANTI, 2013, 
p.45). 
 

Para Beggs et al. (2008), raramente,  as expectativas dos estudantes são 

atendidas pelas concedentes, e os maiores problemas enfrentados estão 

relacionados aos seus superiores nas empresas concedentes e à sua autonomia. 

Também ao espírito de equipe, que nem sempre é atribuído à figura do estagiário.  

Ainda que existam funções muito diferentes, cada agente envolvido na 

disciplina, aluno, coordenador e supervisor devem trabalhar em harmonia, com 

clareza nas definições das funções atribuídas aos estagiários, precisando essas 

atender às necessidades intrínsecas dos participantes, conduzidas por fatores 

extrínsecos. Sendo, por vezes, não somente fundamental a intervenção do 

coordenador em possíveis atividades, as quais não condizem com a realidade do 

estágio, tanto quanto a intervenção da empresa concedente, se houver alguma 

adaptação possível ao currículo ou corpo teórico sugerido pela instituição de ensino 

superior. 

  Outros estudos mostram que parte da insatisfação dos alunos, durante a 

disciplina de estágio supervisionado, está relacionada à falta de comunicação 

existente entre os supervisores e coordenadores. Van Hoof, Fan e Cueva (2015, p.7) 

concordam afirmando que:  

 

O apoio do supervisor de campo e a comunicação entre a coordenação dos 
estagiários através da instituição de ensino superior com a organização 
contratante foram considerados requisitos importantes, mas os níveis de 
satisfação expressos pelos alunos dentro dessas dimensões foram baixos. 
A melhora na comunicação entre os três principais interessados: aluno, 
instituição educacional e organização também foram destacados como 
pontos a serem trabalhados. 
 

 
Em consonância, Hoc Nang Fong (2014, p.76) afirma que “[...] os educadores 

devem avaliar o grau de satisfação dos estagiários junto aos empregadores ou 

contratantes, de forma que beneficie as experiências adquiridas através do estágio”. 
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Van Hoof, Fan e Cueva (2015) apresentam desvantagens em relação à 

disciplina de estágio quando o processo é mal praticado, por causar, por vezes, 

frustrações a esses estudantes e, por fim, o distanciamento completo dos alunos da 

empresa em que atuaram. 

Segundo Richardson (2008), estudos realizados na Austrália mostram que 

mais da metade dos estudantes optam por trabalhos em outras organizações. Chang 

e Tse (2011), em pesquisas recentes, em Hong Kong, apontam que os recém 

graduados estão relutantes pela busca de trabalho na área do Turismo ou 

Hospitalidade. Tais fatos comprovam que a falta de eficiência no que está sendo 

proposto, é um problema debatido em âmbito mundial.   

O processo dado por meio da disciplina de Estágio Supervisionado 

Obrigatório permite que o aprendizado não fique limitado apenas ao discente, mas 

também ao orientador e professor da disciplina que possibilita sua própria 

construção de aprendizagem e a do aluno enquanto participante.   

A disciplina de estágio acaba percebida por diferentes visões. Segundo Viana 

e Camargo (2012), a legislação vê o estagiário como um aprendiz em serviço. Isso 

quer dizer que ele está ligado tanto ao processo de aprendizagem como ao 

processo produtivo, mas sem perder o foco principal no primeiro. 

 Para Zopiatis e Constani (2013), as empresas contratantes usam o programa 

de estágio como ferramenta econômica para atender o recrutamento estratégico, 

empregando indivíduos semiqualificados e com vontade de aprender. Em uma visão 

mais pejorativa ainda, Jainski (1999 apud VIANA, 2012) acredita que as empresas 

obtêm mão de obra qualificada, a baixo custo, e são raras aquelas que 

proporcionam autonomia para o estagiário desenvolver profissionalmente todo o seu 

potencial.  

Segundo Viana e Camargo (2012), o estudante mostra-se no início do estágio 

muito motivado e interessado, entretanto, alguns se sentem desmotivados ao longo 

do processo pela falta de perspectiva ou pela falta de treinamento adequado. 

Contudo, muitos reafirmam a importância do estágio como primeira experiência 

profissional e como ingresso no mercado de trabalho, mesmo que, às vezes, sintam 

indiferença por parte dos seus gestores. 

Diante de tantas discussões, as horas destinadas às atividades práticas por 

meio da disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório foram mantidas desde a 
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publicação do primeiro currículo mínimo até as mais recentes implementações, 

exemplo da resolução de 13 de novembro de 2006, em vigor no momento: 

 

Art. 5 Os cursos de graduação em Turismo deverão contemplar, em seu 
Projeto Pedagógico em sua organização curricular, os seguintes campos 
interligados de formação: 
I - Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos sociológicos, 
antropológicos, históricos, filosóficos, geográficos, culturais e artísticos, que 
conformam as sociedades e suas diferentes culturas;  
II - Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Teoria Geral do 
Turismo, Teoria da Informação e da Comunicação, estabelecendo ainda as 
relações do turismo com a administração, o direito, a economia, a estatística 
e a contabilidade, além do domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira; 
III. Conteúdos Teórico-práticos: estudos localizados nos respectivos 
espaços de fluxo turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário 

turísticos, laboratórios de aprendizagem e de estágio. 10 

 

 Ainda hoje, nas diretrizes curriculares vigentes no Brasil, devem-se 

contemplar dezenove diferentes competências e/ou habilidades de formação desse 

profissional, o que parece excessivo e sendo questionado se há, realmente, como 

atingir esse perfil idealizado de formação. 

Consideradas as relações entre teoria e prática, em que a primeira depende 

basicamente de conhecimentos construídos com base na experiência da segunda, 

entende-se que, por meio da disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, é 

possível cumprir com a articulação entre teoria e realidade, oportunizando aplicação 

aos conhecimentos adquiridos, formando, portanto, profissionais com capacidade 

técnica e reflexiva, como previsto no processo formativo, além de auxiliar na 

construção de saberes necessários ao exercício da profissão. Para Silva e Bastos 

(2017), trata-se do momento em que a racionalidade prática reflexiva se integra à 

racionalidade técnica. 

Ruschmann e Tomelin (2013) afirmam que a formação escolar em âmbito 

superior não é o suficiente para os interessados em trabalhar na área do Turismo. 

Eles terão que complementar seus estudos acadêmicos com outras atividades, a fim 

de se posicionarem vantajosamente no mercado, objetivando tanto a maturidade 

profissional como uma maior familiaridade com as estruturas organizacionais das 

empresas, e sua filosofia de trabalho. Avaliando, assim, se os conhecimentos 

teóricos correspondem à realidade do mercado. 

                                                           
10 Resolução CNE/CES 13/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de novembro de 2006, Seção 1, 
p. 96. 
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 Baptista (2008) corrobora, também, com essa ideia, ao afirmar que os 

princípios do processo educacional destacam desdobramentos de teoria e prática, 

fundamentação versus aplicação. 

É preciso, então, o entendimento da real intenção da disciplina do Estágio 

Supervisionado Obrigatório no processo de formação desse profissional como um 

momento de transição dele para o mercado de trabalho. Dessa maneira, deve-se 

promover o desenvolvimento profissional do futuro turismólogo em todas as suas 

dimensões, seja cognitiva, teórica, pessoal ou profissional, enfatizando que suas 

atividades serão projetadas em prol de uma sociedade e não de forma isolada e 

individualizada. 

A complexidade encontrada no processo pedagógico da disciplina de Estágio 

Supervisionado Obrigatório, a partir das interações previstas entre os agentes 

envolvidos, tais como: supervisor de campo, coordenador e aluno, é tamanha. Por 

isso, acredita-se que a efetividade da disciplina ocorre quando o campo é 

estruturado de modo que o aluno de fato desenvolva as habilidades previstas.  

E, por essa razão, é importante que exista o acompanhamento da satisfação 

do estagiário, além da possibilidade do coordenador desenvolver sua própria 

construção de conhecimento em consonância com a dos discentes. Sendo, então, 

importante levantar reflexões sobre as possíveis consequências que podem ser 

encontradas quando essas interações se distanciam, à medida que é apresentado 

um novo método de mediação, por intermédio de uma plataforma digital com a 

substituição de encontros presenciais para uma coordenação que passa a ser 

realizada por um tutor a distância. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA PESQUISA DE CAMPO  

 

Avançando no contexto metodológico que fundamenta esta pesquisa, este 

capítulo descreverá os métodos, procedimentos e técnicas adotados para o alcance 

do objetivo sugerido. A seção inicial compreende as primeiras reflexões que levaram 

a pesquisadora ao aprofundamento dos saberes no assunto proposto, e a 

apresentação do trabalho bibliométrico realizado para a construção do referencial 

teórico.  

As outras quatro seções foram desenvolvidas da seguinte forma: a primeira 

com a intenção de descrever o objeto pesquisado, mostrando seu posicionamento 

no contexto contemporâneo e, ainda, trazendo a relação existente entre 

pesquisadora e objeto de estudo investigado. A segunda seção apresenta os 

indivíduos envolvidos na pesquisa de campo, suas contribuições e as limitações 

encontradas no momento da coleta dos dados. A terceira abrange aspectos 

relacionados à escolha e à preparação dos diferentes ambientes que foram 

utilizados para as entrevistas e coletas dos dados.  

E, por fim, a quarta seção também adota um caráter descritivo, com objetivo 

de melhor esclarecimento sobre o método de análise de conteúdo escolhido para 

analisar todos os dados coletados nos diferentes momentos da pesquisa. 

Bourdieu (1999) indica que a escolha do método não deve ser rígida, mas sim 

rigorosa, ou seja, o pesquisador não necessita seguir um método só com rigidez, 

mas qualquer método ou conjunto de métodos utilizados devem ser aplicados com 

rigor. Seguindo essa afirmação, a autora buscou aprofundamento dos métodos 

escolhidos para que eles fossem aplicados dentro do rigor que se almeja nas 

produções acadêmicas. 

A escolha pela pesquisa qualitativa se deu pela necessidade de examinar 

aspectos mais profundos e subjetivos do tema em estudo. De acordo com Liebscher 

(1998), para trabalhar com métodos qualitativos é preciso observar, registrar e 

analisar interações reais entre pessoas, e entre pessoas e sistemas. Visto que a 

subjetividade como inter-relações ou emoções possibilita desvendar fenômenos ou 

mudanças em âmbitos sociais. Corrobora Stake com o autor, ao afirmar que (2011, 

p. 68) 

O pesquisador qualitativo tenta relatar algumas experiências situacionais, 
geralmente não tem grande quantidade e [...] seleciona as atividades e os 
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contextos que oferecem possibilidades de compreender uma parte 
interessante sobre como as coisas funcionam. 

 

Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico-documental das 

produções existentes para a fundamentação teórica desta pesquisa.  As bases 

escolhidas para a criação desse referencial, em âmbito nacional ou latino americano, 

foram as revistas A 2, B1, B2 e B3 por serem de maior relevância na área de 

Turismo no Brasil. Excluiu-se a categoria A1 por não haver periódicos de brasileiros 

de Turismo com essa classificação. Pesquisas foram realizadas também nos 

periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

e no google acadêmico, a fim de selecionar dissertações e teses que tratam do 

referido assunto, assim como livros acadêmicos envolvendo, inclusive, a área de 

Educação. Para ampliação dessa revisão bibliográfica, no âmbito internacional, 

consultou-se a plataforma Scopus.  

Para essas buscas, as palavras-chave utilizadas foram: Ensino Superior, 

Ensino Superior em Turismo, Formação, Formação do Turismólogo, Estágio, Estágio 

em Turismo, Educação a Distância pesquisadas em três idiomas: português, 

espanhol e inglês. A quantidade de produção brasileira encontrada não foi extensa 

e, dessa forma, a autora optou em não delimitar o período da busca. Das revistas, 

inicialmente, selecionadas, cinco foram excluídas por não apresentarem nenhum 

artigo com essas palavras-chave.    

O resultado da busca em periódicos internacionais foi mais extenso e, por 

isso, necessário delimitar para produções publicadas nos últimos dez anos. Vale, 

ainda, ressaltar que a utilização das palavras-chave previa sempre a combinação 

com a área de conhecimento estudada: Turismo, Tourism ou Hospitality. Esses 

elementos foram selecionados para contribuir com a sistematização da pesquisa 

elaborada, buscando trazer especificamente o que se produziu sobre o Turismo.  

Dentro desse levantamento analisou-se nos artigos: enfoques mais 

recorrentes; tipo de pesquisa mais utilizados (exploratório-descritiva alguns estudos 

de casos e outras pesquisas de caráter documental); a forma de analisar os dados 

(prevalecendo a análise qualitativa), e as reflexões geradas pelos autores.  

Diante deste trabalho de levantamento, identificou-se que no Brasil, as 

autoras que mais trabalharam temas relacionados à formação do Bacharel em 

Turismo e fizeram análises a respeito da disciplina de Estágio Supervisionado 

Obrigatório foram: Domira Fernandes Araújo - Professora da graduação da Unidade 
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Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão UNIBAHIA e Miriam Rejowski - Professora 

aposentada pela Universidade de São Paulo, com atuação na graduação e pós-

graduação em Turismo e Hospitalidade. E o periódico internacional que apresenta 

maior quantidade de publicações relacionadas à formação do bacharel em turismo e 

às questões que dizem respeito ao Estágio Supervisionado obrigatório é o Journal of 

Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 

Após o levantamento bibliográfico para fundamentação teórica, adotaram-se 

diferentes técnicas para o trabalho empírico. A análise documental previa contato 

com documentos institucionais, tais como: Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), Projeto Pedagógico do Curso de Turismo (PPC), Planos de Ensino da 

disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, na intenção de compreender quais 

as diretrizes gerais e essenciais dão suporte ao conteúdo e planejamento do ensino. 

Além de acessar os próprios relatórios de estágio produzidos pelos alunos para 

aprovação na disciplina.  

Para coletar as informações com os alunos, optou-se pelo grupo focal. E para 

as entrevistas com os gestores da instituição estudada, seguiu-se a entrevista 

semiestruturada, seguindo um conjunto de questões previamente definidas que 

buscaram compreender as diferentes perspectivas, resultando em análises mais 

completas. E, finalmente, a observação participante também adotada pelo fato de a 

autora atuar como coordenadora e docente do curso pesquisado. Para Gil (1999), a 

observação participante é utilizada quando há grande envolvimento do pesquisador 

com assunto em estudo. Para que nenhuma vivência fosse esquecida ou deixada de 

ser mencionada, a autora adotou um diário de campo que a acompanhou desde o 

início desta produção. Esse foi utilizado para eventuais registros dos pontos 

relevantes, durante sua rotina de trabalho, que merecessem estar aqui expostos e, 

que contribuíssem para o desenvolvimento desta pesquisa. 

É importante mencionar a responsabilidade atribuída à coordenadora do 

curso de Turismo no processo da disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, 

ainda que a disciplina não seja avaliada pela coordenação ou por um professor 

responsável pela disciplina, pois é responsabilidade da coordenação assinar, como 

coordenadora do estágio, todos os documentos que são postados no ambiente 

virtual para a validação do tutor. Desta forma, o contato aluno e coordenadora 

existe, sendo ainda necessária a intervenção da coordenação quando os alunos 
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apresentam qualquer dificuldade com a tutora, seja por questões relacionadas a 

prazo, seja por dificuldade no preenchimento dos formulários, seja por atrasos dos 

tutores nos feedbacks aos alunos. 

Tendo obtido as informações por diferentes instrumentos de coleta, os dados 

foram analisados qualitativamente a partir da técnica de análise de conteúdo de 

Laurance Bardin, e mais bem detalhados na última seção deste capítulo. 

 

3.1 O OBJETO DO ESTUDO 

  

Para garantir o anonimato da IES, criaram-se para esta dissertação nomes 

fictícios mencionados no decorrer desta seção, que se destinam, sobretudo, a uma 

breve apresentação e descrição da instituição além de, em ordem cronológica, trazer 

as principais aquisições e fusões as quais contribuíram para as mudanças 

estruturais aqui abordadas. 

O objeto investigado, denominado “R.A. Educacional” corresponde a uma 

Instituição de Ensino Superior, localizada na cidade de Niterói e pertencente ao 

maior grupo educacional do país, o “Grupo NOTRO Educação”. Empresa privada do 

ramo da educação, com trajetória de mais de 45 anos na prestação de serviços 

educacionais e com várias instituições de ensino distribuídas pelos estados 

brasileiros11.  

Em fevereiro de 2007, houve o lançamento das ações do grupo R.A. 

Educacional na bolsa de valores de São Paulo, apresentando consequências que se 

tornaram perceptíveis, após a sucessão de processo de compras de outras 

instituições. Esse fato trouxe uma dimensão do movimento que ocorria na educação 

superior devido ao rápido crescimento dessas empresas que adotam compras de 

outros centros educacionais como estratégias, implementando, na maioria das 

vezes, gestões mais profissionalizadas a instituições educacionais de ensino 

superior. 

A R.A. Educacional expande seu mercado para o Rio de Janeiro no ano de 

2010, após aquisição de 100% da antiga “Sociedade Educacional Teile”, que 

possuía 7.390 alunos matriculados em ensino superior entre seus quatro campi, dois 

deles localizados em Niterói, um em Itaboraí e um em São Gonçalo. 

                                                           
11 Projeto Pedagógico Curso de Turismo. 
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Em julho de 2011, foi aprovada a transferência da mantenedora da Sociedade 

Educacional Teile para a R.A. Educacional, e em setembro de 2013, a portaria que 

respaldava a mudança do nome desta instituição. A antiga Sociedade Educacional 

Teile ofertava os cursos de Letras, Pedagogia, Medicina Veterinária, Turismo, 

Administração e Ciências Contábeis. Como todo o estudo esteve direcionado para a 

disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório do curso superior de Turismo, é 

importante apontar que a Sociedade Educacional Teile tem um relevante papel para 

área de conhecimento de Turismo, por ter sido uma das cinco primeiras instituições 

de ensino superior a ofertar o curso de Turismo no Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo Oliveira (2009), os objetivos estabelecidos pela R.A. Educacional 

era formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento para atuar com 

competência; Colaborar na formação com perfil humanístico, técnico - científico e 

prático, preparando-os para incorporar as contínuas transformações e exigências 

sociais; Estimular a formação continuada dos egressos e do corpo docente; 

Implementar a extensão aberta à participação da população; Oportunizar, a partir de 

investigações científicas, o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, da 

autonomia e da capacidade de aprender a aprender; Implantar projeto como 

programa de iniciação científica, estimulando a produção docente e discente. 

Ampliar, quando necessário, a infraestrutura, os espaços e investir em 

equipamentos de apoio; Consolidar os programas de avaliação institucional, 

desenvolvendo ações de inovação na organização didático-pedagógica. 

No início de julho de 2014, a fusão da R.A. Educacional ao Grupo NOTRO 

Educação, tornou a Instituição uma subsidiária integral, criando a décima sétima 

maior empresa com ações negociadas na Bolsa de Valores. Segundo Marangoni e 

Verdu (2015), o grupo passa a ter quase um milhão de alunos representando algo 

em torno de um sétimo do número total de alunos no ensino superior privado 

brasileiro. Atualmente, a R.A. Educacional conta com aproximadamente 15 mil 

alunos matriculados nos cursos presenciais, sem considerar a crescente oferta de 

alunos pelos cursos de graduação a distância, com um total de 650 alunos. 

Percebe-se, com essas movimentações, que o ensino superior privado 

concentra-se nos grandes e fortes grupos. De acordo com Oliveira (2009, p.8), 

 

No Brasil, o processo de desenvolvimento de um setor empresarial na 
educação é antigo, remontando, pelo menos, ao período da ditadura militar. 
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Entretanto, isso era dissimulado, pois a legislação proibia que as instituições 
de ensino, “pela sua natureza”, dessem lucro. Apenas com a promulgação 
da Constituição de 1988 é que se explicitou a possibilidade de existência de 
escolas com fins lucrativos. A posterior regulamentação desse dispositivo 
na Lei de Diretrizes e Bases e na legislação complementar acelerou o seu 
crescimento. 
 
 

Com possibilidade de entrada de capital financeiro na educação e, por 

consequência, a internacionalização da oferta educacional, surge a necessidade de 

investigação sobre essa perspectiva, por vezes, direcionada aos aspectos 

econômicos com rápido crescimento, o que impossibilita a qualidade acadêmica 

acompanhar tal fenômeno. Apresentando, desta forma, um cenário de preocupação 

aqui pesquisado. 

 

3.2 OS ATORES ENVOLVIDOS 

  

Com a intenção de uma visão mais ampla e aprofundada sobre a prática da 

disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, a pesquisa buscou envolver o 

máximo de sujeitos que pudessem contribuir com as diferentes visões sobre o 

processo investigado. Fez-se importante no decorrer desta produção, buscar 

entender como cada ator compreende e interpreta o ensino a distância na disciplina 

de Estágio Supervisionado Obrigatório.  

Para isso foram convidados: o reitor da unidade pesquisada, a coordenadora 

acadêmica, a coordenadora de área, a tutora que, neste formato, é responsável pela 

orientação e avaliação dos documentos postados pelos alunos no portal AVA. 

Também professores responsáveis pela disciplina de estágio supervisionado, 

quando ofertada de forma presencial, e os alunos, que estão cursando ou já 

cursaram a disciplina, no mesmo período, em que esta pesquisa se desenvolvia.  

No decorrer da pesquisa, a autora conseguiu ainda acessar dois sujeitos, que 

não estavam previstos: ex-funcionários da instituição estudada, presentes no 

processo de fusão descrito acima. Uma delas, a ex-coordenadora do curso 

bacharelado de Turismo que também acompanhou o processo de mudança da 

disciplina de estágio, e a ex-professora da disciplina que não vivenciou a disciplina 

na modalidade EAD, e sim na modalidade presencial.  
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A decisão em manter o sigilo sobre a identidade de cada agente envolvido foi 

tomada após sugestão dos integrantes da banca examinadora durante a qualificação 

desta dissertação, imaginando que os entrevistados ficariam mais à vontade na 

contribuição e no compartilhamento de assuntos direcionados às suas rotinas de 

trabalho. Não prejudicando, assim, a qualidade e a veracidade do conteúdo coletado 

e analisado. 

  Para Smeha (2009), deve ser considerada a ética na preservação dos 

direitos dos participantes, ou seja, o sigilo, bem-estar, ambiente acolhedor, 

preservação da identidade, e, primordialmente, a preocupação com o significado dos 

conteúdos que serão trabalhados no grupo e como eles poderão afetar a vida de 

cada um dos participantes. 

Importante ainda apontar como aspecto facilitador, que parte dos atores 

envolvidos já eram conhecidos da pesquisadora e, segundo Boni e Quaresma 

(2005), quando existe certa familiaridade ou proximidade social entre pesquisador e 

pesquisado, as pessoas tendem a ficar mais à vontade e se sentem mais seguras 

para colaborar. Nessa perspectiva, vale registrar que a autora possui contato com 

parte dos agentes envolvidos por estarem diretamente ligados à sua rotina 

acadêmica. Exceto a coordenadora de área e a tutora, que estão fisicamente 

distantes. A comunicação com elas ocorre, eventualmente, via e-mail e de acordo 

com as necessidades demandadas pelos alunos, que passam, na maioria das 

vezes, por dificuldades ou por problemas processuais relacionados às disciplinas, 

que possuem o suporte do ambiente virtual de aprendizagem, incluindo o Estágio 

Supervisionado Obrigatório.  

A ausência de familiaridade acima apresentada é consequência das relações 

mediadas pelas tecnologias, as quais limitam as interações dos grupos a 

determinado tempo e espaço. 

Segundo Kind (2004), as dificuldades apresentadas nas relações durante 

essa aproximação dada pelo campo também podem interferir nos resultados da 

pesquisa. Sendo, então, aconselhável a busca pela comunicação simples e 

uniforme, deixando de lado questões relacionadas a possíveis diferenças cultural e 

social para que ambos, pesquisador e pesquisado, possam se entender, evitando 

qualquer tipo de constrangimento. Assim, Bourdieu (1999) afirma que o pesquisador 

deve fazer tudo para diminuir a violência simbólica que é exercida por ele mesmo.  
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Para a coleta de dados, foram aplicados o método do grupo focal, a entrevista 

semiestruturada, a observação participante e a análise documental. Para os 

gestores da IES, professores, tutores e ex-funcionários, optou-se pela entrevista 

semiestruturada, já que para Boni e Quaresma (2005), essas entrevistas nos trazem 

a ideia de um contexto semelhante ao de uma conversa informal, porém direcionado 

ao objetivo que se deseja alcançar. O grupo focal foi escolhido para coletar dados 

com os alunos que estão cursando a disciplina de Estágio Supervisionado 

Obrigatório. Tal método é recomendado para orientar e dar referencial à 

investigação ou à ação em novos campos, por meio da experiência relatada pelos 

participantes, o que eles sentiram ou pensaram ou porque agiram em determinadas 

situações (OLIVEIRA; FREITAS, 1998). 

Parte fundamental nesta pesquisa foi a analise documental, elemento 

importantíssimo no processo de investigação. Para Oliveira (2007), a análise 

documental consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com uma 

finalidade específica e, neste caso, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e 

simultânea de informação para complementar os dados e permitir a contextualização 

das informações contidas nos documentos.  

Dos documentos relevantes, nesta pesquisa, temos os Projetos Institucionais 

e Pedagógicos, além dos próprios relatórios de estágio e troca de e-mails que foram 

constantes entre alunos, coordenadores e tutores. 

Já a observação participante supõe a interação pesquisador e pesquisado, 

através do saber ouvir, escutar e ver, além de fazer uso dos demais sentidos.  Para 

Valladares (2007), a coleta de informações não fica restrita às entrevistas formais e 

é possível que, com o tempo, os dados venham naturalmente até o pesquisador sem 

que ele faça qualquer esforço para obtê-los (VALLADARES, 2007).  

Cuidadosamente, criaram-se os roteiros semiestruturados das entrevistas que 

nortearam a coleta de informação, e, também, a adoção, pela pesquisadora, do 

diário de campo, para registrar as observações realizadas, que pudessem 

enriquecer a investigação no seu ambiente de trabalho. 

Todas as técnicas utilizadas foram consideradas logo no início desta 

produção, sendo possível, então, uma estimativa com relação à quantidade de 

atores envolvidos na coleta dos dados, não precisando a exatidão do número de 

participantes, devido aos imprevistos que poderiam ocorrer na realização do campo.  
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Houve, também, a preocupação da autora na formalização dos convites, 

optando por fazê-los, em parte, pessoalmente e sem interferência dos meios 

tecnológicos, para se perceber o real interesse de cada ator na contribuição para 

produção deste trabalho. Porém, virtualmente para a coordenadora de área e a 

tutora, por conta das limitações espaciais existentes. Ficou, assim, definido que 

essas entrevistas ocorressem on-line, respeitando o modus operandi da 

comunicação e da relação existente entre a pesquisadora e esses sujeitos, que só 

se realiza mediante o uso das plataformas virtuais. 

  Para escolha dos discentes envolvidos no trabalho, considerou-se, 

sobretudo, o período acadêmico de matrícula deles, priorizando alunos cursando 

Estágio Supervisionado Obrigatório ou concluído a disciplina no período anterior a 

esta pesquisa, garantindo que o objetivo da dissertação fosse atingido. 

Esses dados foram coletados por meio do grupo focal, na tentativa de 

compreender melhor as experiências dos discentes no decorrer da disciplina de 

Estágio Supervisionado Obrigatório com o suporte da plataforma AVA. Ao escolher o 

método, perceberam-se as influências mútuas que emergem do compartilhamento 

de ideias e que se desenvolvem a partir de um assunto previamente sugerido pelo 

coordenador do grupo. 

Segundo Severo e Araújo (2012), a operacionalização da técnica do grupo 

focal sugere que a composição desse seja de seis a quinze participantes, 

dependendo do objetivo que se pretende alcançar.  A partir dessa informação, 

decidiu-se que o grupo focal seria composto por sete alunos e as entrevistas 

semiestruturadas se estenderiam a cinco atores, totalizando, desta forma, doze 

entrevistados.  

A autora atuou como coordenadora do grupo focal procurando facilitar a 

interação dos participantes e propiciar a troca de experiência vivenciada pelos 

alunos durante suas atividades de estágio. Para Severo e Araújo (2012), o 

coordenador deve incentivar e facilitar a discussão além de intervir verbalmente, 

caso o grupo se encontre numa situação de conflito na qual não pode seguir 

sozinho.  

Esperam-se, ainda, algumas características além da capacidade de promover 

a interação como, por exemplo: tranquilidade, habilidade de escuta, demonstração 

de entusiasmo; consciência da comunicação não verbal; capacidade de seleção e 
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instrumentalização dos componentes do grupo e competência para lidar com o 

imprevisível. Por isso, é importante que o coordenador tenha experimentado a 

técnica em momentos anteriores. Dada essa preocupação, a autora buscou a 

utilização do grupo focal para produção de artigos produzidos para aprovação nas 

disciplinas do programa de mestrado, sobretudo, para maior familiaridade com 

possíveis imprevistos que pudessem ocorrer no decorrer da aplicação do método. 

Os roteiros foram construídos de forma que houvesse uma primeira seção 

denominada quebra gelo, com perguntas mais genéricas para buscar entendimento 

da formação acadêmica e carreira profissional. E uma segunda seção com as 

questões que atendessem o objetivo geral desta pesquisa. Em cada entrevista, a 

autora estimou um tempo para uma breve apresentação do objetivo central da 

pesquisa e de seus interesses pessoais. 

Abaixo a relação dos atores entrevistados, identificados por nomes fictícios, 

respeitando a escolha feita anteriormente de não identificar a instituição e os sujeitos 

que contribuíram para esta produção. 

Quadro I – Caracterização dos atores envolvidos  

 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

O tempo total utilizado na coleta de dados com os sujeitos acima listados foi 

de trezentos e cinquenta e cinco minutos, isto é, cinco horas e cinquenta e cinco 

minutos, realizados no período de dois meses, abril e maio de 2018. 

 

3.3 OS ATORES NÃO ENTREVISTADOS  

  

 Dentre os atores escolhidos para contribuir para esta pesquisa, temos três 

grupos distintos, o primeiro composto por sujeitos que vivenciaram, em dado 
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momento, as rotinas atribuídas à disciplina de estágio quando essa era ministrada 

presencialmente, e que atualmente não fazem parte do quadro de funcionários da 

instituição pesquisa. O segundo grupo composto pelos atores ainda ligados á 

instituição e vivenciam as experiências da disciplina, mesmo que com autonomia 

reduzida no processo de avaliação desta. E o terceiro grupo composto pelos tutores 

e coordenadores de área, que acompanham a distância a rotina da disciplina de 

estágio e, hoje, são os responsáveis pela avaliação do desempenho do aluno no 

ensino dessa disciplina.   

 Para que o olhar sobre o processo ocorresse de forma completa foram 

previstas entrevistas com todos os atores envolvidos, mas respeitando as limitações 

geográficas de cada sujeito. A única resistência encontrada pela autora desta 

produção ocorreu ao tentar entrevistar a tutora, que, atualmente, atende os alunos 

do curso de Turismo e a coordenadora de área, que além de coordenar todos os 

cursos das Ciências Sociais Aplicadas é a responsável pela gestão dos tutores. As 

razões para a resistência são diversas e caberia dizer que a localização pode ter 

contribuído para tal dificuldade ou mesmo por elas não estarem disponíveis para tal 

contribuição. 

 Vale elucidar que nem todos os atores entrevistados estão fisicamente 

presentes na instituição acompanhando e participando dos processos da disciplina, 

muito embora essas citadas acima sejam as principais envolvidas na avaliação dos 

alunos. Aqueles que fazem parte da instituição possuem proximidade por 

compartilharem o mesmo ambiente de trabalho, no entanto os entrevistados que não 

mais pertencem ao quadro de funcionários da empresa foram convidados e 

aceitaram contribuir para este trabalho.  

 Ainda que quantitativamente esses entrevistados não se dispusessem a 

participar das entrevistas, não mostraram qualquer prejuízo para a produção, afinal 

apenas dois do total de convidados deixaram de ser entrevistados. Vale ressaltar 

que esses sujeitos ocupam hoje uma posição bastante relevante para este trabalho, 

pois atuam diretamente, mesmo que a distância, com o aluno e possuem toda a 

autonomia no processo avaliativo, já que não é atribuição do professor acompanhar 

o processo de formação desse discente.  

 Desta forma, qualquer menção feita pela pesquisadora nos próximos 

capítulos, referente ao papel da coordenadora de área ou da tutora foram realizados 
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mediante a observação participante ou análise de documentos, tais como e-mails 

enviados pelos alunos, ou correções dos relatórios de estágio postados no ambiente 

virtual de aprendizagem.   

Abaixo segue a relação dos atores que não foram entrevistados, identificados 

por nomes fictícios.  

 

QUADRO IV – Caracterização dos atores não entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

Segundo o manual do estágio da instituição, disponibilizado no portal do 

aluno, “o tutor que acompanha suas atividades no AVA possui graduação e 

experiência profissional na área do curso”. Contudo após trabalho de pesquisa na 

plataforma Lattes CNPq, não foi possível identificar o currículo, nem da 

coordenadora de área e nem da tutora para verificação da formação e experiência 

dessas profissionais.  

 

3.4 ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 

A partir das orientações recebidas pela banca de qualificação do projeto desta 

pesquisa, houve o cuidado da pesquisadora na abordagem com os sujeitos 

envolvidos durante a coleta de dados e na condução das entrevistas, para que 

esses ficassem confortáveis durante o processo. Inicialmente, procurou-se marcar 

as entrevistas fora da IES, justamente para não caracterizar qualquer interesse 

profissional.  

Fato é que por dificuldades do campo, não foi possível cumprir a ideia inicial. 

As entrevistas com o grupo focal aconteceram em uma sala de aula da IES e as 

semiestruturadas, que envolveram os gestores e professores, realizadas em seus 

ambientes de trabalho. Apenas os professores que já não pertencem a R.A 

Educacional foram entrevistados em locais públicos. Mais uma vez a ideia é que 

ficasse evidente que a pesquisa é dissociável de qualquer interesse institucional.  
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Todas as entrevistas foram gravadas em um gravador portátil, e mediante 

autorização dos entrevistados. Os primeiros a serem entrevistados foram o reitor e a 

coordenadora acadêmica, não havendo qualquer resistência deles em fornecer as 

informações desejáveis. Ambos, inclusive, concordaram em ter o nome da instituição 

divulgada nesta dissertação, afinal trata-se de uma unidade integrada ao maior 

grupo educacional do país. Contudo, por questões éticas, como já mencionadas, 

optou-se por não revelar a instituição investigada.  

Essas entrevistas aconteceram na própria IES, na sala desses gestores, por 

uma questão de facilidade de encontro, após apresentação dos objetivos que a 

pesquisa busca alcançar, seguido do pedido de autorização para incluir todos os 

sujeitos envolvidos na coleta de dados, e a justificativa da importância de cada um 

deles. Na entrevista com a coordenadora acadêmica, aconteceram algumas 

interrupções pela própria rotina de trabalho.  

 As entrevistas com o grupo focal composto por sete estudantes também 

aconteceram na R.A Educacional, pela dificuldade de agendamento de um horário 

que pudesse atender a todos os envolvidos.  A sala disponibilizada foi organizada de 

forma que todos pudessem ter o contato face a face, por isso, as carteiras estavam 

em forma de círculo, pois, para Mazza, Mello e Chiesa (2009), evita-se a ideia de 

prestígio ou hierarquia, possibilitando a comunicação não verbal. Tal disposição 

facilitou também a posição do gravador, que se tornou ferramenta imprescindível 

para garantir um registro detalhado das informações. 

A sessão com o grupo focal organizou-se considerando a seguinte divisão: 

preparação, apresentação, desenvolvimento e encerramento do grupo, todos com 

definição de tempo estimado. A exposição da moderadora durou em média 10 

minutos e buscou apresentar os participantes, uma breve introdução da temática da 

pesquisa e seu objetivo, a explicação do método do grupo focal e a utilização do 

gravador, assim como as questões éticas para o bom desempenho do trabalho. O 

desenvolvimento foi orientado por um roteiro previamente construído, totalizando, ao 

final, cinquenta e cinco minutos de gravação.  
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para interpretação dos dados coletados, optou-se pela análise de conteúdo, 

método que emergiu do campo da Sociologia e da Psicologia. Para Bardin (2011), 

esse acontecimento tem sua origem entre os anos 40 e 50, após surgimento de 

novas problemáticas no campo metodológico, nos recursos tecnológicos, nos 

estudos da comunicação não verbal e nos trabalhos linguísticos.  

A análise de conteúdo é definida como técnica empírica, que, por meio de 

uma visão crítica, possibilita o objetivo exploratório que foi definido. Para esta 

pesquisa, adotou-se o grupo focal com os alunos e a entrevista com os professores, 

tutores, coordenadores e diretor que, posteriormente, foram transcritas. Houve ainda 

o momento de análise de documentos emitidos pelo MEC, pela instituição de ensino 

superior, bem como os relatórios de estágio dos alunos.   

Importante considerar, ainda, que o envolvimento dos atores nos processos 

institucionais pode levá-los a exteriorizar um discurso positivo sobre a adoção da 

educação a distância no processo de orientação e de avaliação da disciplina aqui 

estudada. Por isso, faz-se necessário um posicionamento questionador do 

pesquisador durante o processo de coleta e análise de dados. Além disso, exige-se 

determinado grau de intuição, imaginação e criatividade, sobretudo, na definição das 

categorias de análise. Não esquecendo que rigor e ética, apresentam-se aqui como 

fatores essenciais (FREITAS; CUNHA; MOSCAROLA, 1997).  

 A condução desta análise abrange etapas tidas como fundamentais e 

pragmáticas cuja legitimação se sujeita, essencialmente, á aplicação desse 

conjunto.  Bardin (2009) descreve essas três etapas como: 

a) A pré-análise – etapa em que ocorre a sistematização das ideias através 

do material coletado, organizado e estabelecendo indicadores para interpretação 

das informações coletadas, compondo assim o corpus da pesquisa.  

b) A exploração do material – que consiste na construção das operações de 

codificação para transformação das unidades de registro.  

c) O tratamento dos resultados – etapa  em que o pesquisador capta os 

manifestos do material coletado respaldados no referencial teórico.  

A partir dessas premissas, a organização deste trabalho ocorreu da seguinte 

forma: 



65 
 

A pré-análise, após a transcrição de todas as entrevistas que permitiram 

alcançar uma variedade de posicionamentos a respeito das variáveis previstas na 

pesquisa. Outras informações foram coletadas em documentos institucionais e 

através da observação participante, com o objetivo de complementar e enriquecer o 

material, tendo em vista que a autora estabelece um contato direto com a realidade 

estudada. 

A leitura flutuante consiste em ler, exaustivamente, o material coletado para 

conhecimento de seu conteúdo (MINAYO, 2007). Utiliza-se o termo flutuante, pois 

pouco a pouco a leitura se torna mais precisa, em relação às hipóteses e teorias que 

sustentam o material (BARDIN, 2009). 

Igualmente, a constituição do corpus é dada por: exaustividade, 

contemplando todos os aspectos do roteiro e esgotando o material coletado por 

completo, a representatividade, que represente de forma fiel o universo estudado, a 

homogeneidade, obedecendo com precisão ao tema sugerido, e a pertinência, 

adequando conteúdos aos objetivos do trabalho (BARDIN, 2009; MINAYO, 2007).  

O corpus da pesquisa, ou seja, o campo que recebeu especial atenção da 

autora foi definido após essa análise, considerando também todo o referencial 

teórico anteriormente produzido. A partir dessa definição houve a exploração do 

material, analise dos conteúdos que se originaram da transcrição das entrevistas, os 

documentos institucionais e as anotações do diário de campo.  

A partir dos parágrafos produzidos com esse material coletado, fez-se uma 

avaliação das palavras-chave, categorizando as que mereceram maior 

aprofundamento. Para Oliveira (2008), trata-se de um processo indutivo ou 

inferencial, e procura-se não apenas compreender o sentido da fala dos 

entrevistados, mas também buscar outras significações ou mensagens.  

Segundo Silva, Gobbi e Simão (2005, p. 76), o processo de organização das 

categorias analíticas pode ser estruturado de três formas: Modelo aberto: “as 

categorias não são fixas no início, mas tomam forma no curso da análise”; Modelo 

fechado: “o pesquisador decidi a priori as categorias apoiadas em um ponto de vista 

teórico que submete frequentemente à prova da realidade”; Modelo misto: “as 

categorias são selecionadas no início, mas o pesquisador se permite modificá-las 

em função do que a análise aportará”. 
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Nesta dissertação, optou-se pelo modelo misto, considerando que além das 

categorias pré-fixadas, inicialmente, poderiam emergir novas categorias de acordo 

com as falas dos sujeitos envolvidos. Na etapa de tratamento dos resultados, foi 

adotado todo o processo de reflexão, agregando ao material coletado no campo a 

fundamentação teórica anteriormente desenvolvida, resultando nas unidades que 

embasarão o próximo capítulo.  
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4.  ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo busca tratar os dados que foram coletados durante o estudo 

empírico sugerido para responder ao problema e aos objetivos que esta dissertação 

de mestrado se propõe.  Buscou-se estabelecer um diálogo entre as teorias 

trabalhadas no referencial teórico da pesquisa e o campo investigado, refletindo 

sobre os efeitos gerados quando a disciplina de  Estágio Supervisionado Obrigatório 

passa a ser mediada pelo ambiente virtual de aprendizagem e avaliada por um tutor. 

Além de maior compreensão sobre as mudanças trazidas aos docentes e as 

consequências aos discentes, com as experiências positivas ou negativas 

vivenciadas. 

No decorrer desta produção, foi possível observar que ainda são pouco 

frequentes as pesquisas que apresentam um diálogo entre esses dois temas: A 

disciplina de Estágio Supervisionado e a Educação a Distância, sendo pertinente, 

então, utilizar a empresa apresentada como objeto deste estudo. Nota-se que o uso 

do AVA é comum em disciplinas não apenas do curso de Turismo, mas de outros 

cursos da instituição investigada. Tal reflexão poderá, futuramente, se estender para 

esses outros contextos. 

É importante indicar que a seção a seguir, inicia-se com uma discussão mais 

teórica que tem o objetivo de apresentar o processo de análise de conteúdo de 

Laurence Bardin. Em seguida, são apresentadas as categorias analíticas que 

emergiram da pesquisa, após a transcrição e as repetidas releituras do material 

coletado nas diferentes entrevistas que ocorreram no decorrer do trabalho de 

campo.  

 

4.1 AS PRESPECTIVAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO 

SUPERIOR EM TURISMO: O MERCADO EM DETRIMENTO DA 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL.  

 

 A partir da definição da metodologia utilizada para coleta dos dados no 

decorrer desta produção, a autora optou por utilizar a técnica de análise de conteúdo 

para auxílio na interpretação das mensagens coletadas durante a pesquisa empírica, 
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a qual busca a compreensão de seus significados num nível que vai além de uma 

leitura comum dos dados, que levam aos resultados propostos. Para Bardin (2011), 

essa técnica de investigação tem por finalidade a descrição objetiva e sistemática do 

conteúdo manifesto das comunicações. A matéria-prima da análise de conteúdo 

pode constituir-se, pois, de qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não 

verbal, como relatórios, relatos, entrevistas, e diários pessoais. Contudo, os dados 

advindos dessas diversificadas fontes chegam ao investigador em estado bruto, 

necessitando, então, ser processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de 

compreensão, interpretação e inferência a que aspira a análise de conteúdo 

(MORAES, 1999).  

 Corrobora Godoy (1995) com essa ideia, ao mencionar que o método de 

análise de conteúdo privilegia as formas de comunicação oral e escrita, bem como 

outros meios de comunicação. A autora conclui que qualquer tipo de comunicação 

que vincule um conjunto de significações de um emissor para um receptor pode ser 

interpretada a partir da análise de conteúdo. 

 Alguns cuidados são considerados quando se utiliza a análise de conteúdo, 

parte-se do pressuposto que a interpretação é pessoal por parte do pesquisador 

com relação à percepção que ele tem dos dados, não sendo possível uma leitura 

neutra. Toda leitura se constitui numa interpretação e a compreensão do contexto 

evidencia-se como indispensável para entendimento do texto. Dentro desse estudo é 

importante voltar ao fato de que a pesquisadora faz parte do campo investigado e 

por estar próxima aos discentes, acompanhando sua rotina no momento da 

disciplina, pode acabar apresentando uma visão mais crítica sobre o processo 

investigado, justamente por vivenciar todas as dificuldades encontradas pelos 

alunos.  

Por outro lado, a autora ressalta a necessidade de se manterem atentos ao 

fato de que as informações passadas pelos entrevistados estão sujeitas a 

questionamentos. No caso da pesquisa realizada, percebe-se que a insatisfação dos 

alunos pela quantidade de disciplinas a distância é um fator que os leva a 

exteriorizar um discurso negativo sobre a disciplina de estágio por também ter sido 

enquadrada nesse formato. 

Para o cumprimento desta etapa, foi preciso voltar a alguns documentos 

institucionais consultados no momento da construção do referencial teórico desta 
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dissertação, tais como o PDI da instituição pesquisada, o PPC do curso de Turismo, 

os relatórios de estágio produzidos por alunos e as devolutivas dadas pelos tutores, 

responsáveis pela avaliação da disciplina de estágio, após correção desses 

relatórios. Além dos dados coletados durante as entrevistas realizadas com os 

diferentes agentes envolvidos. 

Durante a exploração do material, etapa seguinte a pré-análise foram 

excluídos materiais que, mesmo sendo muito relevantes, não seriam úteis para a 

contribuição do objetivo central do trabalho. Por isso, houve aprofundamento do 

material reunido para construção deste trabalho, dando, então, origem as categorias 

de análise. 

Como a pesquisadora vivencia em sua rotina o campo investigado, já havia 

algumas categorias pré-definidas, no entanto, durante todo o processo do mestrado, 

foi possível maior aprofundamento em conceitos metodológicos sendo, então, 

pertinente a escolha pelo modelo misto, em que novas categorias poderiam emergir 

no processo de coleta de dados.  

Ainda sobre o campo, as questões elaboradas para os roteiros de entrevistas 

tinham dois objetivos: a) coletar informações que permitissem a compreensão da 

dinâmica sugerida ao objeto de estudo frente aos diversos agentes envolvidos neste 

processo; b) coletar informações sobre as consequências trazidas no processo de 

formação do aluno após a implementação da EAD na dinâmica da disciplina de 

Estágio Supervisionado Obrigatório. 

O estudo empírico pôde melhor contextualizar quais os elementos que 

influenciam significativamente esse processo e o modo pelo qual os estudantes 

interpretam a nova modalidade proposta. 

Convém explicar que, deste ponto em diante, serão apresentadas as 

categorias que emergiram da análise de conteúdo: a modalidade EAD; o Estágio 

Supervisionado Obrigatório; as mudanças; os tutores; a Autonomia do estudante; a 

Flexibilidade e os Prazos; o Ambiente Virtual de Aprendizagem; a infraestrutura 

presencial; o acolhimento presencial.  
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4.1.1 A modalidade EAD  
 

 Mesmo a EAD tratando-se de uma modalidade nova, ainda não se esgotaram 

os estudos acerca desse tema, principalmente pela intensificação na procura dessa 

modalidade e pela necessidade de muitos aspectos merecem esclarecimento, como, 

por exemplo, a forma de interação do aluno com o ambiente virtual de 

aprendizagem. 

Tanto instituições públicas como privadas têm investido na ampliação do 

ensino a distância. A expansão do EAD no grupo educacional NOTRO ocorre em 

dimensões macro e não se trata de um projeto regional. Segundo o vice-presidente 

acadêmico do grupo: “Acreditamos no crescimento do EAD, enquanto o ensino 

presencial cresce 2,5% ao ano, o ensino a distância cresce 4,2%”.12 

E mais: 

 

A educação a distância entra como uma pasta da companhia em 2005 e 
2006, e até o momento os números só crescem. Trabalhamos com uma 
meta onde o ensino presencial, no ciclo de 2018, teve que matricular 25% 
de novos alunos,  enquanto que o EAD teve que matricular 45% de novos 
alunos. (ROBERTO, 2018)  

 

Corrobora Pereira (2017), com o dizer do reitor, destacando que, embora as 

matrículas do ensino superior ainda se concentrem majoritariamente em cursos 

presenciais, o empresariado vem apostando, a cada ano, no EAD, o que se revela 

nas estatísticas educacionais publicadas, anualmente, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC). 

A inclusão da tecnologia nos processos de educação se transforma num 

caminho sem volta para as instituições privadas, além de surgir como fator de 

aumento de competitividade. 

Para Tori (2010), a procura pela modalidade deve aumentar cada vez mais, 

pois ela rompe “barreiras econômicas, físicas, sociais e temporais”, tendo resultados 

positivos e já comprovados. E, de acordo com coordenadora acadêmica: 

 

 

                                                           
12 Informação coletada na reunião acadêmica que ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2018. 
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O valor da mensalidade diferenciada tem sido um dos grandes diferenciais 
para captação e ainda retenção dos alunos. Quando nossos alunos do 
ensino presencial apresentam qualquer dificuldade em pagar a mensalidade 
acaba que a educação a distância entra como possibilidade para que ele 
continue seus estudos (MONICA, 2018). 

 

Quando a companhia percebe que existe uma demanda pela modalidade, 

seja pela facilidade do aluno não estar presencialmente na instituição toda semana, 

seja pelos valores mais acessíveis desses cursos, o investimento direcionado para 

expansão do EAD acaba se tornado uma prioridade. O que reforça a fala do reitor. 

  
Não só a nossa instituição, mas o grupo NOTRO, enxerga no modelo a 
distância a maneira de ampliação do negócio, estamos entre os cinco 
maiores grupos educacionais do país. Nossa expansão está prevista para 
todas as regiões e não apenas no modelo a distância,  temos os projetos 
dos greenfields13. A Educação a distância possibilita que essa expansão se 
dê em território nacional (ROBERTO, 2018). 

 
 O discurso mercantilista fica claro na relação existente entre reitor e 

educação, a expansão do negócio parece ignorar o fato de que o que se oferece é 

educação, fator de grande interesse e responsabilidade social. O que parece ser 

bem agressivo aos educadores, pois aparece de forma naturalizada em algumas 

falas. Logo, entende-se que uma instituição de ensino superior acaba sendo gerida 

como uma empresa de qualquer outra natureza. 

O EAD pode ser considerado, ainda, uma maneira de retenção dos alunos 

que não conseguem continuar seus estudos na modalidade presencial. A 

modalidade, então, surge como alternativa para aqueles discentes que buscam a 

conclusão dos estudos, mas esbarram em algum problema, que pode ser desde a 

falta de condições para investimento até a falta de tempo para a completude do 

curso. Assim, para o reitor: 

 
Alguns dados são muito importantes de serem levantados, para 
entendermos em quais frentes temos que trabalhar. Exemplo, na graduação 
presencial o número de evasão de nossos alunos é de 12% enquanto no 
EAD temos um número de 23%, já diminui se tomarmos como base o último 
ciclo onde tivemos uma evasão acima de 30% (ROBERTO, 2018). 

  

Nesse contexto, o EAD apresenta-se como alternativa competitiva entre 

cursos iguais, porém ofertados por meio de modalidades diferentes na IES 

investigada. E segundo a coordenadora acadêmica da instituição “alguns cursos 

                                                           
13 Expansão através de abertura de novas unidades. 
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estão morrendo no modelo presencial e crescendo no modelo à distância, e o 

grupo incentiva esse crescimento”. 

  

A fala da coordenadora nos convida a uma reflexão sobre a possibilidade de a 

própria IES estar incentivando a falência dos cursos presenciais e o crescimento da 

modalidade a distância, uma vez que essa apresenta benefícios econômicos e 

mercadológicos mais interessantes, mesmo que, por vezes, esse crescimento 

signifique a precarização do ensino, pela forma como é ofertado.  

O que ainda parece não ser compreendido por alguns professores, que veem 

algumas vantagens no desenvolvimento do ensino a distância frente ao ensino 

presencial e defendem essa modalidade. Por exemplo,  

 

“o modelo traz flexibilidade quanto aos horários de estudo, 
possibilitando menores deslocamentos e exposição dos alunos no atual 
cenário de violência em que vivemos” (Benicio, 2018).  

 

 Assim, é notável a pluralidade de discursos quando o assunto é o ensino a 

distância. Aspectos positivos e negativos são ressaltados pelos sujeitos investigados 

nesta pesquisa, sejam eles professores, gestores e discente.  

Os próprios alunos que, inicialmente, posicionavam-se contra as disciplinas 

online, já passam a reconhecer a importância da inclusão nos currículos:  

[...] “quando nos deparamos com uma situação na empresa que 

trabalhamos é que passamos a valorizar aquele aprendizado. Eu entendi a 

importância das disciplinas online quando percebi que na GOL14 todos os 

treinamentos que eu deveria fazer eram através da plataforma da 

empresa”.15  

 

As discussões sobre EAD têm relevância social, pois essa modalidade 

permite o acesso ao sistema de parte da população, que vem sendo excluída do 

processo educacional superior público, seja pela distância de suas residências para 

as universidades, seja por indisponibilidade de tempo ou impossibilidade de cumprir 

os horários tradicionais de aula.  

A educação a distância contribui para a formação de profissionais sem o 

deslocamento de seus municípios. Mas, para além desses apontamentos acima, é 

fundamental entender quão possível o sistema de ensino aprendizagem é viável 

                                                           
14 Companhia Aérea Brasileira. 
15 Informação extraída do diário de campo. 
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dentro dessa estrutura, mesmo que muitos profissionais acreditem nele como a ex-

coordenadora da instituição. “Eu aposto muito em disciplina online, confio muito em 

plataforma online, confio muito no aprendizado de algumas plataformas para 

algumas disciplinas” (NICOLE, 2018). 

 

Mesmo tratando-se de uma tendência ou estratégia, a expansão do EAD não 

é exclusiva do setor privado, o setor público passa a investir, consideravelmente, 

nas mesmas estratégias, mas se faz fundamental a convalidação do aluno, pois o 

método exige maior comprometimento do estudante, muita disciplina e vontade de 

aprender. E, nesse caso, é necessário autonomia para concluir o curso, caso 

contrário, de acordo com a ex-coordenadora do curso de Turismo “o 

EAD acaba parecendo mais um suplício para o aluno, do que uma ferramenta para 

dizer que facilitou a gestão do seu tempo e da sua vida para você se formar melhor.” 

(NICOLE, 2018). 

 

 O que acaba sendo muito comum quando os alunos relatam dificuldades de 

acesso ao sistema, ou reprovam os formatos de arquivos, que não atendem ao 

proposto pela disciplina, e que, certamente, poderiam ter sido mais bem orientados 

no caso de uma disciplina presencial, com um acompanhamento mais próximo de 

um professor. Não foram poucas as vezes que os alunos recorreram à coordenação 

do curso apresentando diferentes dificuldades, mas precisavam optar pelas 

disciplinas on line para conseguirem concluir o curso naquele período.  

Para Tori (2010), o ensino presencial e o ensino a distância estão se 

descobrindo complementares, gerando assim, cursos híbridos (atividades 

presenciais e a distância) denominada de blended learning. 

Deste modo, para um país de dimensões extensas como o Brasil, a ideia de 

trazer o EAD poderia ser uma saída para incluir parte da sociedade no sistema 

educacional, mas se faz necessária a reflexão da forma como os grandes grupos 

educacionais pensam essa expansão. Pois, por vezes, essa modalidade fica muito 

relacionada ao negócio, esquecendo-se de que o próprio modelo pedagógico 

merece ser reestruturado para o contexto no qual se propõe essa mudança. De fato, 

os nossos jovens estão conectados e disciplinados a tal ponto conseguirem finalizar 

uma graduação?   
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4.1.2 O Estágio Supervisionado Obrigatório 

 

Para explicar este tópico, bem como elucidar a questão que o iniciou, vale 

voltar a certos conceitos que caracterizam o estágio supervisionado como forma 

de profissionalizar o estudante, mostrando a realidade do mercado de trabalho. 

Algumas das funções do estágio, segundo Roesch (1996) seriam:  

  
aplicar na prática os conhecimentos teóricos aprendidos no curso; avaliar a 
possibilidade de sugerir mudanças nas organizações; enfrentar problemas 
reais nas organizações; experimentar a resolução de problemas com uma 
responsabilidade limitada; avaliar o mercado de trabalho; aprofundar sua 
área de interesse e testar sua habilidade de negociação (Roesch apud 
Bianchi, Alvarenga e Bianchi, 2001, p.19).  

  

Mesmo que o curso de Turismo apresente na aplicação de suas 

disciplinas, atividades práticas habitualmente desenvolvidas pelos educadores e 

essas proporcionem o contato com a realidade social e mercadológica na qual o 

curso está inserido, como visitas técnicas, estudos de caso, e elaboração de 

projetos de pesquisa, são, por meio, dos estágios obrigatórios ou não 

obrigatórios, que a universidade facilita a interação da teoria estudada em sala de 

aula com a realidade vivenciada no mercado de trabalho. E este é o momento em 

que o aluno percebe a importância dessa disciplina para o seu processo de 

formação.  

Para Brandão (2006), é muito importante para o aluno, em sua passagem 

pela Universidade, vivenciar experiências práticas que o ajudem no momento de 

decidir o que irá fazer depois de formado, pois essas experiências lhe trarão 

conhecimentos e habilidades para enfrentar o concorrido mercado.  

De acordo com o PPC do curso estudado, o estágio curricular oportuniza ao 

discente a realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, 

enquanto componente da formação profissional, seja pelo desenvolvimento da 

competência técnica ou pelo compromisso político-social frente à sociedade. E todos 

os entrevistados reconhecem a importância dessa disciplina no processo de 

formação do estudante. O que se confirma na fala do professor a seguir: 

  
A formação em turismo é muito prática, é um curso fascinante. Existe uma 
diferença entre você imaginar o que vai fazer de você experimentar a 
profissão. Não tem como, acredito eu, alguém se decidir entre as diversas 
áreas prováveis, sem passar por uma disciplina de estágio bem construída. 
Eu até acredito que o ideal seria ter mais de um estágio (BENICIO, 2018). 
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Durante o trabalho empírico realizado para esta dissertação, foi possível 

observar que os alunos entendem que a disciplina não se limita a aplicar a prática 

das teorias trabalhadas, porque o estágio possibilita que eles vivenciem a prática da 

profissão. Assim, para a ex-coordenadora:  

É no momento do estágio que nos perguntamos:  será que é isso mesmo 
que eu quero.  Colocar em prática aquilo que você nunca fez, de repente 
você achava que seria de uma forma e é completamente diferente (NICOLE, 
2018). 

 

Pimenta e Gonçalves (1992) consideram que a finalidade do estágio é a de 

propiciar ao aluno uma aproximação com realidade na qual está inserido e atuará. 

Assim, o estágio se afasta da compreensão até então corrente, de que seria a parte 

prática do curso. Os autores defendem uma nova postura, uma re-definição do 

estágio que deve caminhar para a reflexão, a partir dessa realidade. Isso se 

confirma com o testemunho de uma das alunas entrevistadas. 

  
Apesar de eu ter tido outras experiências de estágio, este mudou muito a 
minha vida. Hoje eu faço algumas coisas que eu nunca fiz na minha vida e 
que nunca imaginei fazer,  de um jeito muito diferente. Importante porque ali 
você vê o que realmente você quer (KELLY, 2018). 

  

Não são raras as reclamações dos alunos sobre a dificuldade de se inserirem 

no mercado de trabalho, e esse desafio é constante, pois o mercado de trabalho 

além de dinâmico e complexo, é competitivo. São crescentes as exigências por 

profissionais que agreguem valor às empresas e às instituições em que estão 

inseridos. E acompanhar estas tendências é um processo difícil, conforme descrito 

pela aluna:  

  
Muitos lugares não contratam pessoas que não tenham experiência, e por 
isso fica muito difícil encontrar emprego. Através do estágio é possível 
aprender além de ser a oportunidade de entrar no mercado de trabalho.  Não 
é difícil também que os estágios peçam que os estudantes tenham 
experiência anterior. Mas pelo menos quando conseguimos o estágio já 
adquirimos a experiência que é exigida   (KEZIA, 2018).  

  

Trata-se de um grande desafio para a maioria das pessoas, e, principalmente, 

para as instituições educacionais, responsáveis em grande parte pela formação 

desses indivíduos. Cada vez mais o mercado de trabalho impõe o estabelecimento 

de profissionais competentes, que reúnam condições satisfatórias no que se referem 

aos conhecimentos acumulados, habilidades inatas ou desenvolvidas e atitudes 

positivas e favoráveis ao desenvolvimento organizacional e pessoal, como condição 

de empregabilidade e sucesso no mundo dos negócios (ANTUNES et al., 2005). 
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Descobrir e conhecer suas próprias aptidões, atitudes, habilidades e 

competências faz a diferença na hora de destacar o profissional em áreas ou 

segmentos que exigem alto grau de empregabilidade. E, na visão da ex-

coordenadora,  

 
 o estágio pode ser uma frustração, mas também um alivio. Descobrir se é 
ou não o que o aluno imaginava e for a grande porta de entrada para se 
decidirem profissionalmente. Dá a oportunidade de você sair da faculdade 
com um pouco mais de certeza sobre uma profissão que é um pouco 
incerta. Está muito além de fazer um relatório, daquele momento em diante 
você precisa saber qual é sua futura profissão. É uma formação que não é 
uma profissão (NICOLE, 2018). 

 

Assim, o estágio possibilita uma visão mais abrangente e contextualizada da 

profissão, para além da instrumentalização técnica ajuda na concretude de formar 

um profissional pensante, crítico-científico que vive num determinado espaço e 

tempo histórico, capaz de vislumbrar o caráter coletivo e social de sua profissão.  

 
4.1.3 As Mudanças  

 

A categoria de análise a seguir busca apresentar quais foram as principais 

mudanças vivenciadas pela empresa estudada após as aquisições feitas por grupos 

maiores, e quais os reflexos dessas mudanças, incialmente, para a matriz curricular 

do curso de Turismo e, a posteriori, para a disciplina investigada.   

Após a fusão da empresa R.A Educacional com a Sociedade Educacional 

TEILI, no ano de 2010, as matrizes curriculares dos cursos começaram a ser 

reformuladas. Não diferente dos demais, o curso de Turismo recebe novas 

propostas de ajustes em face às distintas demandas na formação de profissionais 

qualificados, sendo, então, apresentadas algumas adequações. 

Um dos sujeitos entrevistados no trabalho empírico ocupou a coordenação do 

curso de Turismo dessa empresa, logo após a fusão acima mencionada, 

vivenciando todo o processo de transição das matrizes curriculares. E informa como 

era a matriz anterior à transição.  

 

Na Matriz da Sociedade Educacional TEILE, as disciplinas de estágio eram 
oferecidas na grade curricular em três ou quatro períodos diferentes. O 
aluno tinha oportunidade de a cada seis meses estagiar em uma área 
diferente. Um turismológo nem sempre vai atuar como um turismólogo 
stricto sensu, ele sai da graduação e vai precisar se especializar em alguma 
área no meio do caminho, e para mim o meio do caminho é o estágio 
(NICOLE, 2018). 
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 Depois da fusão, uma primeira mudança foi a da carga horária destinada a 

essa disciplina, antes contemplada em quatro períodos e, então, reduzida aos dois 

períodos finais da graduação. O estágio curricular aparece no curso de Turismo 

como atividade obrigatória, perfazendo um total de 240 horas, estando assim em 

consonância com a matriz curricular.16 

 A disciplina de estágio era ministrada por um professor pertencente ao corpo 

docente do curso de Turismo, com formação superior específica para desenvolver 

todo o trabalho de coordenação exigido para o bom andamento da disciplina, como 

diz a ex-coordenadora.  

Os encontros presenciais entre professor e aluno eram regulares, divididos 
em grupos com explicações metodológicas e os alunos passavam o que 
estavam fazendo no estágio. A preocupação era eles estarem num campo 
de estágio que não fosse realmente campo de estágio. Ou estarem 
semiempregados numa área muito afim. Era muito sério o 
acompanhamento do estágio, em especial as atividades que eles 
desenvolviam (NICOLE, 2018). 

 

 Uma das professoras que ocupou essa cadeira no momento da transição das 

matrizes explica, também, quais eram os desafios da disciplina e como procurava 

fazer esse acompanhamento de forma que a proposta não fugisse do PPC. 

 
Quando eu estava como professora responsável pelo estágio, procurava 
encontrar os alunos a cada quinze dias, para mim o importante era ter a 
certeza de que a ocupação deles dentro do campo de estágio era conivente 
com aquilo que trabalhávamos em sala de aula. Queria ter a certeza de que 
o aluno não estava sendo explorado ou servindo de mão de obra barata 
para a concedente (ELIANA, 2018). 

 

 Mesmo com a redução do tempo destinado para a disciplina, até 2015, ainda 

existia a figura do professor que coordenava essas atividades junto aos alunos em 

seu campo de estágio, dialogando com a coordenação do curso e com o supervisor 

do campo. Os encontros garantiam que, segundo a ex-coordenadora, 

 
o aluno tivesse certeza que ele estava fazendo um estágio que era válido, 
tanto para instituição quanto para a formação dele, então não tinha o risco 
de ele começar a fazer um estágio e no final ele descobrir que tinha alguma 
coisa errada. O fato de ser presencial facilitava o tramite pela busca pelo 
estágio, a professora já conhecia todo mundo, a coordenação era muito 
próxima. Eu me lembro de que quando eu entrei na coordenação, logo na 

primeira semana eu já estava conversando com a Neltur17 porque eles não 

                                                           
16 Informação extraída do PPC do curso de Turismo da R.A. Educacional 
17 Niterói - Empresa de Lazer e Turismo S/A tem por objetivo promover, coordenar, executar e 

estimular o desenvolvimento do lazer, do turismo e das atividades correlatas, bem como, promoção 
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queriam perder os nossos estagiários, até porque na cidade só tinha a 
gente e a UFF, então eles precisavam dos nossos estagiários, além disso, o 
fato de ser presencial, gera a figura do professor referência de que eles não 
podem decepcionar porque tem uma relação afetiva , mas que o aluno 
também não pode vacilar porque eles sabem da fama do professor na 
exigência de que eles cumpram o processo (NICOLE, 2018). 

 
 

Esse professor não era exclusivo da disciplina de estágio, mas era atribuída a 

ele uma carga horária por esse acompanhamento. Afinal existia um trabalho em 

campo além das reuniões com esses alunos para explicação sobre a importância do 

estágio, legislações, metodologias e, ainda, cabia a esse profissional fazer um 

acompanhamento do desempenho de cada aluno na disciplina. Assegura a ex-

funcionária: 

 

A Coordenação estágio era muito específica de uma única professora 
porque ela era muito séria e rígida quanto à legislação. O aluno tinha que 
fazer o estágio num momento exato do curso, cumpriria as horas numa 
empresa que fosse validada pela instituição. Não era para inglês ver, era 
muito sério, a carga horária da professora não era baixa, ela tinha uma 
carga horária significativa para fazer essa coordenação, cuidando da 
papelada que era protocolada e depois todo o acompanhamento das 
atividades, relatórios parcial e final (NICOLE, 2018). 
 

 Através da fala acima é possível perceber que existia um comprometimento 

do professor com seus alunos, certificando-se de que as atividades estavam sendo 

cumpridas de acordo com as normativas do MEC. Era responsabilidade do professor 

não apenas estar presente nos encontros presenciais, para esclarecimento das 

dúvidas e apresentação das leis, como também verificar se o compromisso com a 

empresa concedente estava acontecendo de forma a contribuir para o 

desenvolvimento pessoal e profissional do estudante. 

 Em 2015, é proposta a modalidade EAD para a disciplina de Estágio 

Supervisionado Obrigatório. Ainda que o aluno precisasse atuar, presencialmente, 

em um campo, todo o tramite burocrático de formulários passa a ser realizado com o 

suporte da plataforma do AVA e o professor que coordenava a disciplina por 

intermédio de encontros e trabalho de campo, é substituído por um tutor.  

 Como qualquer mudança, houve resistência, mas o principal era entender 

quais as essenciais dificuldades foram apresentadas aos alunos nesse novo modelo. 

O que de acordo com o testemunho da aluna uma das dificuldades seria: “encontrar 

                                                                                                                                                                                     
de eventos e valorização dos equipamentos turísticos, em estreita consonância com a política de 
desenvolvimento econômico e social do Município de Niterói, delimitada em Estatuto. 
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o estágio já é nossa primeira dificuldade, eu, por exemplo, consegui porque trabalho 

na empresa do meu avô, mas tem muita gente na nossa sala que não conseguirá” 

(NATALIA, 2018). 

 

 A ideia do EAD aparecia como promessa ou possibilidade de solucionar 

alguns pontos negativos vivenciados no modelo presencial, como, por exemplo, a 

perspectiva de minimizar o deslocamento do aluno a IES. Isso porque, segundo a 

ex-professora do curso: 

 
Geralmente, o aluno começava a fazer o estágio quando o curso já estava 
60% ou 70% completo e muitas vezes esses alunos já estavam 
empregados, alguns faziam o estágio no mesmo período do TCC. Ainda era 
um aluno jovem, sem disciplina, tendo que estar presencialmente na 
unidade. E juntar estágio e TCC não era fácil, dois dias que eles precisavam 
estar com os professores para receber diferentes tipos de orientação 
(ELIANA, 2018). 

 

 O professor que antes se dedicava aos encontros e às orientações para 

contribuir para que o aluno entendesse os processos da disciplina de estágio, 

explicando as leis e, colaborando para que ele tivesse um desenvolvimento crítico e 

reflexivo sobre as atividades, que estavam sendo realizadas no campo, acaba 

deixando de existir, porque conforme o professor da instituição:  

 

A disciplina de estágio é composta por uma série de regras, sem qualquer 
explicação, que o aluno tem que preencher e mandar para alguém que 
ele nunca viu na vida, é muito raso, está faltando um pouco de conteúdo, de 
humanização (BENICIO, 2018). 

  

 É muito questionável a maneira pela qual se implementa determinada 

modalidade nas disciplinas, por isso, para Godoy e Catramby (2015), esse processo 

não deveria olhar apenas para aspectos instrucionais e institucionais que a 

compõem, pois ele necessita de investimento formativo que privilegie acima de tudo, 

o ser humano.  

 Tratando-se de um grupo educacional com tamanha dimensão, é possível 

imaginar que essa discussão sobre o processo formativo aconteça, mas a forma de 

introduzir um modelo não deveria ser imposta sem que fossem consideradas 

particularidades regionais, como afirma do reitor da instituição investigada. 

 

A empresa tem um programa conhecido como “sintonia de ponta a ponta” 
onde todas as áreas deveriam entender os fluxos, mas realmente não 
funciona, não conseguimos ter um olhar especifico para Niterói entendendo 
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o tamanho do nosso universo, temos 15 mil alunos no presencial e não há 
como não ter um olhar diferenciado para essa estrutura, pois os prazos a 
serem estabelecidos de forma única e padronizados para todas as 
unidades, independente de seu tamanho e estrutura é realmente desumano. 
O corporativo não enxerga as nossas dificuldades (ROBERTO, 2018). 

 

O posicionamento empresarial adotado pelo grupo NOTRO é criticado não 

apenas pelos alunos ou professores, mas também pelos próprios gestores que 

acreditam ser o contexto, o qual cada unidade se insere, levado em consideração. 

Dessa forma, dimensionar o tamanho de cada unidade deveria ser um dos fatores 

ao se estipular prazos ou rotinas de trabalho. 

O reitor ainda acrescenta: 

 

Além disso, a educação a distância ou a disciplina que recebe esse método 
poderá ficar completamente comprometida se não houver a conscientização 
junto ao corpo discente, bem como uma preparação dos professores ao 
lidar com essa nova realidade. Cabe lembrar que na atualidade os 
professores que estão produzindo esse conhecimento aos alunos, foram em 
sua totalidade formados num modelo de educação convencional, de forma 
presencial. (ROBERTO, 2018) 

 

 Tratando-se de gestão local, nem todos os envolvidos no processo acham 

que a inclusão de uma modalidade em uma disciplina que requer orientação poderia 

simplesmente passar para o modelo a distância. É de conhecimento dos gestores 

que o processo de aprendizado pode sofrer sérias consequências quando uma 

orientação acaba sendo reduzida a correções em grande escala, em que o próprio 

tempo e volume de tarefas apresentam a precarização de um trabalho que, 

certamente, impactará no processo de formação do aluno. Assim, a coordenadora 

acadêmica se posiciona sobre o assunto. 

 

Sou contra a implementação do modelo a distância para o estágio 
supervisionado obrigatório e de TCC. O modelo vai contra o modelo da 
academia de produção de conhecimento. A validação do estágio, está 
errada, não pode ser reduzida ao formato do documento que foi enviado via 
AVA, estar em formato word ou PDF não deveria definir o sucesso ou o 
fracasso do aluno na disciplina, não era para estarmos apegados a esses 
pequenos detalhes, mal se avalia a prática que este aluno desenvolveu 
durante o estágio (MONICA, 2018). 

 

 A vida acadêmica do aluno não deveria ser prejudicada por pequenos 

detalhes, uma vez que o formato EAD tira a importância do quanto o aluno é capaz 

de pensar sobre determinada prática, e eleva o grau de importância do formato do 

documento postado, ou dos cinco minutos de atraso pela postagem. Isso traz 

desconfiança, inclusive, para os professores do curso se, realmente, existe um 
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acompanhamento das atividades dos alunos ou mesmo das empresas que estão por 

trás da suposta contratação. Por isso, a ex-professora da instituição questiona “se 

efetivamente o aluno faz aquele estágio. Eu tenho até essa dúvida. Não sei que tipo 

de acompanhamento é feito, não consigo vislumbrar nada dessa conta”  (ELIANA, 

2018). 

 
 Fazendo a leitura do manual do estudante, foi possível entender quais as 

funções direcionadas para cada agente após as mudanças propostas. Portanto, 

Compete ao coordenador do curso auxiliar o aluno na escolha do campo de estágio 

e manter contato com os campos de estágio; Articular-se com as entidades e 

organizações de direito público e/ou privado, com a comunidade em geral e com os 

setores envolvidos para divulgação dos procedimentos dos convênios e cadastros, 

visando a manutenção e a ampliação das opções de campo de estágio na área do 

curso respectivo; Participar da elaboração do plano do estágio curricular obrigatório; 

Aprovar o planejamento das atividades de estágio curricular obrigatório; Informar 

sobre as condições adequadas para a realização do Estágio Curricular Obrigatório; 

Orientar os supervisores de campo, acompanhar a realização das atividades e a 

elaboração do relatório de Estágio Curricular Obrigatório; Colaborar com as ações 

do tutor e supervisor de campo. E, ainda, receber, conferir e assinar os documentos 

comprobatórios da realização do estágio, também zelar pela realização, pelo bom 

funcionamento e pelo cumprimento das atividades de Estágio Curricular Obrigatório. 

 Ao tutor cabe orientar a atuação do aluno na realização das atividades de 

estágio; Conferir a documentação inserida na plataforma; Participar da avaliação das 

atividades pertinentes ao Estágio e atender as dúvidas dos alunos, quanto à 

documentação e á execução das atividades, se houver.   

 Mesmo não sendo o principal objetivo deste trabalho, cabe, a partir dessa 

nova divisão, investigar alguns outros pontos como: Se a grande responsabilidade 

no andamento da disciplina passa a ficar sobre a gestão de uma coordenação de 

curso ou por qual razão esse sujeito deixa de se responsabilizar pela aprovação 

desse aluno na disciplina; Se, no manual, o tutor participa da avaliação das 

atividades, porque, na prática, o coordenador perde, completamente, a autonomia 

em aprovar ou reprovar um aluno que não esteja cumprindo corretamente o estágio; 

Ou se existe a precarização do trabalho do coordenador de curso quando são 
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agregadas novas funções que antes eram da responsabilidade de um professor, 

com carga horária específica para o desenvolvimento da atividade.  

 Ainda que não seja o objetivo desta pesquisa, explorar outros cursos/ 

disciplinas submetidos a esse método, faz-se importante trazer a fala de um 

coordenador de curso durante uma das reuniões de coordenação:  

 

“Meus alunos estão pagando para que profissionais autônomos assinem e 

carimbem seus relatórios, e eles cobram em média R$ 350,00. Agora pensa 

bem, com o Estado do Rio de Janeiro desta forma, onde eles acharão 

estágio? O número de desempregados só aumenta. ”18  

 É inimaginável compreender como coordenadores de curso tomam ciência de 

tais práticas sem conseguir ter qualquer controle da situação. Em cursos em que o 

universo de alunos formandos é, consideravelmente, maior do que o de Turismo, por 

exemplo, acaba sendo inviável o coordenador estar à frente desses casos. A 

dimensão dos problemas sistêmicos apresentados, nesta instituição, que se 

autodenomina on line é tão grande, que o coordenador de fato não consegue atribuir 

sua responsabilidade a esses problemas pontuais e locais, que ferem os próprios 

valores da educação. Dessa forma, a gestão das disciplinas, mediadas pelo AVA, 

acabam sendo feitas por tutores que estão fora do Estado do Rio de Janeiro e pouco 

conhecem as situações políticas ou sociais dessa cidade.  

 Uma grande diferença que pode ser apontada na mudança do modelo, 

conforme o professor da instituição, é que 

existia reprovação pelo tipo de atividade que o aluno realizava, existia uma 
seriedade muito grande. Se o aluno estivesse fazendo uma atividade de 
administrador ele era reprovado. Se não conseguisse estágio era 
reprovado. Hoje não posso dizer como é realizado esse acompanhamento, 
mas honestamente, eu não acho que exista. (BENICIO, 2018) 

 
Mesmo que as funções estejam, aparentemente, bem definidas através do 

material disponibilizado ao aluno, fica evidente que o coordenador é, 

presencialmente, responsável pelo acompanhamento de todo o processo da 

disciplina, mas no momento de conceituar o aluno como aprovado ou reprovado ele 

perde, completamente, a autonomia.  

Se existe alguma dúvida ou se há algum apontamento relevante que deva ser 

tratado entre coordenação e tutoria é, ainda, mais difícil, já que as solicitações dos 

                                                           
18 Informação extraída do diário de campo 
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coordenadores precisam ser feitas por meio de abertura de chamados dentro de um 

programa da instituição, e se não houver resposta dentro do prazo, o coordenador 

deve contatar o coordenador de área, que aparece como intermediário entre 

coordenador e tutor.  

A ideia do EAD aparecia como promessa ou possibilidade de solucionar 

alguns pontos negativos vivenciados pelo modelo presencial, mas se torna 

fundamental saber que a modalidade pode atender, perfeitamente bem, 

determinadas disciplinas. Em outros casos, porém, a disciplina deve ser planejada 

de acordo com as particularidades apresentadas.  

É importante que o estágio supervisionado não seja encarado apenas como 

mais uma etapa, sem que seja dado o devido valor a esse momento de crescimento 

reflexivo do aluno. O problema se dá quando se percebe que o estágio, muitas 

vezes, é realizado e o aluno não entende sequer o grau de complexidade que a 

disciplina envolve, dando maior importância a um carimbo de aceite que o próprio 

exercício da profissão. 

 

4.1.4 Os Tutores  

 

 No modelo EAD, é importante entender qual o papel de cada ator social. O 

foco principal deste processo educativo deve estar no estudante, mas existe uma 

equipe, segundo Godoy e Catrambry (2015), que dão vida a esse programa de 

educação: professores, tutores, designers institucionais, ilustradores do material 

impresso e tantos outros profissionais. 

 Esta seção apresenta a impressão dos entrevistados com relação ao tipo de 

orientação oferecida pelos tutores, que podem atuar não só como intermediários 

entre professores e alunos, mas também perpetuar certo distanciamento entre 

ambos, trazendo consequências para a formação humana. 

 A R.A Educacional disponibiliza no manual do estágio informações de que os 

tutores são especializados na área de conhecimento que atuam. Ainda que o 

manual informe que o tutor é formado na área de conhecimento do curso, neste 

caso, Turismo, essa confirmação não foi possível quando se fez necessária. 

Inicialmente, a pesquisadora buscou, através da plataforma lattes do CNPq, o 

currículo desse profissional, o que comprovaria a formação dele, mas não localizou. 
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Após essa tentativa, a autora recorreu à coordenadora de área para a verificação, e 

a informação obtida é que a instituição possui todos os documentos arquivados 

solicitados no momento de recredenciamento pelo MEC. 

             A instituição passou pelo recredenciamento no ano de 2016, e todos os 

documentos localizados fisicamente, na instituição, eram referentes aos tutores, que 

atuavam naquele momento, não houve, pois qualquer atualização dos currículos, 

mesmo após a troca dos tutores. Ficando, assim, a dúvida se eles, realmente, 

possuem a formação na área de conhecimento pertencente a esta pesquisa. Por 

isso, a ex-coordenadora afirma que 

 

A insegurança de estar sendo avaliado por uma pessoa que se tem quase 
certeza de que não é turismólogo, porque quem entra numa faculdade de 
turismo sabe que não tem turismólogos espalhados a cada esquina, e não 
existe um número enorme de tutores espalhados à disposição dos alunos, 
até porque não estamos falando de uma instituição local, isso é em nível de 
Brasil (NICOLE, 2018). 

  

Vale lembrar que na modalidade a distância o tutor assume grandes 

responsabilidades quando fica atribuído a ele a ideia de aproximação entre alunos e 

professores ou entre alunos e os conteúdos. Para Godoy e Catramby (2015), a 

figura do tutor passa a funcionar como uma espécie de interface entre o professor e 

o aluno, modificando toda uma concepção educacional. 

Outra informação que não foi possível trazer, com exatidão, mesmo depois de 

várias tentativas, ao entrevistar a atual tutora do curso, diz respeito á quantidade de 

alunos que cada tutor orienta. A fala, a seguir, da coordenadora acadêmica atesta o 

que se disse sobre essa quantidade. “O número de pessoas que eles atendem, é 

algo que não é divulgado, mas é sempre um ponto de questionamento” (Monica). 

 
Em caráter de informação, vale mencionar que a atual tutora além de fazer 

toda a orientação de estágio supervisionado ainda realiza as orientações dos TCCs 

desse mesmo curso e pode acontecer de uma turma ser orientada pelo mesmo 

tutor. Mas situações contrárias a essas também são comuns e, em alguns casos 

acabam sendo inevitáveis, por exemplo, a falta de controle de plágio nos relatórios. 

Por isso, a ex-coordenadora de estágio questiona: 

 
Se eu sou aluno de uma turma que tem um tutor e meu amigo tem outro 
tutor, e a gente faz o estágio no mesmo campo, até porque não são tantos 
campos, e se os relatórios forem idênticos? Quem faz esse cruzamento? 
Quem sabe quem fez o quê? Eu até acho que avançou muito a conferência 
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do tutor quanto a copias da internet, está perto de um grau muito excelente 
sem deixar que nada venha de outrem. Mas e nesse caso de duas pessoas 
que trabalham no mesmo ambiente? (NICOLE, 2018) 

 

Fala comum a da ex-coordenadora, que acompanha alguns processos locais, 

é a da coordenadora acadêmica. 

Os alunos estão tendo tratamentos diferentes por estarem sendo atendidos 
por pessoas diferentes. Isso pode acontecer no presencial? Pode. Se existir 
uma turma muito grande pode ser que exista uma divisão por dois 
professores, mas se eles estão na mesma coordenação, o papel do 
coordenador é mediar, buscar um equilibro entre esses dois professores. 
(MONICA, 2018) 

  

E, mesmo que o papel do tutor dentro dessa estrutura esteja bem claro no 

PPC e no manual do estudante, existem muitas contradições na maneira como esse 

acompanhamento é feito. Assim, observa o professor entrevistado. 

 
E se a gente for observar a resposta que cada tutor dá para os alunos, a 
verdade é que nem eles sabem o que eles estão orientando/avaliando. 
Alguns se prestam ao papel de orientar metodologicamente, o que é até 
bacana, desde que combinado com uma convalidação do coordenador 
presencial (BENICIO, 2018). 
 

 Diferente do que ocorre com um professor presencial, na empresa, a 

remuneração do tutor é realizada pela quantidade de alunos que ele tem sob sua 

responsabilidade. Mas o que se deduz da fala abaixo, trazida pelo reitor, é que 

existe, ainda, a possibilidade de maior precarização do trabalho do tutor, pois além 

de atender aos seus alunos, deverá se comprometer com demais atividades que se 

afastam do trabalho docente.  

 

O Grupo NOTRO tem um projeto que prevê uma mudança na contratação 
dos tutores, deixando de estar vinculada á instituição como tutores, 
passando a ocupar um cargo administrativo para que seja atribuída a eles 
demais funções e processos (ROBERTO, 2018). 

 

 Tal fala volta com a reflexão sobre um item já mencionado nesta pesquisa 

que é a precarização do trabalho docente, sem falar na remuneração tantas vezes 

aquém de seu efetivo trabalho.  E como se observa na fala da ex-coordenadora, 

 

O tutor virtual é um robô humanizado, porque ele vai seguir procedimentos, 
vai cumprir regras porque é treinado para isso. Mas é humanizado porque é 
um ser humano e ele comete os erros, que podem sim atrapalhar o aluno, 
pois eles têm as dificuldades deles com a própria plataforma (NICOLE, 
2018). 
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Algumas incertezas são levantadas nesse item e certamente trazem 

desconfiança sobre a qualidade do trabalho atribuído a esse ator. A primeira é se 

esses tutores realmente possuem formação em áreas que dialogam com suas áreas 

de formação. Além disso, é importante lembrar que a maioria dos profissionais que 

hoje atuam como professores não tiveram sua formação pela educação a distância, 

bem como podemos afirmar que ainda temos 100% dos estudantes concluindo a 

educação escolar pelo modelo presencial.  Então, qual o tipo de preparo que esses 

tutores estão recebendo antes de assumirem tais responsabilidades? E mais, qual é 

a certeza de que desse profissional não está sendo subutilizado para outras funções 

que ultrapassam aquelas relacionadas à contribuição do trabalho docente. 

O EAD pressupõe, além de infraestrutura tecnológica, um planejamento eficaz 

e comprometimento com os alunos e com as necessidades de coordenação e 

satisfação dos docentes e equipe técnico-pedagógica. 

 

4.1.5 A Autonomia do Estudante 

 

 A presente categoria traz um aspecto bastante relevante para esta discussão. 

Muito se fala sobre as mudanças e investimentos feitos quando as disciplinas 

passam a adotar o formato virtual. Mas, vale considerar que a mudança está para 

além do investimento de softwares, pois se espera uma mudança cultural desses 

alunos, que chegam de um modelo tradicional de educação, em que o professor é o 

principal detentor do conhecimento. O EAD traz uma reflexão sobre a construção do 

conhecimento, e esse passa a ser possível a partir de um comportamento mais 

autônomo do estudante, de acordo com o reitor. 

 
o sucesso da aprendizagem no modelo EAD depende em grande parte da 
disciplina adotada pelo aluno, e se ele realmente aproveita bem todo o 
conteúdo sozinho. A maioria dos nossos alunos chega ao ensino superior 
sem a base adequada prevista na educação básica, o que dificulta, pois 
nosso público chega cru, e por isso tem sérios prejuízos com a disciplina, 
além das minorias sociais ainda temos os mais velhos com muita 
dificuldade de interação com a  tecnologia e precisam de alguém para dar 
esse suporte. O público teen, ou aqueles que já estão inseridos no mercado 
de trabalho, acabam tendo maior afinidade com a plataforma. Mas o MEC 
caminha para que o EAD esteja presente também nas grades de ensino 
médio, garantindo que os mais jovens já tenham contato com os meios 
informatizados (ROBERTO, 2018). 

 

 Um ponto que merece ser mais uma vez citado, é que a R.A Educacional 

possui uma grande maioria alunos vindos de um ensino básico público que não 
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incentiva o desenvolvimento crítico e autônomo deles.  Esse indicador se deve em 

parte pelo processo seletivo bastante questionável, porque para se atingir mais 

metas agressivas, conforme mencionado em falas anteriores, em que a quantidade 

de matrículas passa a ser mais importante que os pré-requisitos necessários para 

aprovação do aluno, é quase inevitável encontrar alunos com sérios problemas de 

educação básica, apresentando grande limitação em seu desenvolvimento escolar. 

Um problema exemplificado na fala a seguir. 

 
O modelo de educação a distância exige muita disciplina do aluno, veja pelo 
meu caso, já fiz duas especializações no modelo a distância e estou na 
minha terceira. A única disciplina que já reprovei em minha história 
acadêmica foi na especialização a distância por não ter conseguido cumprir 
um prazo. Como eu trabalhava na instituição e conhecia as regras, sabia 
que não conseguiria pleitear nenhuma flexibilidade (MONICA, 2018). 
 

 

 O EAD traz mudanças ao modelo tradicional de sala de aula. Para Alonso 

(2010), é da ilusão do atendimento massificado proporcionado pelo ensino a 

distância que se origina a ideia de autonomia do aluno, que, individualmente, terá 

acesso à informação através de seus portais, das bibliotecas virtuais e dos materiais 

didáticos, entre outros, fazendo assim a sua parte: aprender. De fato, o acesso aos 

instrumentos da formação é relevante para o desenvolvimento da formação, não se 

esgotando, obviamente, nisso, como testemunha a aluna, a seguir. 

 
Se não formos atrás das informações nunca saberemos como fazer, a 
informação não vem pra gente, e acabamos tendo que sobrecarregar você 
(coordenadora do curso). Perdemos tempo das aulas para fazer pergunta 
sobre preenchimento e tal (NATALIA, 2018). 

 

 Alguns dos entrevistados ainda mencionaram que existem políticas públicas 

sendo desenvolvidas para que o EAD esteja presente também na educação básica. 

 
O MEC já está trabalhando para implementar esse modelo também na 
educação básica e esses alunos tem muito mais facilidade de aprendizado 
quando já está inserido desde a infância (MONICA, 2018). 

 

 O que chama atenção nessa fala é que existe a esperança dos alunos 

chegarem mais autônomos à Educação Superior, mas o que isso de fato quer dizer? 

Quer dizer que eles estarão também mais preparados para lidar com as questões 

pessoais, desenvolvendo melhor suas habilidades e competências? Ou que eles 

estarão mais aptos para os processos mecânicos de postagens, prazos e 

plataformas? Aparentemente, existe uma preocupação em modelar o aluno para 
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esse modelo de educação, mas não se percebe modelar a educação para esse 

modelo de aluno, que, em grande maioria, apresenta carências educacionais, as 

quais, certamente, refletirão em suas futuras posições. 

 
 

4.1.6 Flexibilidade e Prazos 

 

 Como visto anteriormente, a aprovação na disciplina de estágio é dada após o 

cumprimento de cinco etapas de postagem de documentos, e as datas limites para 

inclusão da documentação solicitada é providenciada logo no início de cada 

semestre através do cronograma disponibilizado no manual de estágio cedido no 

ambiente virtual do aluno, conforme figura abaixo: 

 

FIGURA IV – Cronograma de Atividades 

 

Fonte: Manual de Estágio 2018  

  

É importante mencionar que a ordem de postagem, deve seguir a 

apresentada na figura acima, caso uma das etapas não seja validada pelo tutor, pela 

não postagem, pela falta de assinatura/carimbo ou ausência de informações, isso 

interferirá, diretamente, no andamento das demais etapas.  
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Os prazos são fixados para cada atividade, e, após, a data limite de envio dos 

documentos, os tutores realizam somente a correção, sem possibilidade de o aluno 

reenviar, caso necessário. Por isso, os alunos são sempre orientados pela 

coordenação do curso a postar suas atividades com antecedência, pois havendo 

necessidade de qualquer correção ou inclusão de informações haverá flexibilidade 

para fazê-las. 

Os tutores também possuem prazos para conferência das documentações e 

retorno para os alunos, em sete dias úteis devem realizar a correção e validação das 

atividades que foram postadas. Os arquivos postados nos sete dias úteis, finais dos 

prazos estabelecidos no cronograma serão corrigidos, entretanto, como mencionado 

anteriormente, sem possibilidade de re-postagem. 

Durante a coleta dos dados, os alunos relataram dificuldades que encontram 

no processo das postagens, mas um item levantado que mereceu especial atenção, 

foi a falta de flexibilização nos prazos apresentados pela instituição. E isso se 

comprova na fala do reitor. 

 
 

Os prazos respeitam a política institucional, mas ainda é um dos fatores 
problemáticos, nesse ciclo tivemos grande instabilidade no portal, o que 
gerou muitas reclamações dos alunos no que se refere á postagem das 
atividades. E quem tem razão não abre mão de seus direitos, desta forma a 
companhia teve que ceder fazendo a prorrogação da data de entrega. Eu 
acho que os prazos chegam a ser desumanos, mas não me refiro ao prazo 
sugerido ao aluno, e sim ao prazo de entrega das atividades corrigidas, 
temos o exemplo em disciplinas na graduação em que todos os 
coordenadores precisam fazer uma força tarefa/mutirões para o envio dos 
cartões de provas das disciplinas online pelo sistema (ROBERTO, 2018). 

  

 Mais uma vez temos a constatação de que nem o reitor da faculdade tem 

autonomia para flexibilizar os prazos, pois esses são institucionalizados, mostrando 

que a alta gestão fica limitada a atender algumas necessidades que se estendem a 

diversos alunos.  

 Não são raros os pedidos dos alunos para aumentar o prazo das postagens, e 

esse procedimento pode ser solicitado pelo coordenador de curso através da 

abertura de um chamado. No entanto, a prorrogação do prazo só ocorre mediante a 

apresentação de evidencias que comprovem a impossibilidade de acesso, exemplo: 

Laudo médico comprovando que o aluno não tinha condição de dar andamento á 

atividade, prints de telas evidenciando qualquer problema sistêmico. E, mesmo 
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assim não existe nenhuma garantia de que a prorrogação será aceita, ficando o 

coordenador e o aluno à espera do retorno dos chamados.  

O cronograma das atividades está disponível no AVA para que o aluno 

acesse o conteúdo e as avaliações desde o início do semestre. É relevante a 

quantidade de alunos que não concluem a disciplina por perderem os prazos e, 

sobretudo, assumirem um papel mais autônomo de buscar as informações em seu 

próprio ambiente de aprendizagem. Mas existe outra parte de alunos que reclamam, 

não exatamente dos prazos estipulados, mas, principalmente, da falta de 

flexibilização desses prazos. E o testemunho da aluna reforça o que foi dito. 

 
Eu estava no quinto período e só no final do período eu consegui o estágio, 
mas não dava mais tempo de postar, pois a data de envio do termo de 
compromisso já tinha vencido, mesmo estagiando no período eu não 
consegui concluir a disciplina porque não aceitaram. Tive que continuar no 
estágio por mais seis meses para garantir que a postagem fosse feita no 
período seguinte. Então, toda a dedicação de antes, não adiantou de nada 
para a faculdade, apenas para minha experiência. Nesse caso, tudo bem 
porque eu ainda precisava cursar o sexto período, mas e se eu não 
precisasse? Teria que pagar mais seis meses por causa de um estágio que 
eu já estava fazendo. Não são flexíveis (JESSICA, 2018). 

 

Os alunos se sentem lesados quando percebem que serão obrigados a cursar 

mais seis meses da graduação, mesmo depois de todo o empenho em encontrar o 

campo para estágio. Essa situação se repetiu na fala dos alunos, e o que mais se 

evidenciou foi o grau de insatisfação que eles demonstraram quando aquele estágio 

não tinha nenhuma validade acadêmica, podendo ainda atrasar seu processo de 

formação, uma vez que deveriam refazer um semestre devido á falta de flexibilidade 

dos prazos. E aluna desabafa: 

 
O mesmo aconteceu nesse período, mais uma vez perdi o prazo porque 
não tive tempo, estou cobrindo duas funcionárias que estão de férias, 
trabalho mais de trinta horas por semana e na data limite da postagem não 
consegui postar os documentos. O triste é que não postei os documentos 
porque estava no estágio e acabarei reprovada nessa disciplina mais uma 
vez porque a R.A Educacional não flexibiliza (JESSICA, 2018). 

 

Os alunos dependem de um feedback do tutor para poderem dar continuidade 

ás demais atividades, e de acordo com o relato a seguir, nem mesmo os tutores 

conseguem atender o prazo institucional. “Poderiam flexibilizar para os alunos já que 

os próprios tutores nem sempre cumprem o prazo de envio da atividade corrigida 

dentro dos sete dias depois que postamos” (NATALIA, 2018). 
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Outro dado importante no cumprimento dessa atividade é que, em hipótese 

alguma, o aluno é aprovado caso não tenha ocorrido o envio do termo de 

compromisso do estágio, pois essa etapa de postagem do termo de compromisso 

tem data de fechamento, antes mesmo das demais etapas. Desta forma, se o aluno 

não conseguir o estágio antes do encerramento da postagem do termo de 

compromisso, ele já perde a oportunidade de estagiar naquele período letivo. Isso 

reduz o tempo do aluno para encontrar seu campo de estágio, o que vai contra a 

própria regulamentação do MEC que diz que o estágio deve ser cumprido dentro do 

período letivo. 

E mais um depoimento “eu em uma semana antes de vencer o prazo 

consegui o estágio, que não pude aproveitar para aquele período” (Kelly) revela 

essa dificuldade.  A aluna que já tinha enfrentado esse obstáculo quando estava em 

seu quinto período da graduação, acaba encontrando novo inconveniente, conforme 

descrito no e-mail enviado no dia 09 de junho para a coordenadora de curso, um dia 

após o encerramento do portal. 

Fiquei com pendência no envio do relatório final no AVA. Não consegui ter 
acesso mais cedo, pois estava até mais tarde no estágio (meus chefes 
estão entrando de férias e eu estou me fazendo disponível para o que eles 
precisem) e, infelizmente, não consegui postar a tempo. O relatório está 
pronto, inclusive. Já fui aprovada em todas as etapas anteriores. Será que 
não seria possível você entrar em contato com os responsáveis pelo AVA 
para que eu possa fazer esse envio? Não queria reprovar por algo tão 
pequeno. Será que consegue me ajudar? (JESSICA, 2018) 

A única ferramenta de acesso da coordenação de curso ao AVA, é um 

sistema de suporte, em que se registra mediante um chamado, o ocorrido e, se 

aguarda uma possível reabertura do portal para que esse aluno tenha a 

possibilidade de nova postagem. Abaixo é possível observar de que maneira esses 

chamados são respondidos pelos tutores. 

Prezada Luciana, bom dia! Foi verificada a solicitação da aluna, 
identificamos que não houve postagem da atividade “Relatório final” da 
Disciplina “ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TURISMO I – TURISMO – 
BACHARELADO”. O Prazo de encerramento da atividade esta datado em 
08/06. Conforme manual, “Após o término do prazo, o ambiente não 
aceitará novos envios”. Sendo assim, todos os prazos para envio das 
atividades seguem encerrados, não havendo previsão de reabertura. 
Qualquer dúvida estou à disposição! 

Os problemas relacionados ao cumprimento dos prazos são questões que 

ultrapassam as dificuldades dos alunos, imagina-se que pelo volume de alunos e 



92 
 

atividades a serem corrigidas, que os próprios tutores encontram dificuldades em dar 

um retorno no prazo esperado de sete dias úteis.19 O que pode ser confirmado na 

fala da ex-coordenadora. 

 

Os alunos também se questionam com relação ao número de alunos que 
um tutor atende e sabe por quê? Porque ele em grande parte das vezes 
recebe a mesma resposta que o colega dele, então vira um processo de 
padronização de mensagens, o que pode ser muito bom se você tem um 
SLA. O que é um SLA? Um prazo a ser cumprido. Se um tutor tem 48 horas 
para responder uma mensagem, mesmo que depois ele seja questionado 
pelo aluno ele cumpriu o seu prazo inicial de 48 horas (NICOLE, 2018). 
 

 

 Não se trata de entregar um trabalho com qualidade, trata-se de entregar. E 

mesmo que seja questionado pelo aluno uma possível correção, o que importa é que 

foi cumprido o prazo. Essa nova proposta da disciplina sugere uma interação pouco 

humanizada entre tutor e aluno. Reflexão que precisa ser considerada quando o 

processo pedagógico deixa de se preocupar, primeiramente, com a formação desse 

aluno em detrimento do cumprimento dos prazos, por parte do aluno ou da IES. 

Como consequência, a questão de flexibilização de prazo fica inviável de ser 

administrada por um tutor a distância, pelo provável alto volume de alunos que ele 

atende. Não se consegue, assim, criar uma interação mais individualizada, e uma 

avaliação sobre o que causou o atraso de determinada entrega de atividade. Por 

isso, mais uma entrevistada afirma que “os prazos a serem cumpridos são 

insuficientes. Não é tão simples, não é algo exato, estamos tratando de seres 

humanos, nem mesmo o corporativo consegue atender aos prazos” (MONICA, 

2018). 

 

O campo mostrou ainda que os prazos institucionais são aplicados e 

cobrados em âmbito nacional. Não importa se a R.A Educacional apresenta uma 

unidade com 1.500 alunos ou com 15.000, o prazo deve ser cumprido, igualmente, 

para cada unidade. 

 

4.1.7 O Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

                                                           
19 A informação sobre quantos alunos cada tutor atende não foi aberta pela coordenadora de área nas 
tentativas de coleta de dados.  
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 Essa categoria de análise buscou entender como o AMBIENTE Virtual de 

APRENDIZAGEM (AVA) está sendo avaliado pelos alunos, professores e gestores 

da unidade. No novo formato proposto, essa plataforma acaba sendo o principal 

local de encontro e de convivência entre alunos e tutores, tendo em vista que não 

existe outra forma de comunicação entre esses agentes que não seja intermediada 

por esse ambiente.  

Quando se trata do modelo a distância, muitas discussões são pertinentes, os 

diferentes espaços educacionais propostos pelo EAD instigam debates sobre as 

distintas formas do ensino convencional. Segundo Moraes e Oliveira (2014)   

(...) a maior parte das plataformas educacionais do país é o sistema de 

código aberto moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment)20, que, no dia a dia, chamamos de sala de aula virtual, onde o 

discente acompanha seu curso online, de qualquer computador conectado à 
internet, com os conteúdos, manuais, com atividades postadas pelos 
professores, com fóruns de discussão-espaço para tirar dúvidas com o tutor 
à distância.  

 

 A ideia é de que a plataforma possibilite ao tutor e ao aluno terem uma maior 

interatividade através de discussões e troca de mensagens, podendo essas serem 

em tempo real ou não, e apresentando feedbacks para as atividades realizadas 

pelos alunos.  

 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um espaço virtual que 

proporciona aprendizagem por meio de materiais didáticos disponibilizados para as 

disciplinas. Nesse espaço, o aluno tem acesso a materiais interativos como web 

aulas e livros digitais, participa de discussões com a sua turma e realiza atividades 

avaliativas. Desse modo, docentes e discentes participam, de forma colaborativa, 

por meio da construção coletiva, do processo de aprendizagem dos conteúdos 

curriculares e pesquisas adicionais de temas correlatos.21 

O investimento de grandes quantias pela companhia para que o layout do 

AVA apresente facilidade de interação e familiaridade aos alunos é bem extensa. 

Entende-se, pois, serem essas mudanças importantes para que ocorra uma melhor 

aceitação e adaptação do ambiente online. As entrevistas, porém, mostram que o 

espaço virtual ou plataforma utilizada na R.A Educacional, ainda, precisam 

                                                           
20 Ambiente on-line para a docência, aprendizagem e gestão acadêmica que emerge no contexto sociotécnico 
da web 2.0. 
21 Informação extraída do PPC de Turismo. 
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apresentar melhores condições. É o que se constata no depoimento da 

coordenadora acadêmica. 

 
O ambiente virtual ainda deve melhorias aos alunos, poderia ser um 
ambiente mais interativo, onde aluno e tutor pudessem contar com mais 
relações. Muitas disciplinas perderam a web aula e têm apenas apostilas 
destinadas à leitura, ou seja, mais uma vez trata-se da adaptação do aluno 
(MONICA, 2018). 
 

 Os alunos não estão seguros em lidar com a plataforma, notoriamente, é uma 

preocupação dos estudantes em ter a garantia de que a plataforma estará em 

perfeito funcionamento quando forem postar as atividades. Ao serem indagados 

sobre isso, uma estudante responde: 

 
Eu acho péssima! Está mal estruturada, em algumas disciplinas 
faltavam exercícios e o site caía, ficando horas sem funcionar e eu perdi o 
prazo da atividade. Não aconteceu isso na disciplina de estágio, mas eu 
perdi um prazo. Se o sistema estivesse estruturado para suportar a 
demanda de alunos, seria mais proveitoso (JESSICA, 2018). 
 

  

 Dentre todos os acessos que os alunos precisam ter no período letivo, o 

estágio é o que menos traz consequências para eles, porque, no geral, as demais 

disciplinas que apresentam o suporte da plataforma acabam apresentando mais 

obstáculos para sua conclusão. Os acessos aos documentos de estágio que, no 

portal, são localizados num link de acesso à disciplina não configura o momento 

mais difícil que o aluno encontra.  Assim, declara a aluna: 

  
Mas é péssimo mesmo, se pensarmos no estágio até que não é tanto 
problema. Mas tudo poderia funcionar bem melhor. A plataforma não tem 
tanto problema, porque é a questão de envio dos documentos. Mas a 
plataforma do estágio está dentro de uma plataforma maior. A plataforma 
poderia funcionar bem melhor (KEZIA, 2018). 

 

Para eles, o portal se torna um desafio pela quantidade de informações 

disponibilizadas, e pelo formato das disciplinas ser diferente, com metodologias 

avaliativas distintas e que, muitas vezes, não se conseguem acompanhar. Se 

encontrassem maior facilidade no próprio ambiente, provavelmente, a conclusão da 

disciplina de estágio e das demais poderia ser facilitada. É o que reforça outra aluna: 

“Péssimo mesmo. Se a plataforma funcionasse bem, provavelmente o estágio 

funcionaria melhor” (KELLY, 2018). Dessa maneira, esses estudantes não 

terminariam o período de maneira tão desgastada. 
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 Uma disciplina que se coloca tão inflexível nas questões de prazos prejudica 

a construção da aprendizagem. E, de acordo, com a ex-coordenadora, a plataforma 

poderia ser reformulada de maneira que permitisse uma interatividade mais simples 

e rápida.  

 
Num ambiente virtual, todos os recursos disponíveis na internet podem ser 
adaptados a eles, por isso eu acho que a companhia poderia projetar uma 
interação aluno e tutor em “real time”. Nós fomos criados com respostas na 
hora, se eu perguntasse para minha mãe alguma coisa ela me respondia na 
hora, se eu perguntasse para o meu professor do colégio ele me respondia 
na hora. No ambiente o aluno tem que esperar de 48 a 72 horas para ter 
uma resposta (NICOLE, 2018). 
 

 Corrobora Almeida (2003), ainda, ao afirmar que a comunicação estabelecida 

através da plataforma digital ocorre de forma sincrônica ou assincrônica. Dessa 

maneira, tanto se pode utilizar o ambiente para distribuir rapidamente as 

informações como se pode fazer uso da interatividade propiciada pela internet para 

concretizar a interação entre as pessoas.  

 A necessidade de melhoria desse ambiente está nas pautas da companhia 

com diz o reitor da R.A Educacional. 

 
A cada ciclo, o AVA tem apresentado melhoras, mas sabemos e temos 
consciência de que precisamos de um ambiente mais integrado, e que a 
comunicação entre aluno e tutor possa acontecer de maneira mais simples 
e natural, com fóruns onde aluno e tutor possam trocar informações em 
tempo real (ROBERTO, 2018). 

 

Para estruturação do processo de educação do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem é que as plataformas estão, permanentemente, sendo revistas e 

reelaboradas. De acordo com Godoy e Catramby (2015), já estão sendo feitas 

adaptações que permitem essas plataformas serem mais “amigáveis”, contudo uma 

plataforma de natureza educacional deveria se preocupar inteiramente com os 

novos modos de presença que diluiriam a distância ou isolamento, hoje, presentes 

na modalidade. 

Questões relacionadas à tecnologia são indiscutivelmente necessárias, mas 

para ir além, é importante repensarem sobre a distância e a presença sugeridas na 

modalidade. Seria possível construírem um ambiente virtual que permitisse a 

interação do aluno, possibilitando uma construção coletiva? 
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4.1.8 A Infraestrutura Presencial 

 

 A implementação da modalidade a distância prevê uma estrutura física 

presencial, ou seja, um polo de ensino que ofereça laboratórios de informática, e 

biblioteca para que os alunos desenvolvam suas atividades. Esses polos passam 

pelo credenciamento junto ao MEC e esse processo pode levar até dois anos para 

ser concluído.  

 Quando se fala em infraestrutura presencial, não podemos deixar de pensar 

que a R.A Educacional, volta-se para o atendimento das classes média e baixa da 

população. Que em grande parte não possuem sequer a conectividade, ficando 

ainda mais atrelado à instituição para os acessos às ferramentas necessárias para 

finalização da disciplina.  

 Lembrando que a disciplina abordada nesta pesquisa se faz presente num 

curso presencial, e que a escolha do aluno por esse modelo deve ser respeitada, é 

papel da instituição se preocupar em oferecer “salas de aula convencionais, 

laboratório de informática e biblioteca setorial.” (RIBEIRO, TIMM E ZARO 2007, P.8) 

 

 

6. FIGURA V - SOLUÇÕES PARA EAD 

  

 

Fonte: Gestão de EAD: A Importância da visão sistêmica e da estruturação dos Centros de EAD para 

escolha de modelos adequados. 
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A figura acima ilustra quais são os atores e qual a estrutura necessária para 

que o modelo EAD se desenvolva de forma a cumprir seu objetivo de formação de 

conhecimento. Além dos equipamentos e da necessidade da internet, são 

necessários, ainda, profissionais que façam a tutoria a distância, com conhecimento 

na área que está sendo desenvolvida, assim como laboratórios e sala de aula que 

possam ser utilizadas para possíveis necessidades desses alunos. Sem que ocorra 

essa estruturação nos polos presenciais, é possível que parte considerável desse 

processo se perca. 

Partindo desse pressuposto, fez-se necessário analisar a questão sobre como 

cada agente classifica a infraestrutura da instituição estudada. Assim, a ex-

coordenadora se posiciona. 

 

A disponibilidade a um computador ainda não é 100%, imagina-se que nem 
50% é garantida, e onde eles podem acessar o computador? Na faculdade 
ou no trabalho? Mas na faculdade ele tem que estudar e no trabalho ele tem 
que trabalhar (NICOLE, 2018). 
 

 O Reitor, porém, apresenta as vantagens que atraem o alunado para a 
unidade de Niterói.  
 

A nossa unidade apresenta grande vantagem frente às demais unidades do 
grupo, primeiro porque já existe uma estrutura física que atende a mais de 
vinte cursos presenciais, e o nosso aluno do EAD acaba que utiliza essa 
mesma estrutura, e isso acaba sendo utilizado como um grande diferencial 
competitivo. É claro que temos o que melhorar, mas nossos alunos podem 
contar com laboratórios disponíveis, salas de aula equipadas (ROBERTO, 
2018). 

 

 Discorda, no entanto, a coordenadora acadêmica.  
 
Estamos falando de um público que não tem acesso à conexão. A estrutura 
física da instituição, a meu ver, é insuficiente. É importante melhoria nos 
laboratórios e antenas que garantam a conexão. O modelo acadêmico 
imagina que nossos alunos tenham computadores em suas casas, no 
entanto estamos longe dessa realidade. (MONICA, 2018) 

  

 Quando se trata do Centro Universitário de Niterói, é importante ressaltar que 

as unidades estão divididas em cinco campi, sendo quatro deles no município de 

Niterói e um no município de Itaboraí. Os cursos estão espalhados entre esses 

campi que oferecem diferentes estruturas, o que acaba sendo motivo de reclamação 

dos alunos. 

 Frente a outras instituições é possível que o objeto deste estudo apresente 

algumas vantagens, mas ter um olhar para o contexto da cidade e imaginar que o 

principal público é composto por pessoas de baixa renda, é primordial.  Por isso, 
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cabe relembrar, segundo a declaração da aluna, que: “Não podemos comparar a 

estrutura do nosso Campus com a Sede. A xerox não abre todos os dias, não temos 

como imprimir documentos nessa unidade. Poderia ser um laboratório de informática 

mais estruturado” (Jessica). 

 Para os alunos a opção por um curso presencial ainda traz mais 

fundamentação para exigirem da IES um laboratório disponível, e com condições 

para que eles consigam cumprir as etapas da disciplina. 

  
Se minha escolha foi por um curso presencial é a faculdade me obriga a 
fazer matérias online, a faculdade tem que oferecer tudo que precisamos 
para cumprir a matéria. Eu acredito que a maioria dos alunos 
tenha computador em casa, mas não é certo. A faculdade tem 
que oferecer impressora, scanner. (NATALIA, 2018) 
 

 O campus onde o curso de Turismo acontece conta com um único laboratório 

de informática equipado com trinta máquinas. Vale a observação de que nesse 

campus ainda estão os cursos de: Arquitetura, Design de Moda, Jornalismo, 

Publicidade, Administração e Ciências Contábeis. O número estimado de 

matriculados nesses cursos é de aproximadamente 2300 alunos. O laboratório de 

informática, também, pode ser reservado para professores que precisem dessa 

estrutura para aulas práticas. Diante de tal situação, uma aluna propõe a seguinte 

sugestão 

    
O ideal seriam dois laboratórios, um para as aulas, por exemplo, de 
agenciamento, seria legal termos aulas no laboratório para acessarmos os 
sistemas de reservas. Seria até importante para as entrevistas de emprego 
que pedem a experiência, e o outro laboratório para disposição do aluno 
que precisa realizar atividades acadêmicas, pesquisa para TCC (SIMONE, 
2018). 

 

 Alguns alunos concordam que a estrutura de laboratórios deveria ir além da 

necessidade das disciplinas online, conforme fala de um dos entrevistados: “Acho 

que o curso de turismo deveria ter laboratório, de culinária ou hotelaria, além do 

laboratório de informática”. (FABRICIO, 2018). 

 

 A grande demanda de alunos da instituição acaba não sendo atendida pelos 

laboratórios, e isso pode trazer consequências para o cumprimento dos próprios 

prazos estabelecidos, pois de acordo com a aluna: 

 
Eu sempre estou no laboratório. Os cursos que usam mais o laboratório 
reservam e os demais alunos não podem utilizar. Reservam o laboratório 
para aula, meia hora antes eles avisam que vão fechar, não tem nenhum 
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planejamento, poderíamos saber com antecedência que não seria possível 
usar o laboratório naquele horário.  Os equipamentos são bons, mas falta 
em quantidade (KEZIA, 2018). 
 

 Ainda existem desafios enormes a serem superados na implantação efetiva 

da estrutura necessária para as disciplinas que, atualmente, são realizadas com o 

suporte do AVA, e essas necessidades variam de acordo com a natureza do curso 

e, além disso, com o tipo de aluno que se quer trabalhar. As falas as seguir 

comprovam o que se disse. 

  
Eu tinha acabado de sentar, e me falaram que em trinta minutos eu 
precisaria sair. E se eu precisasse cumprir um prazo ou até mesmo fazer as 
coisas práticas do meu curso? (KEZIA, 2018). 

E,  
 
Para mim é um contrassenso, a R.A. quer entrar no mundo da tecnologia, 
mas nem mesmo wifi (wireless fidelity) é oferecido para os alunos. Já cansei 
de ver professor reclamando de não ter o sinal liberado para as aulas 
(FABRICIO, 2018).  

  

O planejamento para implementação de uma nova modalidade deve ser 

realizado considerando todos os aspectos que, de alguma forma, trazem 

consequências aos alunos. Como se pode exigir que eles façam todas as entregas, 

com prazos que, dificilmente, são negociáveis, se não existe quantitativa ou, mesmo, 

qualitativamente equipamentos que apresentem o suporte necessário para esse 

cumprimento? Se a conclusão da disciplina depende de cópias, de scanner, de 

computadores e de internet, é, também, responsabilidade da unidade disponibilizar 

esses equipamentos em números suficientes a fim de atender a demanda de alunos 

que se envolvem com essas disciplinas a cada semestre.  

 
 

4.1.9 O Acolhimento Presencial 

 

 Essa categoria de análise emergiu após os alunos e os educadores 

apontarem a necessidade de terem um suporte presencial, justamente, por o 

sistema do AVA apresentar carências relatadas em análises anteriores. 

 Seja pela falta de preparo anterior ou por terem tido sua formação básica 

pautada em diferentes modelos educacionais, é que esses alunos ainda não se 

mostram preparados para seguirem de forma mais solitária. O que leva o reitor a 

afirmar sua crença em um modelo híbrido. 
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Acredito que o modelo híbrido ou semipresencial, em que 50% 
de cada curso seja ministrado no modelo a distância e os demais no 
presencial, como temos a estrutura e temos professores disponíveis, 
acredito que essa distribuição seja a ideal (ROBERTO, 2018) . 

 

 Acaba sendo uma mudança de cultura, sem sequer terem consultado o 

principal agente envolvido, o estudante. As orientações não se direcionam apenas 

aos aspectos burocráticos de preenchimento de documentos, mas, principalmente, à 

necessidade de esclarecimentos de algumas demandas advindas das próprias 

práticas profissionais desenvolvidas no ambiente de estágio.   

Os professores que conduzem e observam, cotidianamente, o 

amadurecimento e a transformação dos alunos, estão mais aptos para avaliar se 

eles têm ou não uma segunda chance para entregar um documento. São aqueles 

que estão dia a dia acompanhando cada agonia dos estudantes, que não são 

esporádicas, por exemplo, uma situação de desemprego, uma doença na família, 

entre outros.  

É difícil pensar num formato em que os agentes não tenham envolvimento e 

condições de analisar as situações humanas que ocorrem, defende a coordenadora 

acadêmica. 

 
Presencialmente o professor acompanha o dia a dia da disciplina. Se perder 
um prazo pode ser penalizado com uma pontuação menor, mas entrega 
semana que vem, tem uma margem para fazer uma manobra. No online 
como isso é feito? E mesmo que tenha alguma manobra, até o aluno 
descobrir ele já passou por tanta angústia, e essa angústia de ele ter que 
procurar tudo o tempo inteiro é que complica sabe (MONICA, 2018). 
 

Existem particularidades nessa nova proposta que podem ser vistas como 

positivas para avaliação do aluno, de acordo com a fala da ex-coordenadora. 

 

A questão com essas disciplinas é que requerem orientação, e a orientação 
online é uma coisa dificílima de ser feita, e eu uso difícil para não 
falar impossível. Você orientar uma pessoa que você não conhece traz uma 
coisa muito positiva, que é o fato de você ser totalmente isento, limitando 
sua avaliação à capacidade de escrita, de organização na forma de 
postagens, da participação nos fóruns. (NICOLE, 2018) 

 

Mas, conforme Baptista (2013), quando o aluno rejeita o processo, ele pode 

simplesmente construir uma espécie de escudo protetor, refratário à informação, ao 

fluxo de significados. Pode cristalizar a impotência ou, pior, negar-se ao 

envolvimento. E, segundo o professor da R.A Educacional: 
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Você forçar o aluno a ter que fazer uma postagem é algo que não é fácil, 
mas o pior é entender qual a expectativa da pessoa que vai receber o meu 
trabalho, porque o professor, ele entra no primeiro dia de aula e ele diz o 
que ele quer, o que espera do aluno, como ele espera contribuir. Mas o tutor 
não vai falar isso, o que vai ter é no máximo um manual na capa da 
plataforma (BENICIO, 2018). 

 

 A prática docente tem por finalidade a efetivação do ensino e da 

aprendizagem por parte dos professores e dos alunos. Esse processo de ensino e 

aprendizagem é composto, sobretudo, por relações afetivas e humanas, que só são 

possíveis por meio de mediações pedagógicas específicas. Explica a ex-

coordenadora. 

A gente sabe que a formação profissional não está desvinculada de você 

saber quem é aquela pessoa, por exemplo. É boa a isenção, porque eu 

posso avaliar o que o aluno aprendeu. Mas também a que duras penas as 

pessoas estão fazendo isso? Eu não acho que a gente tem que flexibilizar 

nota pelo esforço do aluno, mas em algum momento a gente tem que 

entender o porquê ele não fez. E quando você está com um professor 

presencial que o acompanha, ele sabe o porquê, ele sabe quando foi por 

desleixo, ou quando foi por algo muito extremo (NICOLE, 2018). 

Para Cheibub (2010), o grande aproveitamento no processo de “ensinagem” é 

a relação que se constrói inter-alunos, mais do que a aluno-professor. O objetivo 

final de todo professor deveria ser o de um dia não existir as escolas e seus muros, 

diluídas por um mundo ideal, em que todos seriam “mestre-aprendizes” na escola da 

vida, a aprender e a brincar, a conhecer e a reconhecer, de modo desinteressado, 

espontâneo, livre e criativo. 

As ausências ignoradas no decorrer de toda essa mudança acabam trazendo 

duras consequências para a construção do conhecimento e até mesmo para a 

realização do sonho daquele aluno que escolheu livremente sua futura profissão. 

Se temos vocês que são os professores formados na profissão que 
escolhemos seguir, porque temos que ser avaliados por uma pessoa, que 
eu já nem sei se é mesmo uma pessoa e que não me conhece e não sabe o 
que passo todo dia para estar nessa faculdade (FABRICIO, 2018).  

 

 É comum um aumento da insatisfação desses alunos que até aqui viam a 

faculdade como um espaço de conquistas, realizações ou acolhimento, pois, para 

eles “a faculdade perde um pouco aquela coisa se der a segunda casa, a faculdade 

virou um segundo trabalho. O aluno chega e tem tantas obrigações e prazos” 

(NICOLE, 2018). 
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Essa falta de acolhimento pode trazer novas perspectivas para a distância, 

não somente relacionando essa a uma disciplina curricular, mas, principalmente, ao 

distanciamento proposto à própria formação do conhecimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta dissertação, objetivou-se analisar as consequências atribuídas à 

disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório de um curso de graduação 

presencial em Turismo que passa a ser oferecida com o suporte da plataforma 

online e não mais com um professor presencial.  

Concernente aos objetivos específicos, traçados para atingir o objetivo central 

da pesquisa, convém indicar que o primeiro – tecer uma discussão sobre o processo 

de criação e desenvolvimento dos cursos de Turismo no Brasil, e sobre a 

importância da disciplina do Estágio Supervisionado Obrigatório na formação 

discente e, também, em qual contexto a EAD surge como alternativa no processo de 

ensino aprendizagem – foi cumprido após ser feita a análise de diversos trabalhos 

científicos que abordam o tema proposto direta ou indiretamente. Apresentou-se, 

assim, a dinâmica da disciplina e a inserção da EAD no contexto brasileiro. 

Para alcançar o segundo objetivo específico – Identificar por meio da 

pesquisa de campo qual a visão dos alunos, docentes e coordenadores com relação 

a essa nova prática, e quais as principais consequências quando o processo da 

disciplina de estágio passa a ser mediada por meio de uma plataforma online, 

disponível no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e avaliada por meio de um 
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tutor – foi necessário um trabalho de campo, exaustivo, baseado em entrevistas, 

além da análise de documentos e anotações  de diário de campo.  

O terceiro e último objetivo específico – analisar as mudanças propostas para 

a disciplina de Estágio Supervisionado no contexto do curso superior de Turismo, 

discutindo sobre como os métodos de educação a distância podem afetar a 

construção do conhecimento dentro do contexto brasileiro – foi completado a partir 

da análise dos dados coletados no trabalho de campo.  

A parte empírica da pesquisa revelou que a modalidade a distância é uma 

realidade presente e ativa. O objeto deste estudo firmou-se em um Centro 

Universitário – R.A. Educacional - pertencente ao maior grupo educacional do país, 

localizado no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. E o que ajudou a 

autora a atingir o objetivo central, foi o trabalho de campo realizado com os atores 

que, de alguma forma, estão envolvidos na rotina e no processo da disciplina de 

Estágio Supervisionado Obrigatório: os alunos, professores e ex-professores, 

gestores e ex-gestores da instituição. 

Vale lembrar que não se pode estender esse resultado para outras unidades 

do grupo, por não se identificar se os mesmos métodos estão sendo seguidos da 

mesma maneira. Mas existe forte desconfiança de que a padronização e 

“empacotamento” educacional estejam sendo direcionados a todas as regiões. Os 

próprios resultados podem não ser os mesmos, tendo em vista que a cada ciclo, 

nova tecnologia e novo planejamento são propostos, tanto a essa disciplina, como 

as demais desse curso e de outros dessa instituição.    

 Por intermédio das falas coletadas durante as entrevistas e dos documentos 

investigados, a autora identificou algumas categorias de análises que mereceram 

especial atenção, pois permitiram reflexões sobre as consequências que o modelo 

oferece ao processo de ensino-aprendizagem. Contudo, acredita-se que a melhoria 

no planejamento pode apresentar grandes avanços para toda a instituição. As 

categorias identificadas foram: A modalidade EAD; O Estágio Supervisionado 

Obrigatório; As mudanças; Os tutores; A autonomia do estudante; Flexibilidade e 

Prazos; o Ambiente Virtual de Aprendizagem; a Infraestrutura Presencial; e o 

Acolhimento Presencial. 

Ao se falar da modalidade EAD, percebeu-se que existe uma real tendência 

para que esse modelo se expanda em âmbito nacional, mas os olhares e a maneira 
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que esse crescimento está acontecendo são bem questionáveis. Alunos, 

professores e gestores identificam todas as facilidades que podem ser trazidas aos 

estudantes por essa modalidade, no entanto, melhor prepará-los para interagirem, 

de maneira formativa, com essas plataformas é uma questão que deve ser mais 

bem estruturada, para que o prejuízo não reflita na construção de conhecimento do 

discente.  

Na categoria, o Estágio Supervisionado Obrigatório identificou-se que, ainda, 

é valorizado pelos educadores o ritual da sala de aula para o mercado de trabalho, 

pois, pedagogicamente, a disciplina pressupõe que o aluno encontre na prática a 

realidade de sua profissão. Mas, além disso, ela faz o aluno reafirmar ou não a sua 

escolha profissional. 

A terceira categoria traz falas que demonstram as mudanças propostas 

quando a disciplina adota o modelo a distância, e vale lembrar que não é o uso da 

plataforma que está sendo questionado, ou a familiaridade do aluno neste ambiente. 

O que realmente apresenta uma preocupação é de que forma se dá a orientação, e 

quem são os profissionais que passam a se responsabilizar pelo momento que, 

muitas vezes, determina a entrada do aluno no campo de trabalho.  

Será que existe de fato um canal em que o aluno possa trazer todas as 

ansiedades vivenciadas em sua vida profissional, podendo ser orientado para que 

suas práticas lhe tragam possibilidades de permanecer nas empresas? Será que os 

alunos entendem as reais situações do mercado de trabalho, frente aos mais 

diversos acontecimentos cotidianos, estando, então, prontos para opinar se aquele 

campo é de fato o melhor para o desenvolvimento de suas atividades? 

A categoria seguinte, autonomia do aluno, emergiu mediante as entrevistas, 

ao se identificar que o próprio modelo exige uma mudança comportamental dos 

estudantes, mesmo que eles não tenham sequer aceitado essa ideia. A 

responsabilidade de finalizar a disciplina de maneira que lhes traga a aprovação, 

depende do comprometimento e da autonomia desses em procurar pelo campo de 

estágio, fazer a leitura do material disponibilizado, completar os documentos e 

postá-los dentro do prazo fixado. 

Também, a ideia de mudar a cultura desses alunos, parte da IES, com o 

discurso de que é esse o perfil de profissional que o mercado de trabalho procura. 
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Contudo, não existe envolvimento do aluno em dizer o quanto o modelo tem sido ou 

não eficiente em seu processo formativo. 

Um ponto que trouxe muita reflexão foram as questões relacionadas aos 

prazos estipulados institucionalmente, e à falta de flexibilidade com esses prazos. 

Entende-se que o momento é fazer progredir a educação a distância, e os softwares 

são desenvolvidos à medida que o conhecimento está sendo construído. Tanto 

alunos, quanto professores entram em contato com a plataforma quando os prazos 

já estão abertos, e ninguém sabe ao certo cumpri-los com perfeição, e, justamente, 

por essas dificuldades é que os alunos trazem a questão da flexibilidade. Ora o 

sistema não suporta a quantidade de acessos de uma instituição de 15 mil alunos, 

ora o aluno não tem nem mesmo a quem recorrer quando se depara com um erro. 

 Mas ainda assim eles são cobrados a cumprirem os prazos, o que gera 

grandes prejuízos originados de reprovas, não pelo descumprimento da carga 

horária, mas por um erro que pode estar relacionado a acessos ou até mesmo ao 

formato dos documentos enviados. 

 A partir daí, originou-se a categoria relacionada ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, que, aparentemente, parece ser a maior preocupação de 

desenvolvimento da empresa. Anteriormente, Verificou-se que o modelo EAD deve 

permanecer fiel à proposta inicial, mantendo o aluno como o centro no modelo 

educacional, e o que não raro se observa, é que, nessa estrutura, a tecnologia ou o 

AVA acabam sendo supervalorizados e ocupam o lugar que, anteriormente, era 

destinado ao estudante. O próprio sistema entra no centro do processo, e o 

conhecimento, a formação e os alunos deixam de ser vistos como peças-chave 

desse processo. O que antes era discutido por educadores, aparentemente, agora é 

discutido por analistas de sistemas.  

As duas últimas categorias discutidas: Infraestrutura Presencial e Acolhimento 

Presencial apontam que mesmo com o desenvolvimento da modalidade, é 

importante adequar fisicamente a IES às necessidades dos alunos. Mesmo que esse 

não esteja no centro do processo de ensino aprendizagem, entende-se que, no 

contexto nacional atual, não se tem a conectividade esperada para o sucesso do 

modelo. Exige-se muito do aluno, mas pouco se faz em termos de disponibilidade de 

laboratórios para que ele  cumprir seus deveres acadêmicos enquanto estudante. 

Por isso, entender qual o público que se atende e quais as dificuldades vindas de 
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um ensino básico carente e pouco formativo deveriam ser pontos de maior reflexão 

ao trazerem essas mudanças. 

É importante, também, mostrar algumas limitações encontradas no decorrer 

desta pesquisa. Inicialmente, o campo que apresentou obstáculos, foi o da coleta de 

dados com atores que poderiam contribuir com diferentes visões, mas se mostraram 

resistentes e não participaram das entrevistas. Outros atores, porém, mesmo 

desconfortáveis, revelaram-se dispostos a participar do presente estudo.  

Outra dificuldade encontrada foi o tempo dado à conclusão desta pesquisa. 

Viver a experiência de um programa de mestrado é enriquecedor, mas se faz 

importante trazer que incentivos à pesquisa são extremamente limitados para 

aqueles que não podem se dedicar integralmente ao estudo. Por isso, registra-se, 

aqui, que o recorte proposto foi cumprido, embora muitas tenham sido as 

dificuldades para atender ao prazo. Essas dificuldades permitem identificar algumas 

lacunas, que serão apontadas como futuras pesquisas, quiçá num programa de 

doutorado ou por outros pesquisadores que considerem o tema relevante para 

novas reflexões.  

Foi possível perceber que existe grande investimento no que concerne à 

tecnologia aplicada nessa modalidade, no entanto, o foco não deveria estar na 

tecnologia que será comprada para formulação do ambiente virtual, e sim no 

planejamento pedagógico sobre as melhores maneiras de se oferecer um ensino a 

distância que propicie ao aluno, nesse espaço virtual, a construção de 

conhecimentos ou o desenvolvimento de novas formas de raciocínio. 

A educação superior, portanto, acaba sendo tratada como um produto 

lucrativo, que busca minimizar custos pelo máximo retorno, pois se economiza  com 

o corpo docente, e precariza o trabalho quando o esse sai da responsabilidade de 

um professor para ser dividido  entre o tutor e o coordenador de curso. O tutor 

atende um maior número de alunos pelo seu alcance nacional e conta com prazos 

curtos, difíceis de serem cumpridos, o que afeta a qualidade do trabalho.  Esse 

agente acaba apresentando correções padronizadas, por meio de softwares, 

distribuídas a largas escalas e limitadas a fatores metodológicos, sem que haja 

qualquer incentivo reflexivo sobre as suas atividades práticas. Já aos coordenadores 

de curso,  atribui-se à sua carga horária mais atividades sem que haja uma 

reestruturação de seu tempo/remuneração. 
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Se o processo de aprendizagem se constrói à medida que o diálogo entre 

aluno-aluno, aluno-professor e professor-tutor é estabelecido, como alcançar o êxito 

num modelo a distância, se ainda se encontram barreiras para que essa 

comunicação ocorra efetivamente no modelo tradicional, presencial? A pesquisa 

mostrou que existe dificuldade por parte dos alunos no cumprimento da disciplina, 

tanto pelas limitações no processo de comunicação, pela ausência de estrutura que 

ainda não atende todas as necessidades como pela falta de esclarecimentos dos 

processos envolvidos. 

Entende-se que a disciplina prepara profissionais para lidarem diretamente 

com pessoas nas infinitas possibilidades de inter-relações e as melhores 

experiências são aquelas que trazem reflexões sobre conceitos e teorias. Por esse 

motivo, é imprescindível que os encontros presenciais ou a distância apresentem 

momentos teóricos com experiências práticas, e esse é outro grande desafio que 

deve ser discutido, à medida que a EAD retira a humanização presente em uma sala 

de aula, e a relação que envolve além da construção do conhecimento, o fator 

humano das partes dessa estrutura social. É questionável se esse novo modelo 

realmente visa à formação profissional, alicerçada no desenvolvimento de 

competências e habilidades, bem como no exercício do pensamento reflexivo. 

Acredita-se ainda que os resultados desta pesquisa não se limitam às 

considerações aqui apresentadas, uma vez que o grupo selecionado corresponde a 

uma pequena amostra, mas não a totalidade de estudantes de IES privadas que 

seguem modelos de ensino-aprendizagem semelhantes. Entender o comportamento 

desses estudantes, quanto à dinâmica que se estabelece entre a sala de aula real e 

o ambiente virtual de estudo, pode fomentar o desenvolvimento de estratégias para 

o ensino de maneira que a universidade entenda que o estudante é o foco e que o 

aluno se reconheça como participante ativo do processo de ensino e aprendizagem, 

gerando uma mudança de paradigma na educação.  

 Vale ressaltar que este trabalho atende em parte a realidade em se vive, 

porque leva novos olhares para o fenômeno social que, neste momento, está se 

desenrolando, ou seja, a educação como um produto. E, a partir dessas 

perspectivas abrem-se novas possibilidades de estudos, que, por sua vez , podem 

apresentar novas configurações.  
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 Por fim, sugere-se que as relações Turismo e Educação continuem sendo 

pesquisadas por meio de diferentes abordagens teórico-metodológicas, pois assim 

novos dados e resultados podem surgir desse campo. Acredita-se que esta temática 

ainda apresenta diversas questões que precisam ser elucidadas, e, por este motivo, 

espera-se que outros pesquisadores – de Turismo e demais áreas do conhecimento 

– desenvolvam novos estudos. Como contribuições a esta pesquisa, podem ser 

sugerido, na área de Turismo, investigações que se ampliem para outras disciplinas 

de orientação que estejam passando pelo mesmo processo, caso do TCC. E, na 

área da Educação que as investigações sejam ampliadas para outros cursos, 

trazendo reflexões sobre a educação tradicional e educação a distância, mas, 

sobretudo sobre os resultados sociais que serão apresentados aos estudantes e ao 

futuro da sociedade.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA – REITOR 
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Nome: 

Idade: 

Formação: 

1. Me conte sobre  sua trajetória profissional.  

2. Desde quando atua como Reitor? 

3. Como avalia o processo de aprendizagem do aluno no modelo de 

educação a distância? 

4. Como classifica o ambiente virtual de aprendizagem da Anhanguera? 

5. O que você acha da infraestrutura física da Anhanguera para que o aluno 

realize suas atividades virtuais? 

6. O que acha dos prazos que a IES apresenta para correções e lançamento 

das avaliações? 

7. Qual a maior dificuldade encontrada nas disciplinas que adotaram o 

modelo de educação a distância?  

8. Por que este modelo foi adotado pela Anhanguera? 

9. Quais as consequências no processo de aprendizagem dos alunos 

trazidas por esse modelo de ensino à distância (sejam positivas ou 

negativas)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA – COORDENADORA ACADÊMICA 
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Nome: 

Idade: 

Formação: 

 

1. Me conte sobre  sua trajetória profissional  

2. Desde quando atua como Coordenadora Acadêmica? Me explique com 

detalhes qual é a sua função? Quais são as atividades que você 

desempenha como coordenador acadêmico? 

3. Qual é a sua opinião sobre o ensino a distância? Como classifica o 

ambiente virtual de aprendizagem da Anhanguera? 

4. Por que este modelo foi adotado pela Anhanguera? 

5. O que você acha da infraestrutura física da Anhanguera para que o aluno 

realize suas atividades virtuais? 

6. O que acha dos prazos que a IES apresenta para correções e lançamento 

das avaliações? 

7. Como você avalia as disciplinas (do seu conhecimento) que funcionam por 

meio do ambiente virtual de aprendizagem? 

8. Qual a maior dificuldade encontrada nas disciplinas que adotaram o modelo 

de educação a distância?  

9. Acha que alguma disciplina não deveria estar neste formato? Por quê? 

10. Especificamente, com relação a disciplina de estágio, qual é a sua opinião a 

respeito dela hoje ser ofertada por meio do ensino a distância? 

11. Quais as consequências, no processo de aprendizagem dos alunos, 

trazidas por esse modelo de ensino a distância (sejam positivas ou 

negativas)? 

 

 

 

 

APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA – COORDENADORA DE AREA 

 

Nome: 

Idade: 
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Formação: 

 

1. Me conte sobre  sua trajetória profissional  

2. Desde quando atua como Coordenadora de Área? 

3. Passou por algum curso de metodologias de ensino a distância? Me 

explique com detalhes qual é a sua função? Quais são as atividades que você 

desempenha como tutor? 

3. Qual é a sua opinião sobre o ensino a distância? 

4. Por que este modelo foi adotado pela Anhanguera? 

5. Como classifica o ambiente virtual de aprendizagem da Anhanguera? 

6. O que você acha da infraestrutura física da Anhanguera para que o aluno 

realize suas atividades virtuais? 

7. O que acha dos prazos que a IES apresenta para correções e lançamento 

das avaliações? 

8. Qual a maior dificuldade encontrada nas disciplinas que adotaram o 

modelo de educação a distância?  

9. Acha que alguma disciplina não deveria estar neste formato? Por quê? 

10. Especificamente, com relação a disciplina de estágio, qual é a sua opinião 

a respeito dela hoje ser ofertada por meio do ensino a distância? 

11. Quais as consequências no processo de aprendizagem dos alunos 

trazidas por esse modelo de ensino a distância (sejam positivas ou 

negativas)? 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFESSOR PRESENCIAL 

 

Nome: 

Idade: 
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Formação: 

 

1. Por quantos períodos ministrou a disciplina de estágio supervisionado 

obrigatório? 

2. Em sua opinião qual a importância da disciplina de estágio 

supervisionado obrigatório no processo de formação do aluno do curso de 

Turismo? 

3. Quando ministrava a disciplina de estágio supervisionado obrigatório 

como era feita a coordenação da disciplina? Me relate como funcionava a 

disciplina. 

4.  E como ministrava os encontros com os alunos? Fazia algum trabalho 

de campo? De que forma era realizada a avaliação? 

5. Quais eram os pontos positivos e negativos da disciplina quando ainda 

era ministrada em formato presencial? 

6. Em sua opinião, quais as consequências (positivas e negativas) 

trazidas no processo de formação do aluno quando a disciplina passa a ser 

mediada por um tutor através do Ambiente Virtual de Aprendizagem? 

7. Conseguiria dizer quais as dificuldades que os alunos encontram nesse 

novo modelo da disciplina? 

8. Que sugestões você propõe para a disciplina na forma como hoje ela é 

ministrada? 

9. Como classifica o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Anhanguera? 

10. O que você acha  da infraestrutura física da Anhanguera para que o 

aluno realize suas atividades virtuais? 

 

 

 

APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA – TUTOR ON LINE 

 

Nome: 

Idade: 

Formação: 
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1. Desde quando atua como Tutor? 

2. Me explique com detalhes qual é a sua função? Quais são as atividades 

que você desempenha como tutor? 

3. Passou por algum curso de metodologias de ensino a distância? Qual é a 

sua opinião sobre o ensino a distância? 

4. Como classifica o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Anhanguera? 

5. Quais as disciplinas que está acompanhando atualmente?  

Na Anhanguera, as disciplinas sobre sua tutoria são apenas do curso de 

Turismo ou atendem as demais áreas dentro das Ciências Sociais Aplicadas? 

 

6. Qual a média de alunos sob sua tutoria (por semestre)?  

 

7. Qual sua carga horária de trabalho e como é feita a divisão do seu tempo? 

Precisa estar on line em algum horário pré-estabelecido pela instituição para 

participar dos fóruns com alunos? 

 

8. O que acha dos prazos que a IES te apresenta para correções e 

lançamento das avaliações?  

9. Como funciona a disciplina de estágio no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem? 

10. Como é feita a avaliação da disciplina de estágio? 

11. Você acha que esta disciplina funciona bem a distância? Justifique. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GRUPO FOCAL – ALUNOS 

   BLOCO 1 – Apresentação dos participantes (quebra-gelo) 

1. Nome 
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2. Idade 

3. Período em que está cursando Turismo. 

4. Por que escolheu Turismo? 

5. Onde e há quanto tempo faz estágio? 

6. Em qual setor você trabalha e quais são as suas tarefas? 

 

  BLOCO 2 – Perguntas centrais  

7. Quais são as vantagens de se trabalhar no ramo de Turismo? 

8. Quais as desvantagens de se trabalhar no ramo de Turismo? 

9. O que mudou na sua vida após o início da prática de estágio?  

10. Qual a importância do estágio para o seu processo de formação? 

11. O que mais o motiva no estágio? 

12. O que mais o desmotiva no estágio? 

13. Como é a sua relação com seus superiores? 

14. Como é a sua relação com o tutor on line? 

15. De que forma a Anhanguera contribui nos processos relacionados ao seu 

estágio? 

16. Qual a maior dificuldade encontrada em seu estágio? 

17. Como avalia o Ambiente Virtual de Aprendizagem? 

18. Como classifica e qual a importância da infraestrutura física da Anhanguera para 

realização de suas atividades? 

 

BLOCO 3 – Perguntas de encerramento 

 

     20. Sua formação na Anhanguera tem contribuído com sua prática de estágio? 
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     21. O que poderia ser diferente durante a disciplina de estágio que identifica como 

importante no processo de formação? 

     22. Gostaria de acrescentar algo? 

 


