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RESUMO 
 

 
O presente trabalho realiza uma análise sobre os valores éticos considerados 
fundamentais para a qualidade em cursos de graduação em Turismo na modalidade de 
Educação a Distância (EaD). Parte-se do pressuposto de que valores como a liberdade, 
a responsabilidade e o compromisso podem ser grandes influenciadores para a 
qualidade dos cursos de formação. Para tanto, realiza-se um breve panorama da EaD 
no Brasil, discutindo-se a essência da modalidade e observando suas dificuldades em 
ser reconhecida. A seguir, discorre-se sobre a ética dos educadores em cursos de 
ensino superior, com foco na graduação a distância em Turismo, visando a relacionar 
as especificidades da modalidade com as peculiaridades dos cursos de Turismo. Por 
fim, são descritos os Indicadores de Qualidade estipulados pelo Ministério da 
Educação, dando destaque a três deles, e relacionando-os à ética dos professores e às 
barreiras que os cursos de graduação a distância em Turismo ainda enfrentarão para 
atingir a qualidade esperada, se comparados aos cursos de graduação presenciais. 
 
Palavras-Chave: Educação a Distância. Ética. Ensino Superior em Turismo. 
Indicadores de Qualidade em Educação. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper presents an analysis on the ethical values deemed essential to the quality of 
courses in Tourism in the form of Distance Education (DE). It starts from the assumption 
that values such as commitment, responsibility and the liberty can be major influencers 
on the quality of training courses. The study presents a brief overview of distance 
education in Brazil, discussing the essence of this kind of education working on their 
difficulties in being recognized. The next part are about the ethics of educators in higher 
education courses with a focus on undergraduate distance in Tourism in order to relate 
the specifics of the modality with the peculiarities of the courses of Tourism. Finally, it 
describes the quality indicators stipulated by the Ministry of Education, highlighting three 
of them, and relating them to the ethics and the barriers that teachers and 
undergraduate courses of distance education still find to achieve the expected quality if 
compared to the presential undergraduate. 
 
Key-Words: Distance Education. Ethical Values. Educators. Degree in Tourism. Quality. 
Quality Indicators. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Quando nos referimos à inovação da educação nos últimos anos devemos nos 

lembrar da nova modalidade utilizada por vários setores para formação e qualificação 

que é a chamada Educação a Distância (EaD). A EaD tem dado novas perspectivas a 

alunos que não poderiam freqüentar o espaço físico de uma sala de aula, levando 

conhecimento à pessoas que, antes, não poderiam ter acesso ao mesmo em função da 

distância geográfica considerável das instituições de ensino ou outros fatores. Neste 

sentido, se configura o papel da EaD que, segundo o Ministério da Educação (MEC), 

seria o de encurtamento das distâncias para atingir-se o conhecimento. Para tal, esta 

modalidade necessitaria, a priori, de preparação para utilização bem como do acesso 

aos meios de comunicação variados por parte dos alunos. 

Esta comunicação gerada entre alunos e professores pode ocorrer de diversas 

maneiras, porém, a principal, ocorre através da internet. Baseado nisso, devemos 

considerar que as pessoas necessitariam de computadores para estudo. Realizando 

uma análise crítica a respeito deste assunto, percebemos que o ideal de “educação 

para todos” defendido pelo MEC, inclusive, com a inserção da EaD, entra em conflito 

com esse fato. Podemos considerar como uma das barreiras da Educação a Distância 

no Brasil. Temos dependência dos computadores para estudos, ou seja, o aluno ainda 

assim teria que deslocar-se para ter acesso aos seus estudos caso não tivesse 

computadores. Nesse contexto inserem-se os pólos da EaD que entenderemos mais no 

decorrer das próximas seções deste trabalho. Contudo, o modelo exige, nas maiorias 

das instituições que o oferecem, encontros presenciais esporádicos, nem ao menos que 

seja para realização de avaliações. 

Pelo fato de o autor dessa pesquisa ter trabalhado com cursos de curta e média 

duração oferecidos a distância e ser graduando em Licenciatura em Pedagogia na 

modalidade a distância, os conhecimentos adquiridos serviram de motivação para a 



14 

 

referida investigação. Nesse sentido é relevante entendermos a importância da relação 

dialógica que ocorre entre professores e alunos neste modelo de ensino. 

Nessa nova modalidade, o encontro presencial de professores e alunos acaba 

ficando em segundo plano. Não há mais a relação tradicional que estamos 

acostumados. Na EaD existe a presença de mais um agente importantíssimo no 

processo de ensino-aprendizagem que é a figura dos tutores, que podem atuar 

presencialmente e/ou a distância. Essa figura torna-se importante no processo na 

medida em que aproxima a relação educador-aluno como um intermediador de ambos. 

Percebeu-se na pesquisa realizada neste trabalho que o educador, em função da 

mudança das relações, torna-se ainda mais importante no modelo de EaD para que o 

objetivo de transmissão e apreensão do conhecimento se concretize. A participação do 

educador nesse contexto se daria a partir da intermediação dos tutores e, mais ainda, 

através das formas de comunicação típicas da EaD pelo material didático e pelo uso 

das chamadas tecnologias da informação e da comunicação (TICs). Nesse sentido se 

configura a estrutura deste trabalho. Partiremos dos valores éticos dos educadores com 

foco na responsabilidade, no compromisso e na aproximação dos mesmos que atuam 

na EaD para atingir um ensino de qualidade a nível de comparação com o regime 

presencial tradicional de ensino, entendendo que o educador não é o único agente 

responsável pela qualidade de um curso da modalidade.  

O foco que daremos no presente trabalho relaciona-se a aplicação da EaD em 

cursos de graduação em Turismo e o contexto dos valores anteriormente citados 

exercidos pelos educadores como referencial de qualidade para esses cursos. Para 

isso, partiremos das reflexões sobre a EaD de forma geral e posteriormente focaremos 

na utilização do modelo em cursos de nível superior. Nesse sentido, conheceremos a 

ética aplicada à educação contextualizando-a com os valores dos educadores e a 

importância dos mesmos de exercerem esses valores, em especial, na EaD. 

Analisaremos as peculiaridades dos cursos de graduação em Turismo e as 

dificuldades encontradas para inseri-lo neste novo modelo de educação com a 

qualidade almejada. Entenderemos o educador como um dos principais agentes para 

que se alcance a referida qualidade por meio de seus valores. Ao final deste trabalho, 

conheceremos os indicadores de qualidade da EaD aplicados pelo Ministério da 
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Educação e selecionaremos três deles para aplicar à importância de um educador 

“presente” na Educação a Distância de qualidade. 
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1  EAD, VALORES ÉTICOS NA EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA EM TURISMO 
 
   

Ao introduzir o leitor aos aspectos éticos do educador que atua na Educação a 

Distância (EaD), pretende-se abordar de que forma tais aspectos podem influenciar na 

relação ensino-aprendizagem do aluno que freqüenta essa modalidade de curso. O 

foco de nossa análise estará voltado para o educador do ensino superior, 

especialmente os que exercem suas atividades pedagógicas nos cursos de formação 

em Turismo. Contudo, por considerarmos que o compromisso de educar seja um valor 

ético muito mais amplo, em algumas passagens trataremos desse complexo assunto 

aplicado à educação como um todo. 

Sabe-se que a internet é a principal ferramenta da modalidade de Educação a 

Distância. Então trataremos, nesse capítulo, de seu uso no referido modelo e também 

de como se dá a utilização do ciberespaço (espaço virtual de integração) e suas 

conseqüências na educação superior.   

Para começarmos nossa discussão, apresentaremos a seguir, uma breve 

introdução sobre a EaD.  

   
 
1.1 UM BREVE PANORAMA SOBRE A EAD 

 
 
O uso da internet ou ciberespaço na educação superior é recente. Sua utilização 

para fins educacionais pode abrir a perspectiva da elaboração de propostas 

educacionais inovadoras e, quiçá, emancipadoras, se concebidas a partir de uma 

perspectiva crítica das relações entre tecnologia, sociedade e educação.  

As transformações tecnológicas ocorridas nos últimos anos e seus impactos 

foram sentidos nos processos educacionais. As distâncias encurtaram-se e, com as 

inovações tecnológicas, é possível hoje estudar e lecionar, fazendo-se uso da 

modalidade chamada Educação a Distância. Mas a EaD, no Brasil, se iniciou 
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oficialmente na década de 1970: “foi a era da chamada teleducação, com aulas via 

satélite, complementadas por kits de materiais impressos” (GODOY, 2009, p. 110).  

Partindo do preceito de que a educação a distância se apóia no ideal da 

educação para todos, é importante termos em vista que, para se aderir a esse modelo, 

é necessário, principalmente, o acesso à tecnologia. 

Godoy afirma que “a EaD surge num contexto de tentativa de encurtamento das 

distâncias físicas” (2009, p. 111). Sendo a educação um direito, caberia, então, ao 

Governo estabelecer unidades educacionais em todo o país. Dessa forma, foi 

necessária a criação de pólos, que são locais presenciais para o aluno que estuda na 

EaD. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), um pólo de Educação a 

Distância, ou pólo de apoio presencial, é 

 

[...] o local devidamente credenciado pelo MEC, no País ou no exterior, próprio 
para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 
administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância. É no 
pólo que o estudante terá as atividades de tutoria presencial, biblioteca, 
laboratórios, tele-aulas, avaliação (provas, exames, etc.) e poderá utilizar toda a 
infra-estrutura tecnológica para contatos com  a instituição ofertante e/ou 
participantes do respectivo processo de formação.” (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÂO, 2010, s.p.) 

 
 

Os pólos também são importantes, na medida em que procuram resolver um 

grave problema existente na realidade brasileira: nem todos os alunos possuem 

computadores para realizarem seus estudos. 

Acostumados às relações tradicionais, a Educação a Distância passou a ser mal 

vista por alguns professores, alunos e pelo mercado de trabalho. Em matéria publicada 

em setembro de 2008, no site Universia (site voltado para o meio educativo 

universitário), o presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a 

Distância (ABE-EaD), Ricardo Holz, defende que é preciso que a EaD vença alguns 

entraves para ganhar direito de argumentação contra os preconceitos que ainda 

existem em relação aos estudantes oriundos da modalidade (UNIVERSIA, 2008). 

Segundo ele, a reclamação mais freqüente dos próprios alunos de Educação a 

Distância diz respeito à dificuldade de comunicação com as instituições de ensino. O 

alerta foi feito pelo presidente, durante o último dia do 14º Congresso Internacional 

ABED de Educação a Distância (CIAED), que acontece anualmente em diferentes 
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localidades. Holtz argumentou que “alguns alunos entram num curso a distância sem ao 

menos conhecer a história do sistema e seu funcionamento”. De fato, a maioria dos 

alunos vem de uma cultura presencial de educação e há dificuldades de adaptação ao 

novo modelo.  

Para os professores e profissionais do mercado, o preconceito relaciona-se à 

dúvida sobre a qualidade de um curso em EaD, concluindo-se que a obtenção do 

diploma seja “facilitada”. Há um enorme confronto entre as metodologias usadas na 

EaD e nos modelos tradicionais de educação. Muitos professores alegam que a 

facilidade na obtenção do diploma está relacionada à suposta falta de disciplina e de 

controle para os estudos por parte dos alunos. Essas opiniões ocorrem, principalmente, 

pela dificuldade encontrada na comunicação entre professores, alunos e instituições de 

ensino, impulsionando um autodidatismo por parte do aluno. Isso pode gerar até um 

desconforto aos modelos tradicionais de educação pela preponderância de uma certa 

“ausência” do educador no processo ensino-aprendizagem, devido, principalmente, à 

falta de interatividade. Porém, autores como Ramal (2002) entendem que, na EaD, a 

interatividade evoluiu, com os novos meios de comunicação fazendo uso da internet. 

Os educadores poderiam, assim, dar o suporte necessário ao acompanhamento do 

aluno e este, por outro lado, se relacionar com colegas e professores, tal como 

acontece nos modelos presenciais de educação, tornando a construção do 

conhecimento mais dinâmica, assemelhando-se ao regime presencial. Segundo Ramal 

(2002, p.13), na relação entre professor e aluno nos modelos atuais da EaD, há uma 

grande importância dos colegas como elementos indispensáveis à dinâmica formativa. 

A idéia, segundo a educadora, é de “reconstruir virtualmente espaços reais, ou a 

interação no ciberespaço, devendo ser ele mais do que um simples dispositivo 

mediático que oferece aos sujeitos ferramentas de comunicação”. O espaço de 

interação deveria tornar-se um espaço de inovação e de colaboração social. 

Quando analisamos a comunicação, principalmente as formas mediadoras 

através do espaço virtual ou ciberespaço, usado em demasia no atual modelo da EaD, 

devemos destacar duas importantes ferramentas de comunicação em termos de 

interatividade no espaço virtual: as ferramentas interativas síncronas e assíncronas. 

Quando a comunicação é através das ferramentas síncronas, ela ocorre em tempo real. 
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São exemplos de comunicação sincrônica os chats (recurso utilizado em grandes 

plataformas educacionais) e as vídeoconferências. Quando a comunicação é 

assíncrona, não há o diálogo ou a relação em tempo real. Podemos destacar, nesse 

caso, o envio de emails ou a participação em fóruns (abordaremos mais a fundo as 

ferramentas interativas de comunicação no próximo capítulo deste trabalho). É nesse 

sentido que a EaD precisa ser mais entendida e analisada a partir de sua essência. 

Devemos elaborar meios para que ela ocorra de modo a apresentar um processo 

formativo de qualidade facilitado pela mediação das novas tecnologias. O uso 

responsável das ferramentas mediadoras estaria nas mãos do aluno e, principalmente, 

nas do professor que realizaria um acompanhamento criterioso, estando “presente” no 

processo de construção do conhecimento, no modelo de EaD. 

Mas, mesmo assim, como poderíamos atribuir a um curso de graduação a 

distância a mesma credibilidade e reconhecimento dos cursos de graduação 

presenciais? Possíveis respostas estariam na seriedade e na ética do professor; bem 

como na compreensão da razão de ser da Educação a Distância pelo aluno. Porém não 

podemos excluir as dificuldades que a EaD, por si só, já implica no processo 

educacional. É muito importante que os educadores tenham noção da especificidade e 

da dificuldade que possui uma modalidade tão recente como essa, quando comparada 

ao ensino em regime presencial.  

A educação exige, acima de tudo, comprometimento do aluno e vontade de 

aprender, não sendo, portanto, diferente na EaD. Os alunos não mais possuem o 

professor presencial, mas o coordenador de disciplinas, que os auxilia nesse processo 

de construção do conhecimento, além de novos atores, como os tutores presenciais 

e/ou à distância. O tutor pode ser considerado uma ponte entre as demandas dos 

alunos e as propostas do professor coordenador. Segundo Jaeger e Accorssi (2010, 

p.2), o tutor  

 
[...] tem como papel central o apoio docente a um professor. Esse apoio 
geralmente se dá em uma das disciplinas de um curso, na sua preparação de 
material didático e no acompanhamento das atividades desenvolvidas. Espera-
se também que este seja responsável pelas ferramentas de avaliação, assim 
como, na análise dos trabalhos dos alunos. Além disso, tem por tarefa o 
encaminhamento de dúvidas dos alunos aos professores, promovendo maior 
interatividade entre os mesmos, e com o corpo docente. Atua, ainda, no 
esclarecimento de dúvidas dos alunos através de e-mail, fórum, telefone ou 
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pessoalmente, no recebimento e controle de entrega dos trabalhos. (...) Um 
ponto fundamental é estar atento às necessidades do aluno, fazendo pontes 
entre as demandas dos alunos e propostas do professor, podendo agir de 
maneira a solucionar as questões tanto teóricas quanto de situações do dia-a-
dia. Isso quer dizer que o tutor deverá estar atento no nível de interatividade 
dos alunos, para então identificar quais alunos não estão interagindo e tentar 
resgatar a relação interativa. 

 

Ainda que as funções de um tutor variem de acordo com cada instituição em que 

a EAD é realizada, podemos observar, na referida citação, que, além das ferramentas 

mediadoras, o tutor se encaixa como outra importante e fundamental  interface na 

modalidade da EaD. O acompanhamento do educador em relação aos alunos se dá 

também pela mediação do tutor. Apesar de não existir um contato presencial entre o 

educador e o aluno (a menos que haja visita docente aos pólos – prática adotada em 

alguns cursos de EaD), será o tutor a se reportar ao professor explicitando as maiores 

dificuldades encontradas pelos alunos, tornando o acompanhamento mais viável. 

Temos que considerar o tutor e o trabalho de tutoria indispensáveis na formação do 

aluno na Educação a Distância. Por isso, é imprescindível que haja esforços voltados 

para a qualificação e o reconhecimento desse profissional. 

Contudo, é importante frisar que o tutor na EaD não é professor, mas um 

profissional que se soma ao processo de aprendizagem do aluno. O tutor, na verdade, 

não ministra aulas em encontros de tutoria. É isso que devemos ter em mente e deixar 

claro nesse momento. A ponte entre professor e aluno funcionaria através do tutor na 

retirada de dúvidas ou complementação de idéias. Nesse sentido, é importante 

destacarmos diferenças básicas entre a figura dos tutores e a figura dos professores. 

Algumas dessas diferenças entre o tutor e o professor são apresentadas na Figura 1, 

que se utiliza de três dimensões que merecem ser vistas com cuidado para 

entendermos melhor tais diferenças. As referidas dimensões observadas por Litwin são 

o tempo, a oportunidade e o risco (LITWIN, 2001, p.102 apud MACHADO; MACHADO, 

2003, p.3): 
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Figura 1: Dimensões de análise tutor / professor segundo Litwin 
 

Dimensões de análise tutor / professor segundo Litwin 

Tempo O tutor deverá ter a habilidade de aproveitar bem seu tempo, 
sempre escasso. Ao contrário do docente, o tutor não sabe 
se o aluno assistirá à próxima tutoria ou se voltará a entrar 
em contato para consultá-lo; por esse motivo aumentam o 
compromisso e o risco da sua tarefa. 

Oportunidade Em uma situação presencial, o docente sabe que o aluno 
retornará; que caso este não encontre uma resposta que o 
satisfaça, perguntará de novo ao docente ou a seus colegas. 
Entretanto, o tutor não tem essa certeza. Tem de oferecer a 
resposta específica quando tem a oportunidade de fazer isso, 
porque não sabe se voltará a ter. 

Risco Aparece como conseqüência de privilegiar a dimensão tempo 
e de não aproveitar as oportunidades. O risco consiste em 
permitir que os alunos sigam com uma compreensão parcial, 
que pode se converter em uma construção errônea sem que 
o tutor tenha a oportunidade de adverti-lo.  

Fonte: Machado; Machado (2003, p.3) 
 
 

Os professores responsáveis (coordenadores) pelas disciplinas dos cursos em 

EaD elaboram o conteúdo dos materiais didático-pedagógicos e as avaliações a serem 

aplicadas a cada semestre. De acordo com a metodologia elaborada para a EaD pela 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), nesse processo conta-se com o apoio 

de um grupo de profissionais da área de educação a distância ou acontece através de 

uma atualização por parte dos professores, onde estes se informam sobre as 

peculiaridades da EaD para sua formação e para o auxílio na elaboração do material 

didático.  

O material didático é um elemento fundamental na Educação a Distância. Nesta 

modalidade de ensino, o aluno não vai estar face a face com o professor ou seus 

colegas de classe. Então, o material didático será considerado um dos instrumentos 

para que o diálogo entre professor e aluno ocorra. O material didático em Educação a 

Distância tem por referencial os pressupostos educacionais freireanos, no qual se 

entende que os homens se educam em conjunto, e deve considerar o conteúdo que vai 

ser transmitido, o instrumento de mediação que vai ser utilizado e a envolvente cultural, 

social e econômica do aluno (FONSECA, 2010, s.p.). Porém, é analisando esta 
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afirmação de Fonseca que podemos discutir em como seria possível, na EaD, 

considerar “a envolvente cultural, social e econômica do aluno”, partindo do princípio 

que o professor não conhece o seu aluno. O mais próximo que o professor pode 

chegar, é através das correções das avaliações e das informações passadas pelos 

tutores que o auxiliam. Com as novas tecnologias aplicadas às plataformas de 

Educação a Distância, onde também se encontra o material didático, talvez seja 

possível uma maior aproximação através de reuniões online, que funcionam como uma 

sala de “bate-papo”, onde os alunos interagem com o professor em tempo real em um 

horário pré-definido (utilizadas na metodologia da Fundação Getúlio Vargas em cursos 

EaD) ou pelo uso de webcam integrada em uma rede social. 

O material didático na EaD pode variar. Algumas instituições oferecem vídeos 

com professores lecionando aulas sistemáticas e gravadas, livros didáticos, CDs de 

áudio, enfim, uma gama de recursos que visam a uma interatividade do que é proposto 

em sala de aula, só que a distância.  

Sabemos que aqui não se encerram todas as perspectivas de apresentação do 

funcionamento da EaD, todavia esse breve panorama a respeito da modalidade já nos 

fornece a base para seguirmos a diante com as nossas análises. Assim, na próxima 

seção, discutiremos os valores do educador na prática educacional, relacionando-os 

com a educação no turismo. 

 

1.2 ÉTICA, MORAL E VALORES PARA A EDUCAÇÃO 

 

Para iniciarmos as discussões com relação aos valores éticos dos educadores, 

faz-se necessária uma abordagem, a priori, da ética atrelada à educação. 

Segundo Santosi (2010, s.p.) podemos conceituar Ética como:  

uma área do saber à qual corresponde o estudo dos juízos de valor referentes à 
conduta humana, seja tomando por referência as regras de conduta vigentes 
numa determinada sociedade, seja tomada de modo absoluto para qualquer 
tempo ou lugar. 

A Ética busca refletir sobre regras e ações a partir de valores, reflexão esta que 

poderia ter como resultado o estabelecimento de novos parâmetros de ação, fundando, 

assim, novas práticas sociais que tivessem como valor referencial o homem. Através 
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dos parâmetros de ação, discutiremos a postura do educador, tendo como foco o 

educador que atua na Educação a Distância. 

Segundo Mondin (MONDIN, 1998, p.43 apud SANTOSI, 2010, s.p.) o homem é 

"[...] antes de tudo, um valor absoluto, não um valor instrumental: ele pertence à ordem 

dos fins e não à dos meios (…) cada homem possui uma dignidade real (…) e 

inviolável". Podemos estabelecer, através de Mondin, uma conexão entre a Ética como 

reflexão, a partir de valores, e a materialização desta reflexão como prática social. 

Nesse contexto, insere-se a educação, comprometida com o estímulo a novos modos 

de apreensão e configuração ou “reconfiguração” da realidade. Um dos principais 

atores desta educação acaba sendo o próprio educador. 

É importante compreendermos que o educador deve reconhecer seu aluno como 

um “outro eu”, onde é fundamental a questão da superação do egocentrismo. Segundo 

a teoria de Piaget, é por meio da reflexão que se é capaz de desdobrar o pensamento, 

pensar duas vezes, tematizar. Através da reflexão, é possível trazer o outro para dentro 

de nós, discutir-se interiormente. Isso se torna possível pelo fato de descobrirmos o 

outro como um “alter ego”, “um outro sujeito exterior ao indivíduo, capaz de 

argumentação, que aprendemos a respeitar” (ARANHA, 2003, p.367). É importante 

entender que cada profissional envolvido no processo ensino-aprendizagem tem um 

papel fundamental na construção e no desenvolvimento do educando, e que as 

tendências e concepções da educação desenvolvidas no cotidiano acadêmico, devem 

visar à construção do saber e do ser. Portanto, é notória a necessidade de uma visão 

ética na prática educacional, pois se trata de algo maior que a relação ensino-

aprendizagem, mas sim de uma “formação humana”. Segundo Fernandes Filho (2006, 

p.1), 

 
As novas tendências pedagógicas obrigam os professores a revisarem sua 
“estratégia de atuação docente”, mostrando-se não mais embasados na 
produção exclusiva de saberes técnicos e no desenvolvimento de competências 
específicas de um campo de formação profissional. Por outro lado, devem 
apresentar-se condicionados e dispostos na perspectiva de articular, a partir de 
uma dimensão holística, as múltiplas instâncias que configuram o seu caráter 
formativo: a valorização e legitimação dos saberes da docência, a revisão do 
papel do professor, a formação inicial e continuada, o desenvolvimento pessoal 
docente e a afirmação de sua autonomia, envolvimento cultural e político, bem 
como a construção de caminhos para a valorização e reconstrução de sua 
identidade. 
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O autor nos leva a ter a visão construtivista do educador. O educador seria 

aquele capaz de fazer o educando refletir sobre seu próprio “eu”, torná-lo crítico, ter 

uma responsabilidade muito além da voltada somente para a formação acadêmica, 

justamente, possuir uma visão holística. É através disso, que o educador deve 

reconhecer-se como um sujeito de extrema responsabilidade no processo educacional 

tomando como base seus valores éticos. 

Os valores partem de uma história, de uma sociedade previamente estruturada, 

e começam a ser instituídos no sujeito. Sendo assim, o valor pode ser visto como uma 

relação de não-indiferença entre o homem e os elementos com que ele se defronta. 

(SAVIANI, 2000, p.5).  

Devemos tomar como princípio da discussão a ser apresentada nesta seção, que 

não podemos conceber os valores em si, mas propriedades que são atribuídas à 

realidade pelos seres humanos, que tem a possibilidade de transformação da mesma. 

Os valores éticos variam de acordo com necessidades, desejos, condições e 

circunstâncias de vida. Sendo assim, podemos considerar os valores éticos como parte 

da formação da identidade do sujeito. A partir deles o indivíduo passa a exercer a 

consciência baseada em suas crenças; seus valores. Para o educador, ter essa noção 

é fundamental, na medida em que sempre se constituirá como um ator relevante para a 

formação humana do aluno.  

É necessário termos essa concepção e entendermos que os valores éticos do 

educador estão diretamente relacionados com a importância da criação e, inclusive, da 

modificação de valores por parte da academia. A responsabilidade do educador vem ao 

encontro da ética vinculada à sua profissão. Temos que entender o educador não como 

o detentor do poder, mas como um modelo, um exemplo para o educando, sendo, 

portanto, responsável por possíveis interferências em seus valores. Deve existir ética 

em todo processo educacional, partindo de uma consciência do próprio educador sobre 

sua razão de ser. 

Pode-se dizer que a ética na educação se resume à responsabilidade e ao 

compromisso do educador na formação humana do aluno. Trazer a ética para o espaço 

acadêmico significaria 
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[...] enfrentar o desafio de instalar, no processo de ensino e aprendizagem que 
se realiza em cada uma das áreas de conhecimento, uma constante atitude 
crítica, de reconhecimento dos limites e possibilidades dos sujeitos e das 
circunstâncias, de problematização das ações e relações e dos valores e regras 
que os norteiam. Configura-se, assim, a proposta de realização de uma 
educação moral que proporcione aos educandos condições para o 
desenvolvimento de sua autonomia, entendida como capacidade de posicionar-
se diante da realidade, fazendo escolhas, estabelecendo critérios, participando 
da gestão de ações coletivas. O desenvolvimento da autonomia é um objetivo 
de todas as áreas e temas transversais e, para alcançá-lo, é preciso que elas 
se articulem. A mediação representada pela Ética estimula e favorece essa 
articulação. (BOELTER, 2008, s.p.) 

 A citação de Boelter (2008) reflete a questão da formação humana do educando. 

Este é, talvez, o maior desafio do educador, levando em conta que uma turma possui 

vários valores que se complementam ou divergem. O educador se torna, portanto, um 

indivíduo que deve ser capaz de articular esses valores e considerar-se um ator 

responsável pela instituição de novos valores, manutenção ou “destruição” de outros 

valores. É isso que revela o sentido de uma “formação” humana. Seria a prática ética do 

educador através de valores humanos e humanizadores. 

Nesse sentido, a ética e os valores éticos por parte do educador se tornam tão 

relevantes. Isso deve fazer parte de todos os processos e de todas as etapas que 

envolvam a relação ensino-aprendizagem na educação. Não é diferente em cursos de 

graduação em Turismo. 

No caso da educação no Turismo e levando em consideração o que foi 

apresentado até aqui, o educador da área deve conhecer bem a ética e seus 

respectivos valores relacionados ao Turismo para pôr em prática e auxiliar o educador 

na transferência de conhecimento. Baseado nisto, devemos destacar a importância do 

conhecimento a respeito do Código de Ética do Turismo desenvolvido pela Organização 

Mundial do Turismo (OMT, 1999). O Turismo possui um código de ética reconhecido 

internacionalmente. Para um educador dessa área especificamente, esse código possui 

fundamental importância, pois é onde se baseia a ética de toda e qualquer atividade 

turística. Nesse código é possível enxergar e relacionar os valores anteriormente 

citados às atividades do Turismo considerando sua inter e multidisciplinaridade. 

Segundo Trigo (2008, s.p ), o  
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[...] referido Código de Ética baseia-se em vários documentos oficiais de áreas 
que complementam a atividade turística como transportes, turismo sexual, 
patrimônio mundial, regras de alfândegas, efeitos socais, códigos do turista e 
tratados envolvendo trabalho, segurança, etc”. (TRIGO, 2008, s.p)  
 

Ele possui dez partes que, segundo Trigo (2008), merecem ser conhecidas: 

 

 Contribuição do Turismo para respeito mútuo entre os homens e as sociedades; 

 O Turismo com instrumento de desenvolvimento pessoal e coletivo; 

 Turismo como fator de desenvolvimento sustentável; 

 Turismo como fator de aproveitamento e enriquecimento do patrimônio cultural 

da humanidade; 

 Atividade benéfica para os países e as comunidades de destino; 

 Obrigações dos agentes do desenvolvimento turístico; 

 Direito ao Turismo; 

 Liberdade do deslocamento turístico; 

 Direito dos trabalhadores e dos empresários do setor turístico; 

 Aplicação dos princípios do código de ética mundial para o Turismo. 

 

É necessário que haja conhecimento por parte de educadores, estudantes, 

pesquisadores e profissionais do Turismo com relação a esse documento. Numa época 

que a sustentabilidade, a inclusão social, os direitos e a pluralidade cultural se tornam 

foco, é importante que todos os envolvidos na área do conhecimento turístico tenham 

discussões que se baseiem em textos referenciais que sejam reconhecidos pela maior 

parte dos países no mundo (TRIGO, 2008, s.p). Há uma íntima relação entre o Código 

de Ética do Turismo e os valores éticos do educador nessa área. Observando o Código 

de Ética do Turismo somos capazes de relacionar a questão maior da educação voltada 

para a formação humana e as atividades do futuro profissional do Turismo de forma 

ética em sua profissão. 

Na terceira seção deste capítulo, discutiremos os valores éticos do educador que 

atua no ensino superior e do que atua no ensino superior em Turismo. Entende-se aqui 

por valores éticos aqueles que englobam, principalmente, a responsabilidade, a 

liberdade e o compromisso por parte dos educadores.  
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1.3 VALORES ÉTICOS DOS EDUCADORES DE ENSINO SUPERIOR  E DE ENSINO 

SUPERIOR EM TURISMO 

 

Para iniciarmos a discussão desta seção, devemos entender a definição do 

educador de ensino superior ou professor universitário. Segundo Alegria e Machado 

(2003, p.1) “[...] o professor universitário é (...) definido como o que se dedica 

principalmente a atividades de pesquisa, ensino, extensão, incluindo a orientação de 

alunos”. É necessário compreendermos que a educação e a postura do educador vêm 

transformando-se ao longo do tempo. Essa mudança na educação e na própria 

sociedade exige uma postura diferente do educador; exige que ele busque um sentido 

em suas práticas. Como, então, definir um educador ético? 

Alegria e Machado definem que  

 
[...] o professor, ao integrar ética e educação, completa seu trabalho formativo, 
por meio de atividades práticas que possibilitem real vivência dos valores reais. 
Ao repassar conceitos éticos, é ele, professor, seu modelo e exemplo, dentro ou 
fora da sala de aula. Modelar a razão e a emoção dos alunos deve ser o 
objetivo primordial da postura do professor ético que introduz nos conteúdos 
disciplinares, que apresenta a ética, agregando maiores valores ao 
conhecimento. (BOELTER, 2008 apud ALEGRIA; MACHADO, 2003, p.4)  

 
 

Percebemos, então, que o educador ético deve ter implícita a capacidade de 

funcionar como “modelador” da razão e emoção do aluno. Este educador deve 

conhecer o educando, participar de todo seu processo de ensino-aprendizagem, 

agregando valores ao conhecimento do mesmo. Para isso, podemos destacar o sentido 

de valores como a liberdade, a responsabilidade e o compromisso por parte do 

educador, ressaltando o sentido e o exercício do poder do professor em sala de aula e 

a responsabilidade que recai ao educador em função deste poder. 

Com relação à liberdade atrelada à educação, podemos defini-la como 

 
 [...] uma conquista e não uma doação. É uma atitude que exige uma busca 
permanente. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a 
faz. Se a liberdade vem do próprio homem, e a educação é o caminho para 
alcançá-la, então ninguém tem liberdade para ser livre. Pelo contrário, devemos 
acreditar e buscar na conscientização o valor supremo de nossa existência. 
Porém, só atinge este grau de amadurecimento, quem possui uma consciência 
justa de cada ser humano. E para isso, mais uma vez, precisamos de uma 
educação que nos abra o caminho e nos mostre novos horizontes. Afirmamos 
que a educação é co-participante e co-responsável pelos rumos tomados pela 
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humanidade. Ela é quem age sobre o homem fazendo com que o mesmo reflita 
sobre si e sobre seu papel cultural, enfim, sobre o meio em que vive [...] 
(GIRARDI, 2007, s.p).  
 
 

Podemos notar que a liberdade está relacionada com a educação em aspectos 

importantíssimos, como na conscientização e, conseqüentemente, à responsabilidade. 

Muitas vezes é através da mudança de valores por meio da educação que se limita a 

liberdade em função da consciência. Isso gera o senso de responsabilidade pelas 

ações cometidas. 

Esse senso de responsabilidade vai “vivendo numa “névoa” desorientada para 

atingir valores corretos” (CAPOEIRA, 2007). Segundo Capoeira, 

 
A educação permite que o senso de responsabilidade seja explicitado. O senso 
de responsabilidade é base indispensável para uma verdadeira vida moral. Este 
princípio trás a maturidade. A maturidade nos arremete a olhar para um ser 
superior. Este ser superior nos impele a ser nosso próprio juiz em detrimentos 
aos nossos próximos. Quando este respeito se revela em nós, passamos a agir 
de tal forma que a própria sociedade percebe [...] (CAPOEIRA,2007, s.p.). 

 

Capoeira acredita na educação como propulsora de uma consciência intrínseca e 

a relaciona à questão da liberdade e da responsabilidade. Os educadores devem ter 

esse referido senso de responsabilidade. Devemos compreender a importância do 

educador do ensino superior nesse sentido. A liberdade e responsabilidade, por 

exemplo, são relacionadas diretamente ao sentido de “coisificação” do aluno, ou, ao 

consumo da educação como um produto. Em função do poder que o educador possui, 

este muitas vezes “coisifica” o aluno e torna a educação como um produto a ser 

consumido. Estas são práticas do que conhecemos hoje na educação por “educação 

bancária”, que seria a educação como um produto de consumo (FREIRE, 1974). Um 

exemplo a ser dado é quando uma instituição de ensino superior atribui contrata 

professores com a função de “horista”, limitando uma ação mais ampla desse 

profissional em direção a uma educação de melhor qualidade, uma vez que estará 

circunscrito à atuação na sala de aula – muito embora se reconheça que muitos 

professores, em nome da responsabilidade e do compromisso em educar, acabam 

extrapolando essa função, mesmo sem serem remunerados por isso. Esse processo de 

“coisificação” do aluno está presente na postura de diversos empregadores destes 

profissionais. Situação típica em boa parte das instituições privadas de ensino, os 
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professores horistas não possuem tempo nem espaço para outras atribuições. Portanto 

as atitudes éticas em prol de uma educação de qualidade tantas vezes estão além das 

vontades do educador. A educação de qualidade deve existir em função de toda uma 

rede que engloba o educador, os alunos e as instituições de ensino.  

Podemos considerar a educação como produto de consumo quando os 

educadores controlam a comunicação, podendo eles transmitirem os conhecimentos 

que julgarem necessários ou válidos. Quando o professor se transforma em dono do 

conhecimento válido, o aluno se torna um ser passivo, “coisificado”, sem 

questionamentos, passivos às relações de poder do educador (ALEGRIA; MACHADO, 

2003, p.16). Nem de longe podemos considerar atitudes assim como atitudes de uma 

educação ética. O aluno tem que estar inserido no processo, o que não ocorre na 

referida situação.  

Pode-se dizer, nesse sentido, que a educação ética compromete-se com o 

desenvolvimento do aluno, seja este desenvolvimento intelectual ou pessoal. O 

professor ético deve ter como objetivo transformar a realidade, por meio de valores 

éticos, como o compromisso de desenvolver seu aluno; o outro sujeito. Tudo isso ocorre 

através da transferência e da aplicação de conhecimentos. As universidades têm 

grande importância nesse sentido e os educadores de ensino superior, nesse contexto, 

inserem-se como os maiores propulsores do conhecimento. 

A universidade possui um papel essencial para a criação, transferência e 

aplicação de conhecimentos e para a formação e capacitação do indivíduo; além do 

avanço da educação em todas as suas formas. Por tudo isso, a Educação Superior é a 

chave mais importante para construção do conhecimento científico e para o avanço 

tecnológico em uma determinada sociedade (CASTANHO; FREITAS, 2005, s.p.). 

Podemos considerar como principal papel das universidades a transformação da 

sociedade através do conhecimento. Essa transformação ocorreria através da 

mediação do conhecimento pelo educador. Para tal, é necessário qualificação dos 

professores, focando no aluno como um sujeito com poder de modificar a sociedade. 

Na educação superior, o educador deve focar na criação de um indivíduo 

consciente e crítico. A criação da consciência nesse contexto seja, talvez, o objetivo 

mais importante de todo processo educativo. A relação dialógica que se processa na 
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sala de aula requer “a aprendizagem dos que ensinam e o ensinamento dos que 

aprendem” (SILVA; RENOVATO; BARUFF, 2009, p.36). Essa consciência deve ocorrer 

na educação em todos os níveis. Porém cada educador de ensino superior deve estar 

devidamente preparado para a área de conhecimento que abordará considerando as 

peculiaridades de cada uma. 

Os cursos superiores em Turismo possuem peculiaridades e especificidades que 

merecem nossa atenção com relação aos educadores. A interdisciplinaridade, 

característica marcante nos cursos de graduação em Turismo, se apresenta aos 

professores como uma condição de trabalho para se atingir os objetivos almejados na 

educação em Turismo. É preciso que os docentes de cursos superiores em Turismo 

compreendam a interdisciplinaridade do curso como algo que deve ser estudado 

minuciosamente para que não haja “confusão” na transferência de conhecimento. Uma 

das maiores dificuldades na contemporaneidade enfrentada pelos professores e 

pesquisadores da área do Turismo é a definição desta área do conhecimento como 

ciência em função da influência de diversas outras áreas do conhecimento que o 

Turismo possui. Esse fato acaba por ser um grande entrave na postura do educador 

ético de um curso de graduação em Turismo. O educador, segundo Fernandes Filho 

(2006, p.3), “deve atuar de acordo com as exigências do paradigma interdisciplinar, [...] 

envolvendo a totalidade na perspectiva da construção e afirmação de sua autonomia e 

identidade profissional.” 

A ética nos cursos de graduação em Turismo aplica-se a partir desta 

interdisciplinaridade. Podemos dizer que o conhecimento ou o estudo científico do 

Turismo é um trabalho recente de natureza multidisciplinar e interdisciplinar. Entende-se 

por interdisciplinaridade nos cursos de Turismo que todas as áreas de conhecimento 

que envolvem o Turismo estão interligadas. A multidisciplinaridade pauta-se no 

envolvimento de uma ampla variedade de conhecimentos.  

Para Mota (2005, p. 3),  

 

[...] o Turismo é objeto de estudo de várias disciplinas e utiliza referenciais 
teóricos da maioria das Ciências Sociais, o que caracteriza a 
multidisciplinaridade. Na Psicologia, Antropologia e Sociologia, o Turismo torna-
se um objeto quando estuda motivações, preferências e condutas dos turistas, 
suas condições socioeconômicas e culturais, que determinam a necessidade de 
viajar e efeitos que a interação social provoca no comportamento nas 
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populações emissoras e receptoras do fluxo turístico. Na Economia, 
Administração e Direito, o Turismo passa a ser objeto de estudo na medida em 
que se insere no sistema econômico de uma localidade, impactando no PIB e 
gerando emprego às populações.[...] Na Educação, Tecnologia, Geografia e 
Ecologia, o Turismo é objeto importante no estudo da preservação e 
sustentabilidade do meio ambiente, na formação de profissionais especializados 
capazes de estudar o fenômeno, suas mudanças e tendências dentro do 
contexto globalizado. (MOTA, 2005, p.3) 

 
 

É nesse sentido que o educador ético nos cursos de graduação em Turismo 

deve atentar-se. Muitas vezes, as formações são distintas e os valores se chocam. A 

ética deve superar as características multidisciplinares e interdisciplinares dos cursos 

de Turismo. Faz parte da ética do educador favorecer uma formação que coexista com 

os contextos sociais e educacionais capazes de qualificar o futuro profissional com 

conhecimentos que envolvam habilidades e competências compatíveis com as 

exigências da sociedade. Não é uma tarefa fácil, mas, para uma educação ética de 

qualidade, esta tarefa deve ser cumprida. 

Veremos na próxima seção como os valores éticos e a relação entre educador e 

aluno acontecem no ciberespaço, abordando novamente os valores anteriormente 

citados e pautando diferenças entre as duas modalidades de ensino (presencial e EaD) 

relacionando-as ao ensino superior em Turismo. 

 

1.4 VALORES ÉTICOS NA RELAÇÃO EDUCADOR-ALUNO NO CIBERESPAÇO 

 

Em uma sala de aula no modelo tradicional de ensino, imagens e sons fazem 

parte da troca entre os alunos e os professores. Segundo Oliveira e Carneiro,  

 

os estudantes vêem e ouvem o professor, o professor vê e ouve os seus alunos 
e os estudantes vêem e ouvem uns aos outros. A comunicação ocorre 
verbalmente entre professor e estudantes ou combinada com várias mídias, tais 
como um projetor de transparências, áudio e vídeo, projetor ligado ao monitor 
do computador e assim por diante. No caso da educação à distância, esta 
comunicação ocorre entre pessoas que já não estão todas no mesmo local e 
que necessitam, portanto, de recursos tecnológicos que permitam a superação 
da distância.” (2005, p.2).  

 

O uso dos recursos tecnológicos citados por Carneiro e Oliveira (2005, p.2) e as 

relações dialógicas no processo educacional da modalidade EaD são o foco de 

discussão nesta seção. Pretende-se discutir, como os valores éticos que permeiam o 
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educador de um curso de graduação a distância influenciam na qualidade da formação 

do aluno partindo da relação dialógica na EaD. Faz-se necessária uma discussão 

acerca dos valores éticos desses profissionais (professores e coordenadores) e do 

compromisso que estes assumem ao “dar aula” a distância e como esses valores 

podem influenciar a qualidade do curso.  No final deste capítulo, introduziremos a 

abordagem sobre a EaD em cursos de graduação em Turismo e, no próximo capítulo 

desse trabalho, discutiremos a aplicação dos conceitos abordados com o curso de 

graduação a distância em Turismo. 

Para entendermos a EaD e sua complexidade, envolvendo as novas tecnologias 

e a inserção da educação nesse contexto, devemos entender o significado da 

cibercultura e do ciberespaço. 

A sociedade contemporânea é fortemente marcada pela cibercultura, que é a 

cultura das tecnologias digitais e virtuais presentes em nossa vida, que “possibilitam 

novos meios de comunicação e a democratização de informações e conhecimentos, 

modificando nossa relação com o saber” (SANTOS, 2010, s.p.). É neste cenário, que 

observamos a necessidade da formação de políticas públicas voltadas para a educação 

que considerem a dimensão do ciberespaço como criadora e modificadora de 

conhecimentos e da realidade, devido, principalmente, à velocidade com que surgem e 

se renovam os saberes e a demanda de conhecimentos. (LÉVY, 1999 apud SANTOS, 

2010, s.p.) 

Podemos dizer que as tecnologias usadas na educação são dinâmicas, podem 

ser contextualizadas e reproduzidas de várias formas, podendo ser compartilhadas em 

tempo real entre inúmeros sujeitos. Isso auxilia com relação aos estudos e 

programação do aluno, principalmente na modalidade à distância, por uso da educação 

online ou por meio das chamadas tecnologias intelectuais. 

A educação superior no ciberespaço pode abrir a perspectiva de elaboração de 

propostas educacionais inovadoras, caso se baseiem na crítica a respeito da relação 

entre tecnologia, sociedade, ética e educação. 

Entendendo um pouco sobre o ciberespaço e a cibercultura atrelados à EaD, 

podemos, agora, discutir os valores éticos de forma crítica na relação educador-aluno 

no ciberespaço.   
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Um dos maiores desafios da utilização das novas tecnologias por meio da 

internet na EaD seria a questão de uma possibilidade real de uma formação crítica por 

meio das tecnologias que, até o momento, segundo Lapa (2005, p.3), são “meios que 

promovem mais a alienação que apóiam a emancipação”. Por formação crítica, 

podemos entender a formação para a transformação social, envolvendo diretamente a 

capacidade de reflexão crítica do sujeito. Este seria, a priori, o ponto central de uma 

educação libertadora. “O objetivo de uma educação libertadora é a potencialização dos 

sujeitos do conhecimento para a ação política”. (LAPA, 2005, p.3) 

 A formação crítica e esse processo de transição para esta formação com o uso 

das tecnologias de informação e comunicação (TICs) podem se relacionar à questão da 

conscientização, abordada anteriormente neste capítulo. Um sujeito consciente, 

pautado em seus valores, adquiridos também no meio acadêmico, deveria ser capaz de 

desenvolver uma reflexão crítica e assim, seria um possível modificador/transformador 

da sociedade. 

Nesse contexto podemos assumir como ponto de partida da busca e da 

possibilidade de uma formação crítica na EaD, o método problematizador defendido por 

Paulo Freire, que se pauta em uma educação libertadora que se concretiza através de 

uma prática que transforme o processo de comunicação educacional em uma 

comunicação dialógica envolvendo professores e alunos (FREIRE, 1974). Podemos 

reconhecer que os recursos tecnológicos usados para a EaD oferecem, hoje, certas 

condições que poderiam possibilitar uma comunicação dialógica. Porém, é notório 

também que em muitos casos este não é o objetivo da educação que se assume, que 

inclusive, podemos relacionar à grande maioria dos casos em que houve fracasso da 

EaD. Por isso, é necessário a priori compreendermos a relação dialógica na modalidade 

a distância de educação e a participação do educador nesse processo. 

Como vimos na seção 1.3 deste capítulo, o educador deveria partir de princípios 

como a liberdade, a responsabilidade e o compromisso para cumprir com seu papel de 

educador e agente transformador. Esse papel, pautado na formação crítica do aluno 

deve estar atrelado às ações dialógicas do processo educacional. É importante 

frisarmos que essas ações não estão presas somente à educação presencial ou à 

Educação a Distância, mas à educação em toda sua plenitude. 
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Podemos partir, então, do pressuposto central que a ação dialógica seria uma 

prática necessária à formação crítica. Lapa (2005) subdivide a ação dialógica em EaD 

em cinco elementos essenciais: relacionamento horizontal, compartilhamento de idéias, 

prática social, reflexão crítica e ação política, que, nesse estudo, podem ser tomados 

como variáveis fundamentais na observação da existência da ação dialógica em 

ambientes virtuais da EaD. (LAPA, 2005, p.10) 

O relacionamento horizontal seria necessário para que o aluno não se torne 

apenas o receptor de um conteúdo sistematizado, mas sim um construtor de 

significados para o referido conteúdo. Englobaria o aluno reconhecer-se como um 

sujeito inserido no mundo e com a consciência de mudá-lo. (LAPA, 2005, p.10) 

No compartilhamento de idéias, a base partiria de experiências pessoais e 

diferenças dos alunos. Sem este elemento, o processo de ensino-aprendizagem 

tenderia a ficar mais “pobre”. Esse compartilhamento envolveria relações alunos-

professores e relações alunos-alunos. (LAPA, 2005, p.10) 

A reflexão crítica seria a busca da compreensão do mundo, e refletir criticamente 

sobre ele. Esse elemento possui íntima relação com o primeiro elemento apresentado 

neste trabalho. Construindo significados do conteúdo recebido, o aluno passa a ter a 

capacidade de refletir criticamente o mundo através do conhecimento. (LAPA, 2005, 

p.11) 

A prática social “atende aos requisitos de uma prática democrática da ação 

comunicativa em espaços sociais de interação” (LAPA, 2005, p.11). Os espaços podem 

ser os ciberespaços onde a ação dialógica supostamente seria possível. 

Como último elemento, teríamos a ação política como um processo educativo 

próprio da educação libertadora, que permite que os sujeitos se encontrem para a sua 

transformação do mundo. (LAPA, 2005, p.11) 

Podemos dizer neste momento que os cinco elementos relacionam-se em prol do 

quinto e último elemento que são as ações políticas. Os elementos anteriores preparam 

o educando para realizar tais ações que possivelmente seriam passíveis de mudança. 

É através da ação do sujeito de forma a mudar o mundo através do conhecimento 

pautado nas reflexões críticas que o desafio do educador se destaca. Na EaD, com 

foco no uso do ciberespaço, a relação dos cinco elementos ocorre de forma mais 
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complexa que no modelo de educação presencial tradicional. O educador da 

modalidade EaD deve usar de meios que tornem o uso destes cinco elementos 

essenciais para uma educação de qualidade, tornando possível a ação dialógica 

necessária à prática educacional no ciberespaço.  

O professor possui uma função estratégica e indispensável à sociedade 

contemporânea. O papel do professor vai muito além de simples reprodutor de 

conhecimento para ter que ser produtor de novos conhecimentos e, por que não, novos 

valores. No Turismo, percebe-se que a formação voltada para um professor específico 

da área ainda é tema pouco explorado pela academia. Dentro da educação tradicional 

isso já é um grande problema. Na EaD, portanto, esse problema se agrava pelo fato 

desta modalidade estar ainda em fases de aprimoramento das TICs. Nos cursos de 

Turismo, especificamente, existe uma considerável carência de disciplinas destinadas à 

formação pedagógica dos futuros professores da área.  

Nesse sentido, os profissionais formados nos cursos de Turismo devem ter 

acesso aos saberes da pedagogia envolvendo as especificidades da área, visto que a 

formação de professores para a área de Turismo encontra-se deficitária em termos de 

preparação para a docência. Contudo, há avanços nesse sentido. O primeiro curso de 

Turismo ofertado no modelo EaD no Brasil com foco na licenciatura é o curso de 

Licenciatura em Turismo oferecido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) através do consórcio Cederj, cujos professores são oriundos das 

universidades federais e estaduais, sendo eles profissionais qualificados. Contudo, 

ressalta-se aqui a necessidade de adaptação dos professores e dos alunos à 

modalidade da EaD. 

Abordaremos tais questões dos cursos de graduação em Turismo no próximo 

capítulo, abrangendo suas características principais, práticas pedagógicas por uso da 

modalidade na graduação a distância em Turismo no Brasil e as tendências da 

modalidade no curso. 
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2 COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SUAS APLICAÇÕES EM CURSOS 

DE GRADUAÇÃO EM TURISMO 

  

Os cursos de Turismo no Brasil foram criados oficialmente por intermédio da 

Resolução s/nº de 28 de janeiro de 1971 do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

que fixou o conteúdo mínimo e a duração do Curso superior de Turismo. Assim sendo, 

apesar dos primeiros cursos de Turismo terem sido criados no início da década de 1970 

o grande aumento destes cursos se deu a partir da década de 80 e, principalmente, na 

década de 90 (HALALL; 2010, p.7).  

Hoje já são disponibilizadas modalidades a distância desse curso em algumas 

universidades privadas e, inclusive, universidades públicas. Podemos citar, dentre 

algumas universidades: a Universidade Católica de Brasília, que possui ênfase em 

planejamento, gestão e marketing; Unisul, que obedece às normas e às diretrizes 

curriculares fixadas pelo Ministério da Educação; Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, vinculada à Fundação Cecierj (Fundação Centro de Ciências e Educação 

Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) através do consórcio Cederj (Centro 

de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro) focando na Licenciatura em 

Turismo; dentre outros. 

Abordaremos, neste capítulo, a Educação Superior no modelo de EaD e sua 

evolução no Brasil, relacionando-a com os cursos de graduação em Turismo oferecidos 

na referida modalidade. Nosso foco estará pautado nos meios de comunicação visando 

à relação dialógica apontando algumas diferenças e semelhanças com os modelos 

presenciais e analisando as barreiras e oportunidades desta graduação na modalidade 

EaD. 
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2.1 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

 As universidades abordam a relação entre ensinar e aprender a muito tempo. 

Essa abordagem ocorre por meio de pesquisas de possíveis métodos que possam ser 

usados pelas instituições para fortalecer os processos de produção e transmissão do 

conhecimento. Por intensificar ou fortalecer esses processos entende-se por ampliar o 

acesso ao conhecimento. 

Nesse sentido, surge a Educação a Distância no Ensino Superior. Com ela, 

aparece nos modelos de EaD, a mudança repentina do comportamento do educador e 

a mudança dos costumes educacionais tradicionais, fazendo surgir a necessidade de 

uma pedagogia inovadora e renovadora. Nesta primeira seção abordaremos a evolução 

da EaD no ensino superior do Brasil e verificaremos como essa pedagogia “inovadora” 

está ocorrendo no modelo. 

A Educação a Distância surgiu para o ensino superior basicamente como um 

recurso. Esse recurso seria para fazer chegar o conhecimento aos alunos que não 

poderiam participar das atividades realizadas no espaço físico das universidades em 

função de restrições de tempo e grandes distâncias geográficas. A solução encontrada 

foi buscar o uso das TICs disponíveis para passar conteúdos, desenvolvendo a 

aprendizagem.  

Segundo Vidal (2009, p.14), do Século XIX até o primeiro terço do Século XX, “a 

principal solução para a Educação a Distância estava ancorada na produção de 

materiais impressos com distribuição via Correios”. No último terço do Século XX, 

surgiram as transmissões de televisão por satélite, que na época inovaram por 

proporcionar o acesso à informação num patamar global. As redes de informação 

tiveram um crescimento notório anos depois a partir da expansão da internet.  Foi 

quando surgiram, no ensino superior, instituições dedicadas única e exclusivamente à 

Educação a Distância com perfis próprios em metodologia e mediação por parte da 

tecnologia. (VIDAL, 2009, p.14) 

Com a crescente aplicação dos recursos das tecnologias da comunicação e da 

informação em prol da educação nascem, teoricamente, práticas pedagógicas 

inovadoras. Neste cenário de mudanças e incorporações das TICs pelas instituições, 
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juntamente com uma mudança comportamental de alunos e professores, existe uma 

tendência à “modernização” do ensino presencial e abertura de novas oportunidades 

para atuação das instituições da Educação à Distância. Na Educação à Distância, o uso 

das novas TICs, acarreta no suposto rompimento do conceito de separação física entre 

o aluno e o professor. Ao oposto disto, busca a aproximação dos mesmos, através de 

uma integração virtual mediada pela internet ou por outros sistemas interativos. 

A EaD fornece possibilidades de interação em diferentes espaços. Os alunos 

podem ter acesso direto aos conteúdos e atividades e, além disso, podem recorrer à 

orientação de professores por uso das tecnologias mediadoras. A contemporaneidade 

está marcada pela interatividade crescente pela internet. Não podemos deixar de 

apontar que a vantagem da comunicação por uso da internet se dá nas duas 

modalidades (presencial e EaD).  

No capítulo anterior discutiu-se sobre as dificuldades encontradas pautadas, 

principalmente, na ética e nos valores dos educadores perante a EaD. É fato que a 

sociedade exige hoje que a informação e a educação cheguem com o mínimo de 

deslocamento e com maior flexibilidade de tempo. Pensando-se no mercado que possui 

a EaD hoje, vemos que a demanda dessa modalidade de educação é expressiva. Mas 

a qualidade no ensino ainda é algo a ser questionado na EaD. Não é mais suficiente 

oferecer educação de qualidade apenas com o modelo anterior. Se faz necessário que 

as universidades tenham todo o domínio, tanto técnico quanto metodológico, para 

suprirem as novas necessidades de conhecimento. As universidades necessitam disto 

para atuarem de maneira interativa, para além do espaço físico.  

A transição de um modelo para o outro deve preocupar-se em oferecer uma 

educação de qualidade. A conquista desse patamar da Educação a Distância nas 

relações das universidades com a sociedade deve ser representada com o domínio das 

TICs e no uso pedagógico adequado delas. É dever do educador, portanto, 

compreender este fato e ter o completo domínio sobre as TICs para que o uso 

pedagógico ocorra, tornando possível uma relação que se assemelhe à relação do 

ensino tradicional. Se torna primordial para o ensino superior brasileiro que o educador 

adira à proposta de compreender e atuar positivamente na transição dos modelos de 

educação. 
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No Brasil, a Educação a Distância teve um considerável aumento com a 

expansão da internet no final da década de 90. Com o uso intensivo das TICs, houve a 

transformação do conceito de "distância". Isso se apresenta em números baseados no 

“boom” de cursos a distância nesse período.  

Segundo dados do Censo de Educação Superior, realizado em 2007, e divulgado 

no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) o Brasil tinha no referido ano 2.281 instituições de ensino superior, 23.488 cursos 

e 4.880.381 de estudantes. Quando os números são comparados à Educação a 

Distância, percebe-se que aproximadamente um quinto dos alunos do ensino superior 

brasileiro utiliza essa modalidade de ensino (R.M.C.D. COSTA; A.J.D. COSTA, 2009, 

p.80). 

Segundo Costa e Costa,  

 

“no II Seminário de Educação à Distância, realizado em Brasília, no ano de 

1991, o presidente da ABT – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional 
– apontou que o Brasil estava diante do “enorme desafio de construir um 
sistema educacional, em que se recupere o equilíbrio do trinômio 
universalização, democratização e excelência”. Apontou em sua palestra, que 
para atingir esse equilíbrio a educação à distância no Brasil deveria se 
desvencilhar de três de seus principais vícios. O primeiro deles é o de 
compreender a educação a distância como um expediente barato para atingir 
grandes contingentes de estudantes. O segundo, o de compreendê-la como um 
expediente alternativo para suprir a falta de escolarização e, finalmente, o 
terceiro, o vício de ver a educação à distância como uma forma de obviar a 
importância da função docente (NIESKER, 1992, p.224 apud R.M.C.D. COSTA; 
A.J.D. COSTA, 2009, p.86 ). 

 
 

A realidade mostra que esse cenário ideal de EaD ainda está longe de ser 

alcançado. Infelizmente não estamos vendo no quadro atual da educação superior 

brasileira o equilíbrio do trinômio observado pelos autores da citação. Os vícios aos 

quais os autores referem-se são grandes desafios das universidades. O investimento 

nas tecnologias educacionais pode ser um meio para alterar esse quadro da EaD. 

Devemos observar dois pontos importantes que dificultam essa situação citada por 

Costa e Costa que são basicamente a enorme diferença de recursos entre 

universidades públicas e privadas e, principalmente, a falta de preparação e 

qualificação de professores e funcionários para a utilização das TICs na EaD. Temos 
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que considerar também a falta de políticas públicas que estimulem a participação da 

sociedade como um todo nesse modelo de educação.  

No próximo sub-capítulo conheceremos a inserção do curso superior em Turismo 

no cenário nacional e a inserção do mesmo na EaD. Veremos as oportunidades e 

barreiras deste “novo” curso e seu início na modalidade. 

 

2.2 O ENSINO SUPERIOR EM TURISMO, A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E A 

EaD 

 

Na contemporaneidade, a EaD é vista com outros olhos, encarada por muitos 

como “educação dos novos tempos” (MERCADO; NETO, 2009, p.2). Como dito 

anteriormente, as universidades estão aderindo a essa nova modalidade e contando 

com o apoio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da Secretaria de 

Ensino Superior (SESu) e da Secretaria de Educação a Distância (SEED). Porém, a 

grande questão da sociedade é se a EaD pode oferecer a mesma qualidade 

envolvendo experiência e resultados no processo de aprendizagem que os cursos 

presenciais oferecem. Como explicitado anteriormente nesse trabalho, existe uma 

resistência por parte da própria academia e, principalmente, por parte do grupo de 

empregadores para aceitar e acreditar na essência desse modelo educacional, talvez 

por falta de maiores conhecimentos sobre o assunto ou mesmo por se identificar mais 

claramente alguns problemas educacionais realmente existentes. 

O potencial da EaD no processo de aprendizagem no ensino superior é muito 

grande. Através das redes virtuais por meio das TICs é que a educação online tem tido 

maior crescimento nos últimos anos. Junto com a EaD, o setor do Turismo também 

ganhou destaque na economia mundial. Aumentou a procura por novos destinos, 

focados na sustentabilidade e no meio ambiente. Por esse motivo, o Turismo tornou-se 

uma atividade de foco para investimentos no país e as universidades brasileiras,  

reconhecendo isso, apressaram-se na criação de cursos tem Turismo.  

Degrazia (2006) observa que o primeiro currículo e a estrutura do curso superior 

de Turismo implantado no Brasil foram adaptações das estruturas das escolas 

européias da área. Podemos, inclusive, dizer que estes cursos “surgem como mais uma 
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opção de elevação econômica e social para uma classe média disposta a setores da 

economia caracterizados pelo dinamismo e pela modernidade”. (MATIAS 2002 apud 

DEGRAZIA, 2006, p.44) 

Podemos destacar, também nesse momento, outro fator na compreensão do 

mercado dos cursos de Turismo. Para a abertura do primeiro curso elaborado pela 

Universidade Anhembi Morumbi foi realizada uma pesquisa para verificar a demanda do 

curso. Foi descoberta uma vontade, principalmente, por parte das mulheres de classe 

média da época de retornar à academia. Na referida ocasião, verificou-se também que 

os alunos recém-formados do antigo Segundo Grau aspiravam novas oportunidades. 

(DEGRAZIA, 2006, p.44) 

A procura por cursos superiores em Turismo cresceu e a demanda favoreceu 

esse fato. É importante frisarmos, que esse “boom” do surgimento de cursos de 

Turismo ocorreu principalmente em universidades privadas. Deste ponto, podemos 

relacionar o fato pela procura de pessoas, em sua maioria, pertencentes à classe média 

brasileira. Segundo Beni (BENI, 2004 apud DEGRAZIA,2006, p. 45), “90% dos cursos 

superiores em Turismo no século XXI são ofertados pelas universidades privadas”. 

Cremos que por o Turismo estar basicamente inserido nas universidades 

privadas, as pesquisas acadêmicas estão comprometidas. Com raras exceções, o 

docente não possui a obrigação de pesquisas acadêmicas e isto compromete, 

conseqüentemente, a formação do aluno para o magistério em Turismo1.  

Um fato curioso dos cursos de graduação em Turismo é a flexibilização que as 

diretrizes curriculares possuem. O Ministério da Educação (MEC) por intermédio da 

Secretaria de Ensino Superior (SESu) no Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Graduação (FordGRad), em 1997, foi quem tomou partido para a elaboração de 

propostas curriculares para os cursos de graduação em Turismo. Na nova organização 

elaborada no referido Fórum, o Turismo foi definido como uma Ciência Social Aplicada. 

(DEGRAZIA, 2006, p.45)  

Há características multi e interdisciplinares dos cursos de Turismo. Porém, 

apesar desse fator positivo, a área se ressente da falta de pesquisas acadêmicas mais 

                                                 
1
  Cabe ressaltar que a Universidade Anhembi Morumbi é uma instituição privada que possui 

pós graduação Strictu Sensu, e renomadas revistas científicas de grande relevância para o 
cenário nacional. 
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profundas, acabando por contribuir com a ideologia da educação bancária ou a de um 

ensino que está a reboque de um mercado profissional um tanto amador no que se 

refere ao tratamento de problemas mais profundos da área. 

Nos cursos superiores de Turismo, a produção de conhecimento é questionada, 

onde os trabalhos acadêmicos e científicos são, segundo Moesch,  

 

“[...] desarticulados, unilaterais e com insuficiência metodológica, apresentando, 
salvo exceções pontuais, ausência de um espírito crítico passível de autonomia 
intelectual, que possibilite a construção de um campo teórico [...]”. 
(MOESCH,2000, p.13 apud DEGRAZIA, 2006, p.46) 

 
 

A realidade das pesquisas do ensino superior em Turismo assume que o “saber 

turístico” produzido é reduzido a informações pautadas no setor produtivo, a serviço de 

um “fazer-saber”, operacionalizado. Os cursos superiores em Turismo no Brasil, com 

essa produção acadêmica focada no mercado, só levam à sociedade que o “fenômeno 

do Turismo” não passa de uma atividade econômica. A formação do turismólogo ainda 

não é direcionada para uma concepção diferenciada. 

A produção do conhecimento turístico nos cursos de Bacharelado em Turismo 

torna-se essencial, não apenas entre os acadêmicos, mas, entre todos os sujeitos que 

compõem o curso. A formação acadêmica no Turismo deve assumir uma nova postura 

quanto à produção científica. O mercado da educação em Turismo, iniciado em 1970, 

não deve ser mais o referencial de produção científica pois, na contemporaneidade, 

exige-se uma preocupação com os “novos mercados” para os futuros profissionais  que 

estão atualmente na academia. A produção de conhecimento nas universidades não só 

pode auxiliar no posicionamento do Turismo em pesquisas científicas como pode 

analisar as condições do mercado, criando uma abordagem mais apropriada para 

compreender o fenômeno do Turismo. 

Uma discussão que, acreditamos ser extremamente relevante neste trabalho, é 

que o Turismo deve ser tratado como um “novo saber”, mesmo que seu objeto de 

estudo pertença diretamente às Ciências Sociais Aplicadas. A ampla área do Turismo é 

também de interesse de diversas outras ciências. O posicionamento do curso de 

Turismo acaba por se tornar uma possibilidade de garantir uma produção científica 
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adequada ao objeto de estudo do Turismo e formar os turismólogos como profissionais 

diferenciados.  

Beni (BENI, 2002, p.93 apud DEGRAZIA, 2006, p.48) considera o profissional 

contemporâneo de Turismo um “gerente” dele mesmo. O referido autor defende que os 

profissionais do Turismo têm que gerenciar o conhecimento, o capital intelectual, a 

inteligência. Beni refere-se em seu trabalho à lógica da estratégia. Esta lógica seria, na 

verdade, a preocupação da academia por preparar o turismólogo para o futuro e não 

prender-se a práticas e conhecimentos de anos anteriores. O foco desta lógica seria, 

basicamente, uma projeção de mercado. 

A produção do saber turístico, portanto, deve ser fundamentada nas questões 

relevantes para o contexto social e econômico atual e é imprescindível para posicionar 

os cursos de Turismo da atualidade; principalmente para abrir campos de mercado para 

os profissionais formados. Esse acaba por se tornar um dos maiores desafios da 

Educação a Distância no Turismo. Tendo em vista algumas das dificuldades do ensino 

superior de Turismo da contemporaneidade citados anteriormente, uma educação em 

Turismo na EaD de qualidade acaba por se tornar um desafio maior, principalmente e, 

não exclusivamente, pautado nas atitudes por parte dos educadores. Quando referimo-

nos às atitudes, referimo-nos diretamente à ética e aos valores éticos dos educadores 

envolvidos na EaD dos cursos de graduação em Turismo. 

Em um curso de Turismo se faz necessário, para ocorrer à distância, uma série 

de ferramentas. A EaD não pode ser considerada como diferente na educação do 

Turismo. Para que ela ocorra de forma a se igualar ou, inclusive, superar a educação 

presencial, deve-se oferecer todo o processo dialógico e de acompanhamento que um 

aluno do curso de Turismo deve possuir, mesmo que através de recursos não 

presenciais. Frisamos que o presente trabalho não tem como objetivo sugerir um 

“manual” de como deve ser um modelo de qualidade de EaD no curso de Turismo, mas 

propor uma discussão acerca da atuação dos educadores de um curso no modelo de 

EaD em Turismo de qualidade. Para tal, faz-se necessário compreendermos certas 

ferramentas utilizadas nesses modelos e analisarmos, de forma comparativa, possíveis 

resultados da Educação a Distância e do modelo presencial tradicional na produção do 

conhecimento turístico ou do saber turístico. 
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Podemos considerar que a EaD possui como característica básica a 

comunicação onde o educador e o aluno não se encontram juntos no mesmo espaço 

físico, utilizando-se, entretanto, de meios que proporcionem a comunicação entre um e 

outro. São disponibilizados ao professor recursos que facilitam o gerenciamento do 

curso que possam fornecer informações a respeito do seu andamento, além de 

ferramentas para comunicação. (FREITAS JUNIOR; AGUIAR; 2007, p.9)  

Nos cursos de Turismo, a ferramenta mais usada é a plataforma virtual de 

interação entre aluno e educador com intervenção de tutores presenciais e a distância. 

É fundamental o acompanhamento das atividades do curso pelo educador. Na EaD 

pode ser possível se formar um ambiente interativo, onde professores e alunos possam 

ter uma relação de aprendizagem, utilizando dos novos meios de comunicação, 

podendo, inclusive, criar novas formas de produção e acesso ao conhecimento. Esse é 

o papel de uma universidade que adote o modelo de EaD para os cursos de graduação 

em Turismo, cujo objetivo deve ser o de oferecer um ensino de qualidade focando na 

formação de profissionais que compreendam a plenitude de sua profissão. Devem focar 

na capacitação dos alunos para a batalha da construção de uma sociedade mais justa.  

Para se atingir a qualidade pretendida nesses cursos, a construção de um 

espaço interativo na EaD direcionado ao Turismo precisa de organização. É necessário 

pesquisa e aprimoramento que foque no estabelecimento de um planejamento bem 

estruturado almejando alcançar os objetivos pretendidos, visando que direção o curso 

deve seguir, verificando o perfil do público-alvo e construindo toda a infra-estrutura 

necessária para a implantação e o desenvolvimento das atividades no espaço 

educativo. (FREITAS JUNIOR; AGUIAR, 2007, p.13) 

É notório, nos últimos anos, um crescimento considerável desse curso no modelo 

de EaD em diversas universidades. Isso nos leva a uma análise mais crítica acerca da 

qualidade, seriedade e compromisso não só dos educadores, mas das instituições que 

ofertam o curso como um todo. O curso de graduação em Turismo requer uma atenção 

especial, pois, até hoje, como visto nesta seção, o espaço de pesquisa científica da 

área não é delimitado. Além disso, deve-se considerar também que o turismólogo, 

apesar de universidades estarem formando esses profissionais desde a década de 

1970, não possui um sindicato forte e a profissão não é regulamentada.  
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É fundamental a participação do educador da EaD nos cursos de graduação em 

Turismo. Apesar de existir a distância, é imprescindível que haja a “presença” 2, mesmo 

que essa não seja física, mas virtual, num trabalho de acompanhamento, formação 

humana e compromisso com uma formação de qualidade que prepare o futuro 

turismólogo para os desafios que vai encontrar no mercado. 

Partindo de uma análise das plataformas virtuais de educação, veremos que sua 

estrutura é similar a uma sala de aula. Existem ícones de dúvidas, caixas de 

mensagens, material didático, chat online e em tempo real com tutores e, inclusive, 

encontros presenciais com eles, geralmente com horas marcadas que ocorrem durante 

a semana e nos finais de semana. Frisamos que não há uma regra. Cada universidade 

possui uma forma específica de lidar com o aluno a distância por outros meios de 

comunicação, porém na atualidade ainda destaca-se o meio virtual. Uma característica 

de muitos modelos da EaD é a questão da obrigatoriedade de “comparecimento” por 

parte do aluno na plataforma ou nas tutorias presenciais. É marca da EaD a 

independência do aluno. Este passa a ser seu próprio indicador ou “medidor” de 

conhecimento durante o processo educacional. É ele mesmo quem define se precisa ou 

não de ir à tutoria, tirar dúvidas etc. Essa é uma dificuldade grande deste modelo 

partindo do “controle” e acompanhamento do rendimento do aluno pelo educador. 

Se torna imprescindível para os cursos de graduação em Turismo no modelo de 

EaD atividades presenciais. Não referimo-nos exclusivamente às salas de aula, mas 

atividades extracurriculares como visitas técnicas, por exemplo. Não há como formar 

um profissional de Turismo sem que ele, durante seu período de graduação, não tenha 

a vivência e a experiência de conhecer e viver a atividade turística sob um olhar crítico 

e acompanhado por um educador de modo a orientá-lo sobre esta visão. Não podemos 

considerar que uma educação de qualidade no modelo de EaD em Turismo seja, 

exclusivamente, através de uma plataforma virtual. Não há como conceber uma Ciência 

Social Aplicada com as características humanas e específicas que o Turismo possui 

dentro de um parâmetro formativo de qualidade sem que haja o próprio contato humano 

                                                 
2
 GODOY, Karla Estelita. Formação humana no ciberespaço. 2009. Tese (Doutorado em 

Políticas Públicas e Formação Humana) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro. 
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e de relação com as pessoas. Esse é o desafio do educador que vai ao encontro de 

seus valores éticos e profissionais. 

Para se falar de tal dificuldade, é necessário entendermos a “presença” no 

ciberespaço anteriormente citada. O acompanhamento pelo educador na EaD não é, de 

todo, simples. É um grande desafio, mas que pode ser realizado se este se 

comprometer com sua função. Porém, antes de mais nada, cabe nesse momento 

compreendermos o sentido da presença e como isso pode afetar na qualidade de um 

curso de graduação em Turismo no modelo EaD. 

Foi apresentada, no presente trabalho, a importância de uma relação dialógica 

entre educador e aluno e, inclusive, entre os próprios alunos. Porém esse diálogo se dá 

por formas diferentes, gestos, atitudes que favorecem no acompanhamento do aluno 

por parte do educador. A presença não deve ser tratada sem que se levem em conta os 

critérios que fazem dela algo capaz de produzir formação humana e conhecimento, ou 

o sujeito da educação continuaria distante desse objetivo. (GODOY, 2009, p.66) 

Na EaD, o processo desse diálogo e da presença em sua forma mais ampla se 

limita. Segundo Karla Godoy (2009), 

 

“A intimidade estaria determinada por respostas pessoais e mediada por 
contato visual, sendo a partir dela possível constatar, por exemplo, se uma 
pessoa deu um sorriso ou se expressou corporalmente de forma positiva. A 
proximidade, quanto a ela, caracterizar-se-ia por interações verbais e não 
verbais. Com relação à satisfação dos estudantes na EAD [...], a presença 
social parece ser um fator importante para a aprendizagem e contentamento 
dos estudantes em cursos a distância. No entanto, para que alcance tal 
efetividade, é necessário que a presença social se estabeleça 
continuadamente, evitando a tendência ao decréscimo de participação por parte 
dos estudantes.” (GODOY, 2009, p.67) 

 

 

A análise de Godoy a respeito de uma presença social se faz relevante.  A EaD 

não propõe essa característica que é presente e típica dos modelos presenciais de 

educação. As linguagens não verbais citadas pela autora, bem como a motivação por 

parte dos estudantes relacionadas à socialização, são obstáculos a serem superados 

pela EaD.  São os meios dialógicos da EaD e, claro, a postura dos educadores para 

com essas dificuldades que podem superar essa distância. 
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É pautado nesse fato que Godoy (2009) vai além da intimidade, a proximidade e 

a satisfação dos estudantes como os elementos pelos quais se define a presença 

social. Segundo a autora,  

 
“[...] apesar de essa ser uma das formas de se definir um tipo de presença na 
EAD – a social –, consideramo-las restritas e dirigidas. No nosso entender, sem 
se levar em conta a ação, o homem ficará reduzido a mensurações cognitivas, 
voltadas para a verificação da aprendizagem – mesmo que se considerem os 
aspectos afetivos que esse processo envolve. Não basta, portanto, se constatar 
o nível de presença social para solucionar (ou explicar) a problemática que 
envolve os sentidos de presença na educação a distância, como se assim 
pudesse se efetivar a formação humana, mas sim de considerar que, para 
haver formação humana na educação a distância, é preciso um tipo de 
presença que corresponda, numa acepção mais ampla, a uma ação do sujeito.” 
(GODOY, 2009, p.68) 

 
 

A “ação” citada pela autora refere-se, dentre outros aspectos, à questão da 

liberdade e responsabilidade do sujeito. É uma questão que envolve o “querer formar” 

do educador e o “querer aprender” do estudante. A autora defende que a ação conjunta 

e o pertencimento “passariam a definir um modo de presença que se liga à idéia de 

uma ação do sujeito – ação que pode ser estimulada porém jamais condicionada.” 

(GODOY, 2009, p.68) 

Esses são os desafios a serem contextualizados com a educação superior em 

Turismo na modalidade da EaD. Deve-se levar em consideração a peculiaridade do 

curso, do aluno e as questões multidisciplinares do Turismo. O educador deve atentar-

se para a relação dialógica que deve estabelecer com o aluno da EaD e os meios para 

tal. 

Na próxima seção abordaremos as barreiras e oportunidades da educação e do 

mercado nos cursos de graduação em Turismo no modelo EaD, partindo da análise das 

ferramentas interativas. 

 

2.3 BARREIRAS, OPORTUNIDADES E FERRAMENTAS INTERATIVAS DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO EM TURISMO NA MODALIDADE EaD 

 

Que a EaD é uma proposta inovadora, não há dúvidas, por mais que tenhamos 

que investigar a fundo os processos da produção do conhecimento nesta modalidade. 
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Contudo, algumas barreiras podem ser observadas, uma vez que a sociedade 

contemporânea está acostumada à presença de um professor que auxilie no 

aprendizado junto ao aluno. O interessante da EaD é a intenção de modificar a relação 

aluno-aprendizagem-professor, já que a presença é reduzida e a tecnologia por meio do 

ciberespaço passa a ser a principal ferramenta de auxílio no processo de 

aprendizagem. 

Desta forma, para promover a aproximação com o aluno, faz-se necessário um 

bom diálogo e motivação. Assim, o professor que elabora os conteúdos a serem 

estudados pelos alunos, os tutores encarregados do acompanhamento diário do 

discente e feedback aos educadores tornam-se imprescindíveis para que se consiga 

uma real aproximação ao aluno da EaD. Além disto, faz-se necessário estabelecer 

também uma aproximação do aluno com o mercado de trabalho nos cursos, até porque 

esta também se torna uma estratégia para motivá-lo.  

Como dito anteriormente, a EaD em cursos superiores como o Turismo, para ser 

de qualidade necessita de ferramentas mediadoras com o uso das novas tecnologias 

que proporcionem a relação dialógica necessária entre educador, aluno e tutores. Para 

tal, analisaremos algumas ferramentas interativas que podem ser usadas no referido 

modelo de educação e relacioná-las à graduação em Turismo nessa seção de modo a 

apresentar barreiras encontradas por alunos e educadores e oportunidades para 

ambos. 

Podemos dizer que as ferramentas interativas são “aquelas utilizadas para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre 

os participantes de um curso baseado na web e/ou ciberespaço” (FUKS ET AL,2004 

apud BARROS, 2010,p.1) e se fazem necessárias na EaD, em virtude da mesma ser 

uma modalidade que pode se realizar pelo uso de diferentes meios de comunicação 

como correspondências, rádio, televisão, telefone, etc. As ferramentas interativas 

envolvem técnicas que possibilitem que a comunicação e abordagens educacionais se 

baseiem tanto na distância física entre o aluno e o professor como na flexibilidade do 

tempo. (ALMEIDA, 2003 apud BARROS, 2010, p.2) 

É notória a dificuldade encontrada pelo educador para se iniciar um trabalho de 

acompanhamento na EaD. É importante frisarmos novamente que a interação não se 
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dá apenas entre aluno e material; acontece entre alunos e alunos, alunos e tutor, 

alunos e educador, alunos e instituição de ensino, como também entre a sociedade 

como um todo. Diante dessa diversidade, é preciso atenção e dedicação para valorizar 

a capacidade de apreensão do conhecimento. (BARROS, 2010, p.3) 

Segundo Isotani (2009, p.44)  

 
 
[...] existem diversas barreiras no processo de ensino-aprendizagem à distância, 
dentre elas podemos citar: falta de motivação pessoal; avaliação demorada ou 
inadequada; falta de contato com o professor; despreparo técnico do aluno ou 
do professor; sensação de alienação e isolamento; conteúdo desorganizado e 
em formato inadequado; falta de suporte técnico. 
 
 

Uma das soluções encontradas para sanar, ou, ao menos, amenizar as 

conseqüências geradas em função destas barreiras se dá em função da relação 

dialógica através das TICs, sempre atrelados à postura ética dos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. Essa relação dialógica pode ocorrer através das 

ferramentas interativas. Através delas, com o apoio do educador e influência das 

instituições de ensino, a EaD pode fornecer modos de incentivar os alunos com relação 

à motivação, podem realizar meios de efetivar as avaliações e relacionar a universidade 

à empresas visando preparação do mercado de trabalho para os futuros profissionais. 

Daí a importância da maior interação possível no modelo. É com as ferramentas 

interativas que essa interação pode tornar-se mais tangível. Segundo Barros (2010, 

p.6), existem dois tipos de ferramentas interativas: as ferramentas assíncronas e as 

ferramentas síncronas. As ferramentas assíncronas, segundo a autora, “são aquelas 

que independem de tempo e lugar e podem revolucionar o processo de interação entre 

professores e estudantes” (LINS, MOITA, 2009 apud BARROS, 2010, p.6). Temos 

como exemplos segundo as referidas autoras:  

 

 E-mail - considerado a ferramenta mais utilizada na Internet. Ele permite a troca 

de mensagens e compartilhamento de informações bem como o envio e 

recebimento de textos em formatos de arquivos diversos, arquivos de áudio, 

planilhas, imagens etc; 
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 Fórum - possibilita a comunicação entre os participantes do projeto ou de 

pessoas interessadas em temas específicos. Os fóruns podem ser abertos ou 

restritos à participação de participantes novos. Muitas plataformas virtuais 

utilizam os fóruns de discussão para debater sobre um determinado tema e 

tornar a reflexão e apreensão do conhecimento algo a partir do pensamento 

crítico; 

 

 Blogs - são considerados diários virtuais. Através dele o educador poderia 

disponibilizar materiais, artigos científicos e deixar mensagens para que o aluno 

pudesse ter acesso. Hoje, os blogs são ferramentas essenciais no processo 

ensino-aprendizagem pois são demasiadamente usados pelos estudantes. O 

blog acaba por ser uma ferramenta que o aluno conhece e se identifica, podendo 

servir como motivação para os estudos. 

 

Através das ferramentas assíncronas o aluno pode se comunicar mais no sentido 

de obter determinado tipo de material didático ou tirar suas dúvidas com relação a 

alguma disciplina específica. Essas ferramentas, portanto, são parte essencial à relação 

dialógica na EaD. Porém, a comunicação se solidifica quando relacionamos os dois 

tipos de ferramentas de interação. Nesse sentido, as ferramentas síncronas são 

utilizadas.  

As ferramentas síncronas são aquelas com a participação dos professores e 

alunos em eventos previamente marcados, com horários predeterminados para que 

possam acontecer. Ocorrem em tempo real (online) e proporcionam aos alunos da EaD 

e aos professores, como também a todos envolvidos na instituição, a interação em 

tempo real. (BARROS, 2010, p.7) 

Por esta ferramenta pode ser possível o desafio anteriormente citado neste 

trabalho que seria o acompanhamento dos educadores a respeito de seus alunos. As 

reuniões online, que são salas de bate-papo com a presença do professor e dos alunos 

em horários predefinidos, proporcionam isso. É a presença através da distância. As 

ferramentas síncronas se tornam, portanto, a peça fundamental da relação dialógica 

atrelada à EaD. Devemos destacar, contudo, que as ferramentas não funcionam 
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sozinhas. Para tornar viável sua utilização, é necessário uma equipe de educadores 

comprometidos com o acompanhamento de seus alunos e uma forte equipe 

conhecedora de sistemas da informação para que seja possível inovar, criar e superar 

as ferramentas já existentes. 

Segundo Barros (2010),  

 

“O desenvolvimento da agilidade na comunicação acontece de forma 
harmoniosa no processo da aprendizagem, pela facilidade da relação entre 
professores-alunos, alunos-professores e alunos-alunos, onde todos são 
envolvidos pela interação e a interatividade [...]” (p.7) 

 

  

Barros expressa a possibilidade da interação desejada na EaD. Porém 

percebemos uma dependência da atitude também dos alunos. Não é possível uma 

educação de qualidade e o acompanhamento do educador sem que haja a vontade e a 

responsabilidade do aluno de participar do processo. Barros destaca isso bem na 

referida citação. Quando se fala em “facilidade da relação” entre todos os envolvidos, 

cria-se a dependência dos alunos para utilizarem de forma regular as ferramentas 

interativas. Mas, considerando essa participação, realmente a relação pode ocorrer de 

forma “harmoniosa” e a presença na distância poderia estar mais próxima e ser 

alcançada através das ferramentas síncronas. 

Podemos destacar, segundo Lins e Moita (LINS, MOITA, 2009 apud BARROS, 

2010, p.7), como exemplos de ferramentas síncronas: 

 

 Chat ou salas de bate-papo – ainda são pouco utilizados nas atividades 

pedagógicas. A Fundação Getúlio Vargas a utiliza em demasia através das 

reuniões online. Essa ferramenta permite a comunicação entre distintas pessoas 

em determinado momento. Porém, faz-se necessário realizar estudos 

relacionados ao seu uso como ferramenta de comunicação e ferramenta 

pedagógica geradora de aprendizagem; 

  

 Videoconferência - é uma forma de comunicação interativa que permite duas ou 

mais pessoas encontrarem-se face a face com áudio e comunicação visual em 
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tempo real. Seu uso proporciona economia de tempo e economia financeira, com 

não havendo gastos com viagens, etc; 

 

 Audioconferência – funcionaria como um sistema de transmissão de áudio, 

recebido por um ou mais usuários simultaneamente. A interação entre os 

indivíduos ocorreria através de um canal de áudio onde pode ouvir e interagir. 

São bastante usados em cursos, palestras, etc. Esse tipo de ferramenta 

interativa proporciona vantagens sobre as outras ferramentas em função de não 

precisar de muitos elementos para que ela ocorra. Somente com um 

computador, caixas de som, microfone e conexão com a internet é possível que 

ela ocorra; 

  

 Teleconferência - seria a conferência a distância em tempo real. Ela envolveria 

transmissão e recepção de informações utilizando-se dos diversos tipos de 

mídia, com sons e imagens. 

 
Percebe-se que as ferramentas síncronas proporcionam uma interatividade 

fascinante. O contato face a face é possível sem que haja presença física dos 

participantes. Destacamos a teleconferência e a videoconferência como ferramentas 

que deveriam ser bastante utilizadas na EaD. Através delas a presença ocorre 

aproximando-se, mesmo que minimamente, da relação existente no modelo presencial 

de educação. 

Segundo Barros (2010), 

 

A utilização das ferramentas interativas na EaD ocorrerá quando se enfatizar 
que o essencial não é a tecnologia, mas um novo estilo de pedagogia 
sustentado por uma modalidade comunicacional que supõe interatividade, isto 
é, participação, cooperação, bidirecionalidade e multiplicidade de conexões 
entre informações e atores envolvidos. Mais do que nunca, o professor está 
desafiado a modificar sua comunicação em sala de aula e na educação, pois 
criar conteúdo para EaD não é uma tarefa simples, demanda conhecimento da 
área e necessita ter conhecimento das ferramentas disponíveis para produção e 
gerenciamento do curso. (p.8) 
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Julgamos Barros correta em sua colocação. O educador que assume um 

compromisso com a educação no modelo EaD não pode simplesmente negar que para 

esse modelo se tornar eficiente deve-se conhecê-lo, e inserir-se como principal ator 

dentro do mesmo junto à instituição ofertante e junto ao próprio aluno. Na verdade, 

deve-se correlacionar e utilizar de todas as ferramentas interativas de modo a obter o 

melhor aproveitamento possível em termos de acompanhamento do aluno. 

Analisando os exemplos dados de ferramentas de integração assíncronas e 

síncronas aos cursos de graduação em Turismo na modalidade EaD podemos realizar 

certas relações entre a implantação destas possíveis ferramentas e o diálogo entre 

alunos, professores, tutores e instituições de ensino. 

Nas ferramentas assíncronas é possível, principalmente, o acesso a informações 

de conteúdo, material didático e uma comunicação de retirada de dúvidas e 

questionamentos de forma eficaz. Nos cursos de graduação em Turismo da 

modalidade, isso pode ser útil contendo itens em uma plataforma virtual. Porém, as 

ferramentas síncronas são de fundamental importância no processo de ensino-

aprendizagem. Poderíamos dizer, inclusive, que as ferramentas interativas assíncronas 

relacionam-se de melhor maneira na relação entre o educador e o tutor ou entre os 

alunos e as instituições de ensino. As ferramentas síncronas no processo de ensino-

aprendizagem é que, de fato, podem reduzir as distâncias existentes na modalidade 

entre educadores e alunos de forma geral. Fazendo uso delas, é possível, inclusive, 

abranger a comunicação da linguagem verbal e não-verbal e o contato face a face feito 

de forma virtual. A grande dificuldade estaria na tecnologia que abrangesse essa 

ferramenta em uso de larga escala, ou seja, permitir que o educador visse, de alguma 

forma, todos seus alunos de uma determinada turma automaticamente por meio de uma 

videoconferência, por exemplo. É notório que a tecnologia para uma EaD de qualidade 

é limitada, porém, realizando a utilização das ferramentas interativas de forma 

responsável no acompanhamento dos alunos e também da tutoria pelos educadores o 

objetivo maior da educação de qualidade ofertada a distância pode ser alcançada com 

o auxílio da inovação e renovação das TICs. 

Há ainda que se destacar a importância de encontros presenciais, mesmo que 

de forma reduzida ou esporádica, nos cursos de graduação em Turismo. Como dito 
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anteriormente neste trabalho, não há como formar profissionais que trabalharão, em 

tese, com o “sonho” das pessoas e lidarão diretamente com as pessoas, destinos 

turísticos, etc sem que os alunos vivam experiências do gênero. Essa é, talvez, uma 

das maiores dificuldades do acompanhamento pelo educador numa formação superior 

à distância em Turismo. Mas a relação dialógica, importantíssima na relação ensino-

aprendizagem pode acontecer se, e somente se, houver o compromisso entre todas as 

partes envolvidas na EaD. 

Segundo Santos E. (2003), 

 

“Em educação online, se a ambiência comunicacional não rompe com a lógica 
unidirecional própria da mídia de massa e dos sistemas tradicionais de ensino, 
pouca ou nenhuma mudança qualitativa acontecerá em termos de educação e, 
obviamente, de comunicação. Não basta apenas mexer com a forma e com o 
conteúdo dos materiais ou estratégias de ensino. É necessário modificar o 
processo de comunicação dos sujeitos envolvidos e articular os saberes 
multirreferenciais da equipe envolvida desde o projeto de desenho instrucional 
até a vivência e dinâmica do curso”. (SANTOS E. ,2003, s.p.) 

 

 

As barreiras existentes na modalidade ainda são muito grandes principalmente 

por “aceitação” por parte dos próprios educadores e alunos e por parte do mercado. O 

novo papel do professor como intermediador do conhecimento com o uso das TICs e 

não mais o único responsável pela disciplina ou curso que leciona, tem gerado certos 

preconceitos. A EaD, de fato, é vista muitas vezes como inferior ao regime presencial, 

resultado de iniciativas mal-sucedidas que marcaram o início da modalidade da EaD no 

Brasil.  

A dúvida quanto à utilização da metodologia a distância nas universidades vem 

do fato de que a EaD ainda não conseguiu ter uma verdadeira aceitação do próprio 

governo e da sociedade brasileira muito pela falta de continuidade de vários projetos e 

o preconceito em relação ao sistema pedagógico que se relaciona com o aluno da EaD. 

A EAD de qualidade em cursos de graduação em Turismo é um desafio. Não há 

como nos desvincularmos de uma reformulação das atitudes dos educadores e também 

uma preparação dos mesmos para lecionar fazendo uso desta modalidade. Como 

identificado no decorrer deste trabalho, a concepção do modelo tradicional presencial 

de ensino-aprendizagem pela sociedade é muito difícil de ser modificada, inclusive por 
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alguns professores e tutores que trabalham com EaD. Gera-se a necessidade de uma 

formação específica para a EaD tanto para os professores e tutores quanto para os 

estudantes que pretendem participar da graduação em Turismo na EaD, principalmente 

para aqueles que não dominam ao menos os recursos básicos de tecnologia da 

informação. 

Com relação às possíveis oportunidades dos cursos de graduação em Turismo 

na modalidade EaD, pode-se considerar o aumento da responsabilidade do aluno 

passando pela questão do autodidatismo; o aumento de negócios em Turismo que 

ocorrem também pelo uso do ciberespaço e o acesso à qualificação a distância. Este 

último item é de extrema importância se observarmos que nos últimos anos as 

empresas investiram em demasia na qualificação profissional por meio dessa 

modalidade através das Universidades Corporativas. Um aluno recém formado que 

tivesse a experiência das TICs aplicadas na EaD poderia ser aproveitado em setores de 

Treinamento e Desenvolvimento aplicados à empresas do segmento do Turismo. 

No próximo capítulo discutiremos a adaptação em cursos de graduação em 

Turismo no modelo da EaD. Veremos a relação direta entre o conceito de qualidade em 

um curso de graduação em Turismo no modelo EaD e os valores éticos do professor 

partindo do estudo de indicadores de qualidade na Educação a Distância.  
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3 CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA EM TURISMO – UMA DISCUSSÃO 

ACERCA DA QUALIDADE 

Pretende-se neste capítulo apresentar ao leitor o conceito de qualidade em um 

curso de graduação, em especial, a graduação em Turismo na modalidade EaD. 

Através dos conceitos, verificaremos como a ética e os valores do educador se tornam 

tão importantes do ponto de vista da qualidade do curso ofertado, observando os 

indicadores de qualidade e sua relação com o educador. 

Um fator importante na EaD é o feedback que o professor levará ao aluno e esse 

aluno ao professor e à coordenação do programa de graduação. Esse feedback 

resultará na percepção da qualidade do curso de graduação, a partir de indicadores de 

qualidade da EaD, elaborados pelo Ministério da Educação. 

A primeira seção abrangerá a qualidade na Educação a Distância e, em seguida, 

verificaremos os indicadores de qualidade do MEC, relacionando-os à influência dos 

valores e da ética do educador na qualidade do processo ensino-aprendizagem, 

pautados nos cursos de formação superior em Turismo. 

 

3.1 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 Foi discutida, no presente trabalho, a importância do reconhecimento da EaD 

pelos educadores, alunos e pela própria sociedade para que ela aconteça de forma a 

contribuir com a formação acadêmica de qualidade, capaz de promover a formação 

humana de um cidadão crítico e reflexivo. Para tal, é imprescindível o incentivo do 

Poder Público. Esse incentivo viria na forma de investimento na qualificação de 

professores, tutores e das TICs para o desenvolvimento das relações dialógicas na 

EaD. 
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 A Legislação se destaca no ano de 1996, que, a princípio, atribui à EaD um 

reconhecimento pelo governo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 

número 9.394, artigo 80, refere-se à EaD e ao papel do Poder Público para com ela 

como incentivador do desenvolvimento e da veiculação do ensino a distância em todos 

os níveis (BLOIS, 2004, p.103). Não é o que observamos. Os fracassos das primeiras 

tentativas de cursos em EaD no país nos mostram isso. Cursos de graduação à 

distância financiados pelo governo só foram aparecer quase dez anos depois à 

publicação da referida legislação.  

Porém, com a evolução e a demanda crescente pela EaD, um novo decreto de 

número 5.622 foi elaborado com o envolvimento do MEC, do Conselho Nacional de 

Educação, dos Conselhos Estaduais de Educação, da sociedade e de Associações 

envolvidas com a EaD. O referido documento entrou em vigor no ano de 2005 e 

abrange pontos importantíssimos como, por exemplo, a definição da Educação a 

Distância e os referenciais de qualidade. (BLOIS, 2004, p. 106)  

Sobre estes referenciais busca-se a qualidade em todos os processos 

educacionais na Educação a Distância. Partiria desde a elaboração dos materiais 

didáticos até o manuseio das TICs por educadores, tutores e alunos. Por esse motivo, 

não se trata somente de professor ou aluno, mas de um processo de gestão maior, que 

envolve instituição de ensino, sociedade, professores, alunos e Poder Público. Existem 

critérios de qualidade hoje em dia que buscam a excelência desta gestão em cursos de 

ensino superior a distância no Brasil. 

Segundo Blois (2004, p.106), 

 
O Ministério da Educação estabeleceu Referenciais de Qualidade de EAD para 
a autorização de cursos de graduação a distância, buscando assegurar que as 
instituições trabalhem, continuamente, visando a melhorias na criação, 
aperfeiçoamento e divulgação de conhecimentos culturais, científicos, 
tecnológicos e profissionais, que contribuam para superar os problemas 
regionais, nacionais e internacionais e para o desenvolvimento sustentável dos 
seres humanos, sem exclusões, nas comunidades e ambientes em que vivem. 
E mais, objetiva orientar aos atores envolvidos - alunos, professores, técnicos e 
gestores de instituições de ensino superior – para que venham a usufruir de 
seus benefícios e empenhar-se por maior qualidade em seus processos e 
produtos. 

 

 Blois faz alusão aos referenciais de qualidade elaborados pelo MEC, citados 

neste capítulo. Como podemos ver, são referenciais voltados para o reconhecimento da 
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graduação no modelo de EaD como uma modalidade de ensino com o papel da  

graduação da modalidade tradicional de investir no conhecimento para retornar de 

forma positiva à sociedade. É fundamental que a instituição de um curso de graduação 

a distância em determinada localidade deva ter um objetivo que possa envolver a 

população local e considerar as peculiaridades daquela sociedade. Caso contrário, o 

feedback positivo com o fornecimento do curso para a sociedade não seria viável. O 

que queremos dizer neste trabalho é que, para um curso de graduação na modalidade 

a distância ocorrer com qualidade deve existir um planejamento estruturado para esse 

curso e para seus alunos, visando a um retorno positivo para a sociedade. 

 Segundo Blois, (2004, p.107) o documento aponta que o “compromisso ético 

daquele que educa a distância é o de desenvolver um projeto humanizador, capaz de 

livrar o cidadão da massificação, mesmo quando dirigido a grandes contingentes”. Toda 

nossa discussão tem-se baseado nesse princípio. Os referenciais de qualidade do MEC 

vêm, portanto, acrescentar credibilidade e sugerir uma gestão pautada na relação 

ensino-aprendizagem dentro da Educação a Distância. 

 Porém devemos considerar as peculiaridades e as dificuldades do ensino a 

distância já mencionadas. É importante entendermos que a qualidade depende também 

da capacidade do aluno entender e apreender o sentido de ser da EaD. Isso se 

apresenta possivelmente através do conflito das didáticas diferenciadas entre os 

modelos presenciais e a distância. Para isso, apresentaremos, a seguir, a Figura 2 que 

apresenta as diferenças entre a didática empregada nos cursos presenciais e a didática 

empregada nos cursos a distância segundo as autoras Oliveira, Ferreira e Dias (2004, 

p.7) e discutiremos as diferenças englobando a questão da qualidade nos cursos de 

graduação à distância. 
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Figura 2 – Diferenças entre a didática empregada nos cursos presenciais e nos 
cursos à distância 
 

DIFERENÇAS ENTRE A DIDÁTICA EMPREGADA NOS CURSOS PRESENCIAIS E 
NOS CURSOS À DISTÂNCIA 

NA EDUCAÇÃO PRESENCIAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

O centro geográfico de ensino é a sala de 
aula. Esta é privilegiada como o locus das 
interações e da deflagração da 
aprendizagem, demandando estratégias 
didáticas que incluem o contato físico, a 
voz, o olhar. 

O aluno estuda onde e quando desejar – 
população é dispersa – há separação 
física entre professor e aluno. Surge a 
demanda por novas estratégias didáticas, 
que incluam as ferramentas de interação. 
Grande ênfase no conteúdo das 
mensagens trocadas entre os alunos, o 
tutor e o professor. 

Ênfase na interação social presencial – as 
aulas ocorrem face-a-face, demanda de 
métodos e recursos para a exposição do 
conteúdo aos alunos e para a manutenção 
da motivação epistêmica. 

Ênfase na interação social ocorrida em 
ambientes virtuais – provocada pela 
separação entre professor e aluno – 
emprestando importância maior ao 
material didático, que será o meio pelo 
qual o aluno terá acesso ao conhecimento. 
Este material deverá ter características 
próprias, distintas do chamado livro 
didático. 

Situação de ensino – aprendizagem 
controlada pelo professor, há maior 
risco do aluno ficar passivo. 
 

Aprendizagem independente e autônoma, 
o aluno torna-se mais ativo em relação ao 
processo e deve ter a sua autonomia 
ainda mais estimulada. 

Um só tipo de docente - presencial - 
presente diante do aluno. 

Vários tipos de docentes: o que elabora o 
material didático, e os coordenadores de 
disciplina. 

Maior possibilidade de o professor ser 
percebido como “fonte” do conhecimento, 
como ocorre nas modalidades mais 
tradicionais do ensino presencial. 
 

O tutor é um mediador do conhecimento, 
dá suporte e atua como orientador da 
aprendizagem dos alunos funcionando 
também como modo de acompanhamento 
pelo professor. 

Utilização dos recursos didáticos usuais, 
já bastante abordados pelos “Manuais de 
Didática” (quadro de giz, cartazes, 
transparências, álbum seriado, fichas, 
estudo dirigido, modelos, mural, entre 
outros). 

Utilização da Tecnologia de informação e 
comunicação (TIC), em suas diversas 
variedades e das ferramentas tecnológicas 
de interação síncronas e assíncronas 
(Internet, correio eletrônico, chat, fórum, 
vídeo – conferência, softwares e a própria 
sala de aula virtual, por exemplo). 

Ênfase na interação. 
 

Ênfase na mediação, utilizando as 
ferramentas de interação já citadas. 

Fonte: OLIVEIRA, FERREIRA, DIAS, 2004, p. 7 
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Como vimos na figura 2, as diferenças entre a didática utilizada na educação no 

modelo presencial e a didática utilizada na Educação a Distância são marcantes. 

Frisamos que nas características da educação presencial destacamos a visão 

tradicionalista da Educação. O século XX é marcado por metodologias contrárias a 

todas as práticas anteriormente mencionadas mas não fogem de certos aspectos 

semelhantes, entendidos como grandes características de diferenciação do modelo 

presencial e da EaD. Nesse sentido, a averiguação da qualidade dos cursos oferecidos 

nas duas modalidades também deve ser distinta. Sabemos que o autodidatismo do 

aluno da Educação a Distância é um fator preponderante e difícil de se encontrar na 

EaD. Por outro lado, o acompanhamento por parte do educador também é 

importantíssimo no processo. Por esse motivo, é importante a discussão constante 

entre a qualidade e seus processos nos cursos de graduação da modalidade a 

distância. A qualidade na educação deve englobar a formação humana como um todo, 

desde o processo da concepção do curso até o retorno à sociedade envolvida. 

Percebe-se também que o auxílio das TICs e os meios pelos quais essas 

tecnologias são desenvolvidas devem fazer parte da averiguação da qualidade, afinal, 

são elas que possibilitam a aproximação dos professores e dos tutores aos alunos. 

Deve haver uma constante renovação delas de modo a tornar a interação e, 

conseqüentemente a relação dialógica da EaD mais alcançável. 

De acordo com Oliveira, Ferreira e Dias (2004, p.9), 

 
“A tecnologia de Informação e comunicação (TIC) abriu um universo de 
possibilidades para o cotidiano do trabalho docente, constituindo-se em um 
meio de nos aproximarmos da educação, quando não a podemos realizar 
regularmente. Significa, ainda, recursos para obter informação e aprender 
autonomamente, de acordo com os indicativos motivacionais e o ritmo de 
aprendizagem de cada um. É necessário, no entanto, que haja, por parte do 
professor, a flexibilidade e a ousadia necessárias diante do novo, para criar 
novos procedimentos e metodologias, “garimpar” atalhos para a interação 
efetiva, construindo uma “didática inovadora”. 

 
  

A “didática inovadora” citada pelas autoras é o foco das TICs como ferramentas 

essenciais no acompanhamento dos alunos pelo professor. As autoras são bem claras 

diante da necessidade de mudança da postura dos educadores perante a EaD. Esse 

conjunto interligado poderia resultar em uma Educação a Distância de qualidade. 
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Na próxima seção deste trabalho veremos os indicadores de qualidade da 

Educação a Distância, segundo o MEC, e partiremos deles para ressaltar a importância 

da atitude ética dos educadores na qualidade da modalidade ofertada com foco na 

graduação em Turismo. 

 

3.2 INDICADORES DE QUALIDADE DO MEC E CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

TURISMO 

 

Como tratado na seção anterior, o Ministério da Educação elaborou indicadores 

de qualidade da Educação a Distância. Nesta seção conheceremos esses indicadores e 

os discutiremos pautados na graduação à distância em Turismo, bem como se estes 

indicadores têm influenciado na EaD brasileira de forma geral. 

Para iniciarmos nossa discussão devemos nos posicionar com relação ao tempo 

e se houve evoluções após a definição dos indicadores, estipulados no ano de 1998. 

Segundo o MEC,  

 

o desafio de educar e educar-se a distância é grande, por isso o Ministério da 
Educação estabelece indicadores de qualidade para a autorização de cursos de 
graduação a distância. Seu objetivo é orientar alunos, professores, técnicos e 
gestores de instituições de ensino superior que podem usufruir dessa forma de 
educação ainda pouco explorada no Brasil e empenhar-se por maior qualidade 
em seus processos e produtos. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÂO, 1998) 
 

 

A afirmação destaca o objetivo dos indicadores de qualidade e isso merece 

nossa atenção. Como já dito, as primeiras iniciativas de graduação a distância no país 

não foram bem sucedidas. Frisamos que, segundo o Ministério da Educação, os 

indicadores de qualidade funcionam também para a Instituição de Ensino obter a 

autorização para fornecer cursos de graduação a distância. Percebe-se, então, que 

todas as universidades que oferecem cursos de graduação e que utilizam do modelo da 

EaD foram, teoricamente, aprovadas nesses indicadores segundo o MEC. Porém, será 

que esses indicadores de qualidade englobam, de fato, a qualidade dos cursos 

ofertados com relação à produção de conhecimento, postura dos educadores e meios 

de relação dialógica necessários? A averiguação deve ter uma avaliação criteriosa para 



62 

 

responder a essas perguntas. Conheceremos a seguir os referidos indicadores de 

qualidade da EaD estipulados pelo Ministério da Educação. 

Baseado no MEC (1998), “o princípio-mestre é o de que não se trata apenas de 

tecnologia ou de informação: o fundamento da graduação é a educação da pessoa para 

a vida e o mundo do trabalho”. Foi pautado neste fundamento que se desenvolveram 

dez indicadores de qualidade na educação à distância. São eles: 

1 - Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o 

ensino; superior como um todo e para o curso específico; 

2 - Desenho do projeto: a identidade da Educação a Distância; 

3 - Equipe profissional multidisciplinar; 

4 - Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

5 - Qualidade dos recursos educacionais; 

6 - Infraestrutura de apoio; 

7 - Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

8 - Convênios e parcerias; 

9 - Edital e informações sobre o curso de graduação a distância; 

10 - Custos de implementação e manutenção da graduação a distância. 

(http://portal.mec.gov.br/seed/) 

 

Podemos observar, a partir desses indicadores de qualidade, a abrangência de 

vários fatores que se relacionam. A qualidade estaria partindo desde a gestão e do 

incentivo das políticas públicas até os custos de implementação do modelo. A avaliação 

da qualidade de um curso a distância não é uma tarefa fácil. Os indicadores visam 

fornecer pontos de referência para a avaliação da qualidade de um curso de graduação 

à distância. Com relação a esses indicadores, daremos uma atenção especial aos 

números 3, 4 e 7 que se relacionam partindo das discussões que tivemos no presente 

trabalho. 

Falando-se em equipe profissional multidisciplinar, o MEC aborda toda a equipe 

de professores coordenadores e tutores do curso de graduação ofertado a distância. 

Esse indicador defende um educador qualificado e em constante atualização com as 
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TICs. O educador que atua na EaD deve saber manusear as ferramentas de interação 

para dar o apoio necessário ao processo ensino-aprendizagem. 

As universidades que oferecem um curso de graduação no modelo da EaD 

devem disponibilizar educadores capazes de articular a essência da modalidade aos 

objetivos didático-pedagógicos tradicionais, qualificando-se na EaD e qualificando seu 

aluno para a EaD. Isso nos remete ao quarto indicador de qualidade. 

Tratando-se de comunicação e interatividade entre professor e aluno, chegamos 

à temática de um indicador que foi abordado destacadamente neste trabalho. A 

interatividade por meio das TICs é o que o MEC defende na abordagem deste 

indicador. O aluno, segundo o MEC, “deve ser sempre o foco do programa educacional 

e um dos pilares para garantir a qualidade de um curso de graduação a distância”. Para 

tal, cabe ao educador acompanhar todo o processo de aprendizagem. Isso engloba 

também a criação de uma relação com a turma propriamente dita. Os alunos de 

determinado período de graduação devem relacionar-se entre eles e com o educador 

através da mediação dos tutores e das TICs, otimizando a apreensão de conhecimento. 

Outra questão discutida neste trabalho é a importância de encontros presenciais 

esporádicos pela utilização das ferramentas interativas síncronas que também é 

abordado no referido indicador de qualidade. E a respeito de como as universidades por 

intermédio dos educadores devem se portar perante as ferramentas interativas, o MEC 

(1998) destaca, dentre outros, os seguintes pontos: 

 

 Apresentar como se dará a interação entre alunos e professores de graduação a 

distância; 

 Garantir que os alunos tenham suas evoluções e dificuldades monitoradas de 

forma regular recebendo respostas rápidas às perguntas bem como incentivo ao 

progresso nos estudos; 

 Facilitar a interação entre alunos sugerindo procedimentos e atividades, abrindo 

espaços que incentivem a comunicação entre colegas de curso; 

 Abrir espaço que incentive a representação de estudantes que estudam a 

distância de modo a receber feedback e aperfeiçoar os processos. 

 



64 

 

Os pontos apresentados encontrados no documento dos indicadores de 

qualidade para cursos de graduação a distância estipulados pelo MEC destacam a 

importância da interação nesse modelo. Como vimos, isto vai partir da Instituição de 

Ensino, mas terá, como principal agente do processo, o educador.  

O sétimo indicador relacionado à avaliação de qualidade contínua e abrangente 

nos leva a repensar a inovação e a renovação da EaD. O MEC destaca neste indicador 

que devemos ater-nos a dois principais pontos na avaliação da qualidade: a que diz 

respeito ao aluno e o que diz respeito ao curso de graduação ofertado como um todo, 

envolvendo todos os agentes do modelo de EaD. Essa avaliação é o que mostra à 

sociedade qualitativamente o curso de graduação a distância, se comparado ao curso 

em regime presencial. 

Partindo dos indicadores apresentados podemos entender toda discussão feita 

no presente trabalho a respeito da atitude dos educadores por meio de seus valores 

como a liberdade, a responsabilidade e o compromisso para a obtenção de um curso 

de graduação a distância de qualidade. Porém, nosso foco a ser apresentado são os 

cursos de graduação em Turismo. Foi mencionado que o curso de Turismo possui 

peculiaridades por si só. As atitudes dos educadores permeadas pelos valores éticos 

para obtenção da qualidade não são exceções em cursos de graduação em Turismo. 

Baseado nos indicadores de qualidade estipulados pelo Ministério da Educação 

e considerando as peculiaridades já mencionadas sobre os cursos de graduação em 

Turismo, não podemos considerar sua qualidade, se for ministrado a distância 

exclusivamente. Na verdade, pelas exigências do mercado e pela falta de um campo 

científico específico da área necessita-se de cursos de graduação semi-presenciais em 

Turismo. Citamos, no início do presente trabalho, que um dos maiores preconceitos 

com relação à graduação no modelo EaD é a “falsa” idéia de que a obtenção do 

diploma ocorre de forma facilitada. Nesse sentido, devemos observar as razões pelo 

qual esse preconceito existe partindo de dados concretos. Por isso, acreditamos ser 

viável apresentar a figura 3, a seguir, com dados das médias do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade) por pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com relação ao número de ingressos e 

concluintes de cursos em EaD no ano de 2006, inclusive de graduação em Turismo: 
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Figura 3 - Comparação entre EaD e Cursos Presenciais (ENADE - 2006 - INEP) 

Comparação entre EaD e Cursos Presenciais (ENADE - 2006 - INEP) 

 CURSOS PRESENCIAIS 
(%) 

CURSOS NA 
MODALIDADE 

EaD (%) 

CURSOS Alunos 
Ingressantes 

Alunos 
Concluintes 

Alunos 
Ingressantes 

Alunos 
Concluintes 

Administração 35,1 37,7 36,7 38,0 

Biologia 30,4 32,7 32,8 32,8 

Ciências Contábeis 33,3 35,0 32,6 32,6 

Ciências Sociais 38,4 41,2 52,9 52,9 

Filosofia 29,8 32,5 30,4 30,4 

Física 30,6 32,5 39,6 39,6 

Formação Professores 41,0 42,8 41,2 41,5 

Geografia 36,8 39,0 32,6 32,6 

História 36,5 38,5 31,6 31,6 

Letras 34,0 35,7 33,0 33,1 

Matemática 29,8 31,7 34,0 34,2 

Pedagogia 39,9 43,4 46,8 46,1 

Turismo 43,1 46,3 52,3 85,3 

Fonte: Rosa 2008, p.73 

 

Percebemos ao olharmos a figura 3 uma diferença gritante em termos 

percentuais do curso de Turismo se comparado às outras graduações. Percebe-se que 

o curso de graduação em Turismo é um curso procurado pela EaD e forma muitos 

profissionais. Como avaliarmos as graduações oferecidas em Turismo na modalidade a 

distância e suas respectivas qualidades? O profissional que sai formado em Turismo 

através da EaD possui vaga no mercado de trabalho? 

A EaD é uma forma de educação questionada. As TICs estão alcançando um 

patamar que, atrelado à postura dos alunos com relação aos estudos e a uma postura 

do educador que acredite na EaD como meio de formação humana, pode gerar a 

relação dialógica necessária para um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. 
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Porém o caso dos cursos de graduação em Turismo é mais complexo. A EaD por si só 

possui um preconceito e o curso de Turismo também, por parte de muitos 

empregadores e, inclusive, acadêmicos, que não possuem uma área de estudo 

definida. Dados como os apresentados na figura 3 pioram esse tipo de preconceito. 

Ouvimos muito dizerem que o curso de Turismo é para aqueles que estão indecisos em 

que se formar. Isso se dá em função da área não ter um limite de estudo científico.  

A batalha do educador em Turismo se define no sentido de inovar e renovar 

metodologias de ensino focadas na formação humana de um profissional ético que 

estará preparado para pôr em prática os “saberes turísticos” aprendidos observando as 

peculiaridades do Turismo inseridas na multi e interdisciplinaridade. Sabemos que a 

qualidade do ensino não está voltada exclusivamente às atitudes e postura do educador 

perante a EaD. Temos exemplos de professores dedicados e, inclusive, destacados na 

mídia que apresentam limitações oferecidas pelas própria Instituições de Ensino. 

Porém, destacamos neste momento ainda uma batalha maior do educador de 

graduação em Turismo a Distância. O presente trabalho foca o educador, mas este, 

através de seus valores e da qualificação para atuar na EaD,  deve basear-se no aluno 

que está se formando, pois é ele que representará a Universidade e, principalmente, os 

educadores presentes em sua passagem na academia. O educador, nesse sentido, 

deve rever sua postura perante a EaD e ter em mente que profissional em Turismo ele 

deseja formar neste modelo de educação. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho visou apresentar as dificuldades para se atingir a qualidade 

na Educação a Distância. Nosso foco foram os cursos de graduação em Turismo que 

se utilizam desta modalidade e como a postura dos educadores com relação às 

peculiaridades do curso, fazendo uso de valores éticos pautados na liberdade, na 

responsabilidade e no compromisso, podem influenciar na qualidade dos cursos 

oferecidos. 

Na primeira parte do trabalho, passamos por uma discussão acerca da EaD de 

forma geral, buscando compreender como se dá a relação educacional através da 

utilização do ciberespaço. Vimos que as peculiaridades da EaD dificultam a relação 

dialógica entre professor e aluno, essenciais para que efetivamente a relação de 

ensino-aprendizagem e se consolide, comparada ao ensino em regime presencial. 

Ainda no referido capítulo, abordamos a ética na educação focada nos valores 

dos educadores e como estes se tornam relevantes na qualidade de um curso de 

graduação quando adaptados às práticas pedagógicas. Vale ressaltar que essa prática 

é necessária em qualquer modalidade de ensino e em qualquer curso, mas tem um 

peso bem maior se adaptadas às modalidades de Educação a Distância, por 

dependerem da questão do autodidatismo do aluno – requisito pouco encontrado em 

boa parte dos alunos que cursam a EaD. Essa questão pesa bastante na postura do 

educador quando colocamos em pauta a dificuldade de acompanhamento do aluno na 

referida modalidade. Sendo assim, deve haver uma ação constante de “presença” do 

professor por uso das TICs para que seja possível a aproximação almejada com o 

auxílio, também, dos tutores, realizando a ponte das demandas dos alunos e dos 

educadores. 

Na segunda parte do trabalho, focamos em conhecer a educação superior na 

EaD. Vimos que as universidades possuem papel essencial na criação, modificação ou 

complementação de valores que são indispensáveis à ideologia da formação humana. 
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Novamente enxerga-se a importância dos valores éticos dos educadores nesse 

contexto. Os educadores tornam-se detentores do saber e do poder e possuem imensa 

responsabilidade perante seus educandos. No ensino a distância isso se torna ainda 

mais marcante onde as referidas complementações de valores estão atreladas ao 

material didático, que compõe uma das ferramentas dialógicas utilizadas na EaD. 

Nesse contexto, apresentamos o conceito de educação bancária e relacionamos à 

educação fornecida como produto de consumo típico de universidades privadas. 

No mesmo capítulo, discutimos os cursos de graduação em Turismo como 

deficitários em produção acadêmica talvez por não possuírem uma área limitada 

específica da ciência. Isso gera mais desconforto nos cursos oferecidos na modalidade 

EaD. Observamos que a dificuldade de formar profissionais de Turismo preparados 

também para docência colabora com a falta de delimitação do “corpus” teórico do 

Turismo. Essa falta de limite se dá em função das principais características dos cursos 

superiores em Turismo: a inter e a multidisciplinaridade. 

No referido capítulo entendemos a importância das ferramentas de interação no 

processo da “presença” na EaD por parte dos educadores. As ferramentas de 

interatividade síncronas e assíncronas tornam-se essenciais neste processo tendo em 

vista que ocorre, de fato, um diálogo direto com os alunos, inclusive, em tempo real. 

Porém, notamos uma limitação por parte dessas ferramentas. As TICs, apesar de 

evoluírem a cada ano, ainda não tornam as ferramentas de interatividade capazes de 

proporcionar a relação professor-aluno necessária e nem equivalente aos modelos 

presenciais tradicionais de ensino. Nesse contexto, verificamos a inserção dos cursos 

de graduação em Turismo e vimos que no modelo EaD seria indispensável ao futuro 

turismólogo vivenciar encontros presenciais envolvendo atividades que tornem possível 

a experiência do Turismo, gerando, assim, uma otimização no processo de produção de 

conhecimento do “saber turístico”. 

Por fim verificamos como seria a qualidade de cursos de graduação a distância. 

Discutimos a qualidade de forma ampla, englobando os aspectos éticos do educador 

como influenciadores de qualidade nos cursos de graduação, em especial, graduação 

em Turismo na modalidade EaD. Apresentamos um quadro comparativo entre a 

didática de cursos presenciais e cursos a distância, onde percebemos que a 
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averiguação da qualidade dos cursos oferecidos nas duas modalidades devem ser 

distintas. Tendo o autodidatismo do aluno como característica marcante da Educação a 

Distância, o acompanhamento por parte do educador se torna importantíssimo no 

processo ensino-aprendizagem. 

Destacamos os indicadores de qualidade de cursos de graduação a distância 

estipulados pelo Ministério da Educação. Relacionamos três dos dez indicadores à 

importância das atitudes dos educadores, partindo de valores como a liberdade, a 

responsabilidade e o compromisso para influenciar de forma positiva na qualidade dos 

cursos de graduação em Turismo. Devemos considerar que a qualidade almejada em 

cursos de graduação em Turismo na modalidade EaD é um longo caminho a ser 

percorrido e o educador em Turismo possui um desafio pela frente.  

Esperamos ter alcançado o objetivo de se considerar o educador de Turismo da 

modalidade EaD um dos agentes responsáveis pela qualidade dos cursos de 

graduação ofertados. Seus valores éticos muito influenciam suas atitudes perante este 

novo modelo de educação. É necessário superar barreiras e desmistificar preconceitos 

existentes em prol de uma educação em Turismo na EaD de qualidade com o uso 

responsável e construtivo das tecnologias da informação e da comunicação. 
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