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RESUMO 

O sistema de ensino formal na busca por oferecer novas experiências, ao discente, 

vem propondo o desenvolvimento e a aplicação de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, capazes de promover um pensamento mais amplo e atitudes cada vez 

mais autônomas.  Esta pesquisa aponta as visitas e as viagens técnicas, como 

exemplo desta metodologia versátil, capazes de proporcionar vivências 

enriquecedoras, uma aprendizagem mais efetiva em contextos mais práticos e ativos, 

por meio da interligação com espaços de educação não formais, com o mercado de 

trabalho, entre outras possibilidades cuja organização ainda que exija maior 

complexidade, a sua realização adequa-se perfeitamente a cursos de formações e 

níveis de ensino distintos. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as impressões dos docentes das áreas 

técnica e propedêutica sobre a realização das visitas e viagens técnicas, desde a sua 

relevância enquanto estratégia de ensino, sua relação com o conteúdo programático 

desenvolvido à infraestrutura necessária para a sua efetiva realização.  De natureza 

qualitativa, este estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa documental e 

bibliográfica e a aplicação de entrevista semiestruturada, cujos resultados permitiram 

confirmar a relevância destas atividades no contexto acadêmico e ainda identificar a 

existência de lacunas no processo de organização, tais como a falta de padronização 

ou critérios previamente estabelecidos para o seu planejamento. 

Com base na análise dos dados e em consonância com a metodologia da Design 

Science Research aplicada a esta pesquisa, propomos a implementação de um 

manual com um conjunto de normas e recomendações para a sistematização do 

processo de planejamento e organização das visitas e viagens técnicas no CEFET/RJ, 

como formar de mitigar os entraves encontrados. 

 

 Palavras-chave: visita técnica, guia de turismo, manual. 
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ABSTRACT 

 

The formal education system always in search of new experiences, attempting to 

students, has been proposing the development and application of an active teaching-

learning methodologies, capable to promote a broader thought and attitudes more and 

more autonomous.  This research shows that technical visits and field trips, such as 

an example of this verstile methodology, capable of providing instructive experiences, 

a more effective learning in more practical and active context, by their interlinking with 

non-formal education spaces, labour market, among other possibilities whose 

organization demands more complexity, its realizations fits perfectly well to different 

courses and various levels of education. 

This research has the objective to analyze the impressions of technical and 

propedeutic teachers about realizing technical visits and field trips, since its relevance 

as teaching strategic, its linking with the context developed, until the necessary 

infrastructure to implementing. 

From qualitative nature, this study was developed through a documentary and 

bibliographic research and the appliance of semi-structured interviews, which results 

had confirmed the relevance of its activities in academic context and also identify the 

existing gaps in the process of organizing and a lack of standardization or pre-defined 

criteria established for its planning. 

Based on data analysis and in accordance with Design Science Research 

methodology applied in this study, we propose the implementation of a manual with a 

set of rules and recommendations for the systematization of planning and organizing 

process to technical visits and field trips at CEFET/RJ, as a way to mitigate the barriers 

founded. 

 

Keywords:  tehcninal visit, tour guide, manual.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 
  

 O Turismo é uma atividade que desponta como um fenômeno da Idade 

Moderna, mas que tem sua gênese na Antiguidade, com o objetivo de deslocamento 

de pessoas, saídas em busca de alimentos, grupos em missões religiosas, 

reconhecimento de novas terras para posterior ocupação e exploração. 

 A evolução mundial possibilitou o crescimento da atividade em esferas de 

ordem cultural, social, econômica e política. 

 O advento da Revolução Industrial, a expansão dos meios de transporte, a 

integração dos sistemas produtivos e as transformações tecnológicas possibilitaram a 

integração dos serviços inerentes ao setor que transformaram o turismo em uma 

atividade organizada. 

Como destaca Acerenza (2002, p. 96),  

 

Sua origem está na progressiva industrialização, nas aglomerações humanas 

e na psicologia da vida cotidiana, e sua ampliação tem sido favorecida pelo 

desenvolvimento das comunicações e do transporte, pelo aumento do nível 

de vida da sociedade, pela disponibilidade de tempo livre e pela conquista 

das férias pagas (ACERENZA, 2002). 

 

 Constituído por uma complexidade de bens físicos e serviços, no início era 

compreendido por alguns autores como uma indústria, porém por não ter como 

natureza a transformação de bens em produtos, não foi assim legitimado. 

 O desenvolvimento do turismo provém de um conjunto de múltiplas ações 

setoriais e o inter-relacionamento com os diferentes segmentos econômicos faz dele 

uma atividade multifacetada (BADARÓ, 2008). 

 Este enquadramento, enquanto atividade complexa de inter-relacionamentos 

de bens físicos e serviços, relações sociais e interculturais, é o que dá origem ao 

produto turístico.  Esse conjunto de serviços denominado enquanto produto turístico 

e consumido por milhares de pessoas, produz efeitos consideráveis e positivos na 

economia mundial. 
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 Paradoxalmente aos efeitos econômicos, as relações culturais e sociais de 

importâncias vitais à existência e manutenção da atividade fazem com que essa se 

volte cada vez mais para aspectos sociológicos e humanizadores. 

 A humanização da atividade não tem como foco diminuir a sua importância e 

representatividade econômica no mercado e na sociedade, mas sim trazer à luz da 

observação que, para ser uma atividade considerada de fato plena e satisfatória, 

precisa contribuir com a cultura, com a preservação do meio ambiente e com a 

proteção do patrimônio.  Neste contexto de humanização é fundamental a atuação de 

profissionais devidamente qualificados, capazes de evitar a degradação do meio 

ambiente ou a aculturação. 

 No complexo sistema turístico, os produtos turísticos comercializados pelos 

operadores de mercado encontram, na figura do guia de turismo, um importante 

agente de interligação.   

 A comercialização de um produto turístico tem amplitude muito maior do que a 

satisfação da demanda por meio da oferta de bens físicos e serviços.  A atividade 

turística tem sua maior potencialidade na comercialização de produtos intangíveis, a 

qual tem como objetivo satisfazer necessidades e sonhos de uma demanda. 

 A concretização destes produtos turísticos está intrinsicamente ligada à 

atividade do guia de turismo, agente responsável pela etapa da execução e 

consequentemente, pela satisfação da demanda real. 

 Diante de um cenário econômico instável, a permanência e o crescimento da 

atividade faz com que se direcione seu foco para a qualidade.  A gestão da qualidade 

na atividade turística perpassa pela hospitalidade, pelo atendimento, pela 

sustentabilidade, pela atenção às normas de segurança e à legislação vigente, à 

relação custo-benefício, à preservação do meio ambiente, do patrimônio e dos 

destinos, mas principalmente pela prestação do serviço. 

 De forma a contribuir com o mercado, o governo, por meio de políticas públicas 

e da educação, vem empreendendo esforços em todas as instâncias.  A formação do 

guia de turismo no Brasil teve início ainda na década de 60, antecedendo a do 

bacharel em turismo.  Era realizada por meio de cursos livres, ganhou força com o 

reconhecimento em 1986 e com a regulamentação da profissão em 1993, passando 

a exigir uma formação mais robusta quando se transforma em profissão de nível 

médio-técnico (MONTES, 2013). 
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 Ramos (2002, p. 12) defende uma perspectiva histórico-social, na qual deve-se 

considerar não só os aspectos técnico organizacionais na educação profissional, mas 

fatores sociais, culturais e políticos, onde “os trabalhadores são sujeitos nessa 

realidade, construindo relações complexas e contraditórias de trabalho”. 

 O modelo de aprendizagem por competências surgiu na década de 60 quando 

nos Estados Unidos da América começaram a questionar se os alunos estavam 

aprendendo as habilidades necessárias à vida fora do ambiente escolar.  Modelo no 

qual o tempo é variável; é necessário dominar todos os conceitos; o conteúdo, o 

material e o ritmo são variados; o modo é mais flexível e há melhor preparação para 

o mercado, embora existam aqueles que enxerguem no ensino por competência uma 

submissão da educação aos interesses econômicos, como citam os pesquisadores 

franceses Christian Chauvigné e Jean-Claude Coulet, reduzindo a educação a fins 

utilitaristas.  Esse debate provém da multiplicidade social e econômica oriunda da 

constante reestruturação dos setores produtivos, profissões e organização do trabalho 

(CHAUVIGNÉ e COULET, 2010). 

A formação pautada em habilidades e competências ressaltou a necessidade 

de maior intercâmbio entre a teoria e a prática, valorizando a visita técnica.  Entendida 

como metodologia de aprendizagem, a visita técnica tem integrado a maioria dos 

currículos na condição de atividade complementar e até mesmo opcional. 

 No contexto da formação do guia de turismo a visita técnica ganha outra 

proporção, tornando-se imprescindível.  Essa atividade permite ao discente, além de 

interligar teoria e prática, experimentar a função a ser desempenhada e suas nuances, 

pois cada visita está condicionada a fatores externos e, ainda que devidamente 

planejadas, podem sofrer alterações entre outras intervenções, desde humanas a 

climáticas, o que faz de cada atividade única (VELOSO, 2003). 

 A visita técnica permite a experimentação e a representação das atividades 

profissionais a serem desempenhadas pelo guia de turismo, tais como:  a realização 

de transfers - transporte de passageiros dos terminais de transportes para a 

hospedagem e vice-versa; city-tours e sightseeings - visitas aos atrativos turísticos, 

excursões, entre outros serviços, os quais somente com a prática, o tempo e a 

experiência trar-lhe-ão a autonomia necessária para o exercício profissional com a 

devida confiança e a qualidade esperada pelos clientes:  contratantes e passageiros. 

 A qualidade requerida para a prestação de serviços no turismo, precisa ter seu 

início na qualidade e excelência do serviço de educação para a formação dos seus 
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profissionais.  Com base nisso este estudo tem por objetivo gerar um artefato que 

permita sistematizar os trâmites e as etapas para o planejamento, a organização e a 

realização das visitas técnicas do curso técnico de guia de turismo. 

 

1.2 Problema da Pesquisa 
 

 Em consonância com os inúmeros avanços que possibilitaram um mundo mais 

globalizado, o setor de serviços, em especial os turísticos, têm requerido mudanças 

constantes para que possam acompanhar as tendências do mercado. 

 Essas mudanças têm influência direta na educação já que o mercado 

globalizado se torna mais competitivo e exigente quanto à qualidade, adotando muitas 

vezes padrões internacionais, o que passa a requerer profissionais melhor ou 

altamente qualificados. 

 A qualidade educacional pode ser alcançada, entre outras formas, por meio de 

constantes revisões e atualizações pedagógicas e metodológicas e de um ensino 

profissionalizante polivalente devidamente articulado com o mercado de trabalho e 

que acima de tudo forma um cidadão ativo, crítico, capaz de intervir positivamente no 

contexto social que o circunda. 

 Em atenção à Política de Educação Profissional do Ministério da Educação 

(MEC) que objetiva promover a interação entre a escola e o mundo do trabalho, por 

meio da capacitação de jovens e adultos aliando competências e habilidades para o 

exercício de atividades produtivas, faz-se necessário que o ensino técnico 

profissionalizante considere a formação de um cidadão responsável e comprometido 

com o bem-estar coletivo  e precisa estar integrado, a fim de evitar o distanciamento 

recorrente entre o ensino propedêutico e a educação profissional. 

 A integralização dos saberes formais e informais e dos conhecimentos teóricos 

e práticos encontra na realização das visitas técnicas o recurso metodológico 

diferencial e primordial para a formação técnica do profissional guia de turismo. 

 De acordo com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo (2011, p. 2) 

 

As visitas técnicas são consideradas atividades de ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido em ambiente externo à instituição de ensino, 

visando ampliar os conhecimentos relacionados ao trabalho e à preparação 
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para o trabalho produtivo, assim como uma ferramenta para formação integral 

do educando como cidadão. (IFSP, 2011)   

 

 Para que a visita técnica se configure em materialização das atividades e 

funções desempenhadas pelo profissional guia de turismo, torna-se necessária uma 

organização criteriosa de cada etapa e ação pertinentes à sua efetivação. 

 A realização das visitas técnicas encontra-se prevista e garantida como prática 

profissional obrigatória no Plano Pedagógico do Curso Médio Integrado ao Técnico 

em Guia de Turismo do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca (CEFET/RJ), porém ainda sem uma sistematização oficial para a sua 

organização e realização, carecendo assim de maior rigor neste sentido.  Ainda hoje 

é organizada de acordo com cada docente ou colegiado, não tendo seus trâmites 

padronizados. 

 Os diversos questionamentos e a identificação de alguns problemas 

relacionados à organização e à operacionalização destas atividades práticas são os 

fatores norteadores desta pesquisa.  Os docentes consultados e que realizam estas 

atividades relataram limitações do ponto de vista burocrático, de segurança, de 

recursos para o financiamento de algumas práticas previstas no PPC, mas ainda não 

legitimadas e não contempladas no planejamento financeiro. 

 Assim sendo, pretende-se utilizar este estudo para a criação de um manual 

como artefato, com o objetivo de sistematizar todo o processo necessário em prol da 

melhoria da qualidade da atividade e do curso em questão. 

 

 Qual a fundamentação da visita técnica no contexto ensino-aprendizagem dos 

cursos da instituição? 

 Qual a importância da realização das visitas técnicas especificamente para a 

formação e desempenho do profissional guia de turismo? 

 Quais são as etapas e procedimentos imprescindíveis que devem compor o 

processo de organização, a fim de torná-lo mais dinâmico e imprimir maior 

qualidade às visitas/viagens técnicas? 

 Como viabilizar o financiamento destas pela Instituição? 

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo Geral 
 

Sistematizar os processos que englobam a realização das visitas e viagens técnicas, 

por meio da criação de um manual que estabeleça as normas para a sua organização. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Contextualizar a visita técnica e sua importância enquanto recurso 

metodológico do curso médio-técnico integrado de guia de turismo. 

 Analisar a operacionalização das visitas e viagens técnicas realizadas pelo 

CEFET/RJ. 

 Identificar as lacunas nos trâmites que envolvem a organização das visitas e 

viagens técnicas. 

 Elencar a documentação e as providências obrigatórias e imprescindíveis para 

a organização e realização destas atividades. 

 Propor um manual para sistematizar os processos para a organização de cada 

visita e viagem técnica, cuja implantação e gestão permita impor maior rigor e 

qualidade a estas atividades e ao curso. 

 

1.4 Importância do Estudo 
 

 A atividade turística integra um mercado dinâmico, com interferências 

constantes de ordem social a econômica e, por isso, demanda profissionais 

atualizados e autônomos, capazes de desempenhar suas funções e tomar as 

decisões necessárias frente aos imprevistos e crises, comuns ao dia-a-dia do 

profissional guia de turismo. 

 No curso técnico em guia de turismo as visitas e a viagens técnica com pernoite 

são componentes obrigatórias, conforme estabelecido no PPC, nas seguintes 

disciplinas:  Teoria e Prática Profissional I e II, Teoria e Prática do Atrativo Cultural e   

Teoria e Prática do Atrativo Natural e com carga horária mínima de 200 (duzentas) 

horas.  São aplicadas ainda em outras disciplinas a critério de cada docente. 

 As visitas técnicas em suas diferentes denominações: visitas de estudo, saídas 

de estudo ou técnica, aula de campo, entre outras são adotadas em todos os níveis 
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de ensino da instituição, do técnico em segurança do trabalho às engenharias, porém 

em sua maioria, na condição de atividade complementar ou opcional.  

 Independentemente do contexto e da obrigatoriedade ou não, tal atividade 

requer todo um planejamento e organização, porque, além de envolver o conteúdo e 

a formação profissional dos discentes, a sua realização passa por diversos setores e 

instâncias da instituição.  Requer preparação do ponto de vista pedagógico, locação 

de transporte, disponibilidade e agendamento dos espaços e destinos para recepção 

dos participantes, viabilidade financeira, entre outros requisitos igualmente 

importantes. 

 Neste estudo, é dado enfoque ao curso de guia de turismo, por ser este o que 

envolve maior complexidade na organização dessa atividade, porque a visita além de 

ter a função de estudo e pesquisa de um tema ou localidade, corresponde a um 

laboratório ou estágio, por ser o momento em que o discente colocará em prática a 

teoria vista em sala, desempenhando as funções que exercerá quando da sua 

formação como guia de turismo.  Para tanto, o volume de informações e 

documentação é mais complexo, pois agregam ainda as viagens com hospedagem 

nos destinos, enquanto nos demais cursos ocorrem, em sua maioria, em visitas de 

meio período ou de um dia a empresas ou outros espaços de educação não formal. 

 Por meio de entrevista a docentes com experiência na operacionalização desse 

tipo de atividade na instituição foram identificadas algumas lacunas, tais como:  a falta 

de um guia ou documento norteador das etapas necessárias para o planejamento 

dessas atividades, apontando suas especificidades e diferenciações, para aquelas 

visitas de meio período ou as de um dia e para aquelas que requerem pernoite no 

destino;  autorizações dos responsáveis e termos de compromisso para os alunos; 

viabilidade financeira para custear despesas como hospedagem, alimentação, seguro 

e ingressos, quando não for concedida gratuidade;  orientação para os trâmites dos 

processos de compras e licitação necessários a essa organização, os prazos a serem 

cumpridos desde a previsão orçamentária até a execução de cada atividade, até a 

organização para a disponibilização de acompanhante como apoio do docente 

organizador da atividade, por questões de precaução e segurança, pois estas saídas 

acontecem com turmas inteiras por vez, com média superior a 25 participantes em se 

tratando dos cursos técnicos de nível médio. 

A necessidade de sistematização do processo de organização das visitas e 

viagens técnicas objetiva não apenas a melhoria da qualidade dessas atividades 
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práticas, mas também a dos cursos, caracterizando-se, assim, como fator motivador 

e aspecto de maior relevância para este estudo.  Ressalta-se que a existência de 

maior rigor não está relacionada à burocratização ou engessamento do sistema e sim 

à melhor organização e operacionalização para a instituição e sua clientela.  É 

importante ressaltar que a melhoria alcançada com essas ações gerará reação em 

cadeia refletindo positivamente na qualidade do profissional formado pela instituição. 

 

1.5 Delimitação do Estudo 
 

 Este estudo está delimitado ao campus Maracanã do CEFET/RJ por ser o único 

entre os oito campi em funcionamento a ofertar o Curso Médio Integrado ao Técnico 

em Guia de Turismo Regional com especialização em atrativos culturais e naturais. 

 O referido curso é ofertado desde 2014, em substituição Curso Técnico em 

Turismo e Entretenimento, que funcionou de 2002 a 2013, na instituição. 

 

1.6 Organização do Estudo  
 

 Este trabalho está estruturado em 5 capítulos.  O capítulo 1, da Introdução, 

apresentou a contextualização do tema, o problema da pesquisa, os objetivos do 

trabalho, as questões da pesquisa, a importância e a delimitação do estudo e, por fim, 

a estrutura dos demais capítulos. 

O capítulo 2, da Revisão Bibliográfica, no qual são apresentados referenciais 

conceituais que permitem compreender e situar a visita técnica, bem como 

fundamentar sua importância enquanto componente metodológico na formação 

profissional de nível médio técnico na área de turismo. 

O capítulo 3, traz a Metodologia da Pesquisa com os procedimentos adotados 

para o desenvolvimento da pesquisa e o fluxograma que ilustra estas etapas. 

O capítulo 4, apresenta o desenvolvimento do artefato proposto. 

No capítulo 5, são apresentadas as considerações finais.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Panorama do Turismo no Brasil e no Mundo 
 

Nas últimas décadas, o Brasil e o mundo têm passado por inúmeras 

transformações de ordem social, histórico-cultural, econômica, geográfica e política.  

O avanço da tecnologia, desde a Revolução Industrial à expansão dos meios de 

transportes e comunicação, alavancou o deslocamento e as relações interpessoais, 

culturais e de comércio entre os povos. 

Essa integração permitiu o avanço do turismo, atividade caracterizada pelo 

deslocamento e pelas reações entre povos e com destinos. 

Na sociedade contemporânea é indiscutível o significado do turismo como 

atividade e o seu desenvolvimento em larga escala propiciou o avanço de estudos e 

conhecimentos acadêmicos (TRIBE, 2010). 

O turismo hoje é considerado uma indústria, dada a sua dimensão econômica, 

a complexa gama de bens e serviços que compreende.  Porém esta definição não é 

unânime entre os autores. 

Alguns autores não o legitimam desta forma pelo fato de que por indústria 

entende-se “o conjunto de unidades econômicas de produção que, pela utilização de 

fatores produtivos (capital e trabalho), transformam os bens reais em produtos”. O 

turismo é entendido como atividade turística e não como indústria em função da 

intangibilidade da prestação de serviços e das especificidades e peculiaridades do 

setor terciário da economia (NETO e ANDRADE, 2001). 

Defendem que o turismo deve ser entendido como atividade porque o produto 

final da indústria é distribuído no mercado, enquanto o turismo é composto por uma 

diversidade de produtos, não de um singular e que a demanda por meio do sistema 

de distribuição e serviços é que se dirige aos produtos. 

Alheios a estas interpretações, é preciso ressaltar que o turismo exerce um 

papel estratégico na economia nacional e internacional, com impactos nos planos 

ambiental, cultural e social.  Em diversos países o turismo é considerado setor 

secundário, como atividade econômica da indústria, enquanto no Brasil está 

relacionado aos serviços integrando assim o setor terciário, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT) esta é uma das atividades 

com potencial para se tornar um dos mais crescentes setores econômicos do mundo 

com representação de 9% no Produto Interno Bruto (PIB) mundial, impacto de mais 

de US$1,5 trilhão em exportações anuais.  As chegadas de turistas internacionais 

aumentaram de 25 milhões em todo o mundo em 1950 para 278 milhões, em 1980, 

674 milhões em 2000 e mais de 1 bilhão em 2015.  Estima-se ainda que, até 2020, os 

turistas gastarão no mundo mais de US$2 trilhões ao ano e que, até 2030, serão mais 

de 1,8 bilhão de turistas internacionais, conforme apresentado no gráfico da Figura 1. 

 

Figura1:  Chegada de turistas internacionais 

 

Fonte:  Organização Mundial de Turismo (OMT) 

 

O segmento do turismo foi responsável no ano passado por 8,5% do Produto 

Interno Bruto (PIB), com aporte de US$ 152,2 bilhões na economia brasileira, segundo 

dados divulgados pelo Ministério do Turismo (MTur).  De acordo com as metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Turismo (PNT), há a pretensão da criação de mais 

de 2 milhões de postos de trabalho no segmento e ainda a expansão para que haja 

melhor aproveitamento do setor, que está muito abaixo das suas potencialidades. 

Segundo o Fórum Econômico Mundial, de 2017, o Brasil, entre 136 países 

analisados é considerado o 1º do Mundo e da América Latina em diversidade de 
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recursos naturais, o 8º em recursos culturais, o 3º em aviação civil, porém é o 83º na 

participação econômica e em oportunidades, 129º no ambiente de negócios, o 109º 

na priorização do setor, o 106º em segurança, o 93º em recursos humanos e o 66º em 

abertura internacional. 

No ranking de competitividade de viagens e turismo aparece na 27ª colocação, 

sendo o 1º da América do Sul.  Com os investimentos para os megaeventos, como 

Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, o país pulou da 51ª posição em 2013 para 27ª em 

2017. 

Com o intuito de levar o país a ocupar melhores posições nos rankings internos 

e externos, o governo vem investindo em melhorias da infraestrutura, 

desburocratização de serviços, investimento em eventos e promoção nacional e 

internacional, além de programas de capacitação e qualificação de mão de obra. 

Segundo o PNT, o turismo gera impacto em mais de cinquenta segmentos da 

economia gerando emprego e renda, o que atualmente representa aproximadamente 

7 milhões de pessoas.  Os empregos diretos estão distribuídos em empresas que 

integram o tripé turístico:  transporte, hospedagem e alimentação, além daquelas que 

atuam junto aos serviços de apoio turístico. 

Em atenção às políticas públicas e demais ações para o desenvolvimento 

sustentável do setor é cada vez mais premente a necessidade de formação de 

profissionais melhor capacitados para atuação, além da elevação e manutenção da 

qualidade dos serviços. 

O Brasil conta com formação em turismo em diferentes níveis, desde cursos 

livres, FICs (Formação Inicial e Continuada), técnicos, graduações a pós-graduações 

lato e stricto sensu, nas redes pública e privada de ensino. 

Com relação ao atendimento e sendo considerado um profissional que executa 

a intermediação entre serviços e o turista, após a comercialização dos produtos 

turísticos, o Guia de Turismo, profissional de nível técnico tem seu lugar de destaque 

e é visto muitas vezes como o cartão de visitas de uma empresa e até mesmo de um 

destino. 

Face às diversas implicações legais atreladas ao exercício e à formação deste 

profissional, este trabalho objetiva sistematizar a realização das visitas e viagens 

técnicas enquanto componentes curriculares obrigatórias, do curso de nível médio 

técnico ofertado pelo CEFET/RJ, afim de garantir melhor qualidade às mesmas, 

considerando desde a idealização, planejamento, organização à sua execução.  Uma 
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vez que hoje são realizadas com o mesmo tratamento dado às atividades 

complementares ou extracurriculares de naturezas distintas, sem a devida 

sistematização e controle que poderiam agregar melhor relação custo-benefício, 

funcionalidade e maior segurança. 

 

2.2 Antecedentes Históricos 
 

 Considerado um fenômeno antigo o turismo está presente na história da 

humanidade desde a Antiguidade, ainda que de maneira informal no que tange à 

organização. 

 De acordo com relatos de Ignarra (2013, p. 2), a atividade turística pode ter 

surgido em meados de 4.000 a.C., com os babilônicos.  A partir de 2.700 a.C., tem 

início o fluxo de visitantes para contemplar as pirâmides egípcias.  Na Grécia Antiga, 

o foco, a partir de 800 a.C., passou a ser os Jogos Olímpicos (IGNARRA, 2013). 

 Cada região que prosperava ampliava as viagens que atraíam comerciantes, 

atletas, músicos, filósofos e religiosos.  Com o desenvolvimento de tecnologia para 

construção de estradas pelos romanos tornaram-se comuns a viagens às cidades 

litorâneas para banhos medicinais, ou seja, o turismo de saúde em busca de cura das 

enfermidades e do bem-estar. 

 Na idade Média houve uma redução das viagens em função da falta de 

segurança e os constantes assaltos por grupos de bandidos.  Período em que 

ocorreram as Cruzadas, caracterizadas por grandes expedições para visitação aos 

centros religiosos europeus.  Dessa época vem a origem dos acampamentos e do 

atual passaporte, à época autorização que os peregrinos deveriam portar por 

determinação do Rei Ricardo II. 

 Na Idade Moderna, com o capitalismo, surgiram as feiras de trocas de 

mercadorias, início do tipo de evento mais difundido em todo o mundo e do qual trata 

o segmento de turismo de negócios e eventos até os dias atuais. 

 Em 1.140, foi elaborado o primeiro guia turístico.  Até o século XVI o turismo foi 

marcado pelas peregrinações, pelas grandes navegações, como a de Fernão 

Magalhães, que deu a Volta ao Mundo. 

 Em seguida, têm espaço as viagens com fins acadêmicos, realizadas por 

integrantes da elite, denominadas Grand Tour e que foram interrompidas em 1.789 

pela Revolução Francesa e pelas Guerras Napoleônicas. 
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 Motivado pela Revolução Industrial o turismo tem seu renascimento e 

reconhecimento enquanto atividade econômica no século XIX, período em que as 

ferrovias e as embarcações a vapor propiciaram o desenvolvimento das viagens 

organizadas.  Data de 1.841 o surgimento da primeira agência de viagens, a Thomas 

Cook & Son (IGNARRA, 2013). 

 No século XX, o turismo contemporâneo se firma como atividade de fato 

organizada graças ao desenvolvimento do fluxo de transportes entre países, à 

emissão de documentos oficiais, como passaporte, às operadoras turísticas com a 

venda de pacotes turísticos, à implantação de meios de hospedagem e às primeiras 

escolas de turismo. 

 Como marco da institucionalização da atividade no Brasil, em 1966 houve a 

criação da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) que hoje, após algumas 

mudanças de cunho governamental, funciona como agências de promoção. 

 Em 1993, foi criado o Programa Nacional de Municipalização do Turismo 

(PNMT) e regulamentado o exercício da profissão de Guia de Turismo, em 1996 foi 

criado o PNT, o MTur em 2003, o Programa de Regionalização do Turismo (PRT) em 

2004, a promulgação da Lei Geral do Turismo (LGT) – Lei nº 11.771/2008 e, em 2012, 

houve o reconhecimento da profissão de Turismólogo. 

 A atividade turística teve um crescimento gradativo, cujo desenvolvimento 

acelerou a partir de meados do século XX.  Esse avanço foi impulsionado pela 

inovação tecnológica que propiciou o desenvolvimento das comunicações e dos meios 

de transportes, tornando-os mais rápidos e eficientes (RABAHY, 2003). 

 Tadini, Melquiades e Castro (2010) destacam também a influência das 

mudanças sócio-políticas que garantiram direito a férias remuneradas, mais tempo 

livre para o lazer, além de uma melhor distribuição de renda para a população. 

 As novas tecnologias aplicadas à atividade turística vêm contribuindo com 

muita intensidade para o desenvolvimento dessa atividade, por meio de novas 

interações.  O uso da tecnologia tem seu início com o uso dos Sistemas Globais de 

Distribuição (GDS), sistemas computadorizados destinados às reservas que embora 

desenvolvidos na década de 50, iniciou sua função comercial nos Estados Unidos da 

América na década de 60 e chegou ao Brasil na década de 90.   

 As ferramentas digitais tornaram-se agentes facilitadores, seja para as 

empresas que englobam o mercado turístico, como para seus clientes, porque 

permitiram a ampliação do mercado com maior alcance e intermediação entre oferta 
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e demanda, facilitando do planejamento à execução dos serviços.  Para o consumidor 

do produto turístico trouxe maior mobilidade, facilitou o acesso a guias, aplicativos, 

mapas, informações turísticas, compartilhamento de serviços, entre outras facilidades.  

Permitiu ainda a expansão de canais de venda direta, de meios de hospedagens, 

companhias aéreas, operadoras de cruzeiros marítimos e demais transportes, compra 

de ingressos para atrativos, aos consumidores finais. 

 

2.3 Fundamentação Conceitual 
 

 A conceituação do turismo evoluiu ao longo do tempo, mas permanece 

controversa, segundo alguns autores que pesquisam o assunto. 

 A palavra turismo tem como raiz o termo “tour” com origem do latim “tornus” e 

do verbo “tornare” equivalente a “ fazer girar”, “voltar”. 

 Haulot acredita que sua origem vem do hebraico “tur”, que na Bíblia tem o 

significado de “viagem de reconhecimento”. 

 O conceito de turismo vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, desde de 

1911, data da primeira definição de que se tem registro, “turismo é o conceito que 

compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que manifestam na 

chegada, na permanência e na saída do turista de um determinado município, país ou 

estado” (HERMANN VAN SCHULLERN apud MOESCH, 2002). 

 O tema turismo ganhou importância e a participação de pesquisadores que ao 

longo de décadas, viram a necessidade de aperfeiçoar a sua definição, interpretando-

o como um fenômeno e agregando, além dos aspectos econômicos, os culturais e 

sociais em nível de igualdade e seus atores. 

 Após a Segunda Guerra Mundial, novas pesquisas geraram outras definições.  

Para Michele Troisi (Itália, 1942), é o conjunto de traslados temporários de pessoas, 

originados por necessidades diversas, tais como: cura, repouso, espirituais ou 

intelectuais (TROISI apud BARRETO, 2008). 

 Divergindo dos acadêmicos, a American Express, na década de 90, dava 

enfoque às relações comerciais, assim definindo como indústria turística: “a indústria 

de viagens e turismo inclui transporte de passageiros, hotéis e motéis e outras formas 

de hospedagem, restaurantes, cafés e similares, serviços de recreação, lazer e 

cultura”.  Para McIntosh, Goeldner e Ritchie (2000 apud Ignarra 2013, p.15), turismo 

é “a soma dos fenômenos e relações que surgem da interação de turistas, empresas 
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prestadoras de serviços, governos e comunidades receptivas no processo de atrair e 

alojar estes visitantes”. 

 Dentre os renomados autores brasileiros que se dedicam a aprofundar seus 

estudos nesta área, destaca-se a definição de turismo por Beni (2008): 

 

Elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como 

e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização 

pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e 

científica. Que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de 

transportes e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a 

fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de 

imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-humanístico, 

profissional, e de expansão de negócios. Esse consumo é feito por meio de 

roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de 

bens e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos 

equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 

qualidade e competitivos (BENI, 2008). 

 

 Do ponto de vista institucional e formal a definição mais difundida e adotada 

pelo Brasil é a da OMT (1994):  turismo compreende “as atividades que as pessoas 

realizam durantes viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, 

por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”.  

O turismo, enquanto atividade econômica e organizada, baseada no 

deslocamento voluntário e temporário de viajantes com foco em elementos dinâmicos 

e estático, viagem e estada respectivamente requer fundamentalmente atenção ao 

planejamento.  A atividade vislumbra todos os recursos físicos, humanos e materiais 

para que de fato aconteça, do local receptor, produtos e serviços ao atendimento das 

necessidades e anseios da demanda, os viajantes. 

Ao analisar conceitos históricos e outras definições o espanhol Luís Fernandez 

Fuster (1991) define turismo, como: 

 

O conjunto de turistas, cada vez mais numerosos; os fenômenos e relações 

que a massa produz em consequência de suas viagens; todo o aparato 

receptor de hotéis, agências de viagens, transportes, espetáculos, guias- 

intérpretes, etc. que o núcleo receptor deve habilitar para atender às 

correntes turísticas (FUSTER, 1991). 
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Ao citar o guia-intérprete para atendimento ao viajante é necessário destacar a 

importância deste profissional neste contexto, como elo de ligação entre os 

operadores de mercado, os destinos e os viajantes. 

Por meio do avanço não só econômico o turismo tem sido responsável pelo 

desenvolvimento sociocultural de algumas localidades, melhoria da qualidade de vida 

da população, preservação do meio ambiente entre outros fatores o que se deve ao 

seu caráter interdisciplinar.  O turismo se relaciona com áreas distintas, tais como:  

cultura, direito, economia, entretenimento, gastronomia, geografia, história, hotelaria, 

idiomas, marketing, meio ambiente, políticas públicas, psicologia e sociologia. 

A interdisciplinaridade confere além da pluralidade, a união de diferentes 

saberes que estimulam a expansão do pensamento, da curiosidade e da linguagem 

permitindo um domínio maior do conhecimento (POMBO, 2006). 

Entre outras áreas, a educação, a informática, a antropologia e a estatística 

também se relacionam com o turismo e em termos mundiais, o turismo tem 

apresentado resultados positivos também no âmbito econômico, e, por isso, vem 

despertando interesse de órgãos e instituições das esferas públicas e privadas.  Em 

função desse desenvolvimento áreas como segurança pública, qualificação, 

promoção e marketing de destinos, meio ambiente, empregabilidade, entre outras, 

têm recebido maior atenção e investimentos dos governos por meio de ações 

estratégicas, como política de desenvolvimento da atividade turística (RABAHY, 

2003). 

Em 2003, com o avanço do turismo, seus impactos na economia, na sociedade 

e no meio ambiente, o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema, expandindo-o na 

área acadêmica, impulsionaram a institucionalização da atividade com a criação do 

Ministério do Turismo. 

Face a esta interdisciplinaridade, torna-se fundamental a qualificação cada vez 

mais aprimorada do profissional Guia de Turismo, tanto no que tange à ética, à 

conduta, à atuação quanto ao seu conhecimento e vivências, a fim de desempenhar 

suas funções com o mais alto nível de qualidade que a atividade requer. 

2.4 Guia de Turismo 
 

2.4.1 Histórico 
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Segundo Netto (2005) a atividade de guiamento tem sua origem ainda na era 

primitiva em função da necessidade de comunicação humana, por meio de pinturas 

rupestres que além de apresentar gravuras também representavam localização e 

direção.  Essa intencionalidade de sinalização e mapeamento reporta-se à prática de 

guiamento da humanidade até atualidade. 

Em meados do ano 4.000 a.C., Heródoto Halicarnasso retratou em sua obra 

intitulada “Histórias” a atuação dos próxenos, cidadãos designados pelo Estado para 

receberem estrangeiros, orientá-los e ajudá-los a regressar às suas cidades de 

origem, quando fosse o caso, e que muito se assemelha às funções do guia  

(REJOWSKI, 2002). 

“Descrição da Grécia” é considerado o primeiro guia turístico cujo conteúdo 

tinha como objetivo localizar geograficamente as cidades por onde passou Pausânias, 

um geógrafo grego e data do período entre os anos de 160 a 176, com descrições 

históricas e culturais.  Com isso Pausânias, passou a prestar informações a quem 

viajava pela Grécia, o que lhe conferiu o título de primeiro guia de turismo da 

humanidade. 

Já na Idade Média, período de guiamento cristão, a Bíblia Sagrada no Novo 

Testamento retrata Pedro como o líder dos apóstolos e que tinha a missão de guiar 

Jesus por suas peregrinações, atribuição similar à desenvolvida nos dias de hoje no 

segmento do turismo religioso.  Ainda na Idade Média surgiram os “tutores” que tinham 

como missão a transmissão de informações históricas, culturais, geográficas e o 

guiamento de jovens nobres que eram enviados por seus pais aos grandes centros 

culturais europeus para estudar.  Prática hoje semelhante ao turismo de intercâmbio. 

Na idade Moderna com o desenvolvimento social, econômico e político o 

homem se descobre em sociedade e em grupos passam a ocupar seus espaços e 

regiões, geralmente liderados por alguém mais velho, mais experiente e com maior 

facilidade de se comunicar.  Em meados do século XV idosos romanos encarregados 

de apresentar Roma, suas histórias aos estrangeiros, foram denominados como 

“cicerones”, pois seus estilos de comunicação se assemelhavam ao orador e filósofo 

Marco Túlio Cícero. 

No turismo contemporâneo, para Rejowski (2002) a atividade de guiamento tem 

sua evolução profissional reconhecida por meio da atuação de Thomas Cook, um 

missionário inglês que organizou uma viagem com mais de 570 participantes de 

Leicester para o Congresso Antialcóolico, em Loughborough, Inglaterra em 1841 e 
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que após algumas viagens, deixou a Igreja para investir em viagens e turismo, 

fundando a primeira agência de viagens do mundo, a “Thomas Cook & Son”. 

Segundo Leme (2010), no século XVIII tiveram início as viagens denominadas 

Grand Tour, cujo objetivo era explorar, descobrir e aprender novas culturas, com 

destaque para os guias de turismo que forneciam informações sobre os lugares 

visitados, roteiros de viagem, cultura local, língua, crenças e costumes.  Essa forma 

de atuar, atualmente, nos reporta não somente ao turismo de intercâmbio como ao 

turismo pedagógico. 

 

2.4.2 Guia de Turismo - O Profissional 
 

 Em prol de uma atividade turística mais profissionalizada e rentável, o conceito 

de guia de turismo, suas atribuições e qualificação vem ganhando espaço de 

discussão na academia. 

 Considerando as diversas atividades e funções atribuídas ao profissional guia 

de turismo, alguns autores baseiam-se nas relações entre o homem e a técnica, assim 

como Campos e Serpa (2014) 

 

Ao guia cabe não somente conduzir pelos caminhos mais interessantes e de 

paisagem mais encantadora, mas toda a preocupação com a segurança de 

seus clientes e a certeza de que o roteiro está de acordo com a condição dos 

participantes.  É prática desse profissional monitorar de maneira sutil a 

disposição do turista a fim de motivar ou acalmar, administrando seu próprio 

trabalho entre o lado técnico de responsabilidade como representante in loco 

da agência de viagens e seu cuidado com o lado humano dos clientes e suas 

tão diversas necessidades (CAMPOS e SERPA, 2014). 

 

 Diante da complexidade do sistema turístico, o guia é tido como um articulador, 

aquele que concretiza o projeto.  Para alguns autores como Helio Hintze (2007) o guia 

de turismo tem além das atribuições técnicas a responsabilidade e o poder de 

transmitir ou não imagens positivas aos viajantes que conduz. 

O guia de turismo é o cicerone, por meio dele é que este “vê” o Brasil.  Se os 

olhos do turista forem guiados com qualidade, verão o local de maneira 

positiva e guardarão sempre ótimas impressões e lembranças.  E se não 

voltarem aquele local, certamente continuarão viajando e conhecendo outras 

localidades, culturas, costumes; em contrapartida, se forem mal guiados, os 
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olhos do turista se entristecerão e perderão o brilho, não enxergando assim 

as belezas de nosso país.  Isso vale tanto para turistas internacionais como 

brasileiros que buscam conhecer um pouco mais do próprio país (HINTZE, 

2007).   

 

 Para o exercício da profissão algumas competências enfatizadas por Helio 

Hintze (2007) e por Serpa, Campos e Savioli (2017) lhe são imputadas, tais como:  

responsabilizar-se por todos os processos descritos no produto turístico, manter 

liderança, coesão e controle de grupos, ter ética, medir relações entre visitantes e 

comunidade, orientar turistas, executar tarefas burocráticas e atuar como socorristas 

em emergências (HINTZE, 2007; SERPA, CAMPOS e SAVIOLI, 2017). 

 Esse conjunto de atribuições está esquematizado na Figura 2. 

 

Figura 2:  O complexo papel do guia de turismo 

 

Fonte: Rabotic (2010, p.9). 

 

 No Brasil, a Lei nº 8.623 que regulamenta a profissão de guia de turismo, assim 

o define: 

 

Art. 2º Para os efeitos desta lei, é considerado Guia de Turismo o profissional 

que, devidamente cadastrado no Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), 

exerça atividades de acompanhar, orientar e transmitir informações a 

pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, 

interestaduais, internacionais ou especializadas (LEI nº 8.623). 

 

2.4.3 O Exercício Legal da Profissão 
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 O exercício legal da profissão no Brasil foi regulamentado pela lei nº 8.623/93 

e estava condicionado ao cadastramento junto a Embratur. Porém essa lei não 

determinava os requisitos e condições para este cadastro.  Essas exigências foram 

estabelecidas pelo Decreto nº 946/93. 

 Em decorrência do desenvolvimento da atividade turística por meio 

principalmente de políticas públicas, a Embratur por meio das Deliberações 

Normativas nº 426 e nº 427, ambas de 2001, disciplina o cadastramento e estabelece 

os critérios para a formação profissional do Guia de Turismo.   

 As competências de cadastro, classificação e fiscalização da Embratur, com a 

criação do MTur em 2003, foram para este transferidas por meio do Decreto nº 4.896, 

de 2003. 

 Em 2014, por meio da Portaria nº 27 o MTur estabelece novos requisitos para 

o cadastramento dentre os quais está a obrigatoriedade de realização de curso técnico 

de formação profissional. 

 Na legislação anterior, quando ainda de competência da Embratur a exigência 

era apenas pela formação profissional, não havendo a obrigatoriedade de formação 

técnica de nível médio.  Essa exigência surgiu ainda em 2008 com a criação do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) do MEC. 

 Com isso, a profissão de Guia de Turismo passa a ser subordinada a três 

instâncias regulatórias: a formação profissional é de competência do MEC e o 

exercício profissional é regulamentado e fiscalizado pelo MTur e pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). 

 O exercício legal da profissão está condicionado à conclusão do curso técnico 

e, ao cadastro no Ministério do Turismo para fornecimento do crachá de Guia de 

Turismo, cujo porte é obrigatório em serviço e emissão do certificado do Cadastro de 

Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). 

 O desenvolvimento do turismo trouxe a necessidade de maior atenção às 

práticas desenvolvidas, ao estabelecimento de normas para a prestação de serviços, 

aos controles, à normatização da qualificação profissional e, do ponto de vista da 

regulamentação a profissão de guia de turismo, encontra-se devidamente amparada 

na legislação brasileira vigente, conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1:  Evolução da legislação 
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Legislação 

Portaria 162, de 22 de setembro de 2015 - Instituí o Grupo de Trabalho com o objetivo de identificar, 

discutir e avaliar a viabilidade de integração das competências do Ministério do Turismo, da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para efetivar, em 

suas respectivas esferas de atuação, a fiscalização dos serviços turísticos, avaliando as 

necessidades normativas em relação às atividades turísticas, considerando a legislação existente, 

com o objetivo de implementar de forma integrada e descentralizada a fiscalização dos prestadores 

de serviços de transportes turísticos. 

Portaria 058, de 15 de abril de 2015 - Dá nova redação ao inciso V do art 9º da Portaria nº 27, de 

30 de janeiro de 2014, que estabelece requisitos e critérios para o exercício da atividade de Guia de 

Turismo. 

Portaria 027, de 30 de Janeiro de 2014 - Estabelece requisitos e critérios para o exercício da 

atividade de Guia de Turismo e dá outras providências. 

Portaria 311, de 03 de Dezembro de 2013 -  Institui a forma e os procedimentos de fiscalização dos 

prestadores de serviços turísticos pelo MTur e seus órgãos delegados. 

Portaria 197, de 30 de Julho de 2013 - Disciplina o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos 

(Cadastur), o Comitê Consultivo do Cadastur (CCCad) e dá outras providências. 

Portaria 130, de 26 de Julho de 2011- Institui o Cadastur, o CCCad e dá outras providências. 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, de 08 de Junho de 2008- Especialistas e representantes 

dos sistemas de supervisão de ensino dos estados, somaram esforços ao MEC para elaborar um 

documento que servirá na orientação de estudantes e instituições de ensino na oferta de cursos 

técnicos. 

Lei nº 4.315, de 08 de maio de 2004 – Determina a obrigatoriedade da presença de guia de turismo 

local/regional do Rio de Janeiro em excursões de turismo realizadas no Estado do Rio de Janeiro e 

dá outras providências. 

Deliberação Normativa n.º 427, de 04 de Outubro de 2001- A Embratur adota critérios para a 

regulamentação do plano de curso das instituições de formação técnica e profissional para Guias de 

Turismo. Instituições que buscam a apreciação do Instituto devem, primeiramente, ter o plano 

devidamente aprovado no órgão de ensino e comprovar o cumprimento de todas as exigências 

quanto a instalações, equipamentos e pessoal qualificado. 

Deliberação Normativa n.º 426, de 04 de Outubro de 2001- A Embratur legitima ações previstas 

para a produção ou renovação do crachá de Guia de Turismo, como a obtenção da ficha para 
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cadastramento e a confirmação do pagamento do preço dos serviços. Independentemente da classe 

escolhida em território nacional, o Guia deve apresentar o certificado de conclusão de curso em 

instituição administrada pelo MEC e apreciada pela Embratur.  

Decreto n.º 946/93, de 01 de Outubro de 1993.O Decreto regulamenta a Lei nº 8.623, de 28 de 

janeiro de 1993, e ressalta outros pontos. Um deles é a responsabilidade do guia de agendar 

previamente a visita com os organizadores dos locais escolhidos para as excursões. Além disso, 

classifica o profissional como Guia Regional, de Excursão Nacional e Internacional, e Especializado 

em Atrativo Turístico. O decreto descreve as características que o interessado deve possuir para ser 

um Guia de Turismo, e destaca o que é considerado infração disciplinar. 

Lei n.º 8.623/93, de 28 de Janeiro de 1993- A Lei valida o exercício da profissão de Guia de Turismo. 

Dentre os artigos, o documento ressalta que o profissional deve ser devidamente cadastrado no 

Instituto Brasileiro de Turismo e exercer as atividades de acompanhar, orientar e transmitir 

informações em excursões nacionais e internacionais. Além disso, garante a entrada gratuita do 

profissional em estabelecimentos de patrimônio nacional com a utilização do crachá de Guia de 

Turismo. 

Fonte: Federação Nacional dos Guias de Turismo (Fenagtur)  

 

A profissão de Guia de Turismo encontra-se catalogada pela Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) do MET, conforme indicado na Tabela 1 e suas 

atividades estão listadas na Tabela 2: 

 

Tabela 1:  Classificação na CBO 

CBO  -  5114-05  -  Guia de Turismo 

Decrição Sumária 

Executam roteiro turístico, transmitem informações, atendem passageiros, organizam as atividades 
do dia, realizam tarefas burocráticas e desenvolvem itinerários e roteiros de visitas. 

Ocupação 

Guia de turismo especializado em atrativo turístico  
Guia de turismo especializado em excursão internacional  
Guia de turismo especializado em excursão nacional 
Guia de turismo especializado em turismo regional 

Fonte:  (MTE, 2018) 

 

Tabela 2:  Atividades do guia de turismo  

Tabela de Atividades do Guia de turismo 
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Executar Roteiro Turístico 

- Recepcionar passageiro 

- Reunir grupo de passageiros (pax) 

- Cuidar da unidade do grupo  

- Providenciar embarque e desembarque dos 

pax 

- Verificar apetrechos e indumentária dos 

passageiros para atividade do dia 

- Atender horários da programação do roteiro 

- Apresentar pontos visitados, percurso e local 

- Verificar restrições físicas dos pax para 

atividade do dia 

- Adequar programação estabelecida a 

imprevistos 

- Adaptar ritmo do roteiro à capacidade física do 

grupo 

Transmitir Informações 

- Informar programação e normas de conduta 

aos pax 

- Informar pax sobre o câmbio de moeda, 

diferenças culturais existentes no local visitado, 

procedimentos de segurança, os níveis de 

dificuldade das atividades de aventura 

- Informar sobre atrativos culturais e naturais 

- Informar sobre infraestrutura, facilidades do 

local visitado e locais de compras 

Atender Passageiros (PAX) 

- Intermediar relações entre pax e operadoras 

de turismo, hotéis e transportadora  

- Localizar turistas retardatários ou perdidos 

- Prestar primeiros socorros e providenciar 

assistência médica 

- Auxiliar pax em trâmites legais nos casos de 

extravios de bagagens 

- Acompanhar turista junto às autoridades para 

resolver problemas 

- Apoiar (check-in) em hotéis e aeroportos, e 

check-out) em hotéis, do pax 

- Cuidar de documentos e valores da criança 

desacompanhada 

 

Organizar atividades do dia 

- Checar equipamentos de transporte 

- Contactar guia regional e profissional 

especializado quando necessário 
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- Examinar itinerário com o motorista 

- Organizar paradas técnicas 

- Providenciar serviços de bordo 

- Verificar documentação dos pax 

- Supervisionar atividades de eventos incluídas 

no roteiro 

Realizar Tarefas Burocráticas 

- Recolher os vouchers 

- Identificar as crianças desacompanha- das da 

excursão 

- Solicitar documentos de responsabilidade e 

seguro saúde do pax 

- Administrar ingressos, documentos e valores da 

excursão 

- Fazer confirmação e alterações de voos 

- Fazer reservas de atividades opcionais 

- Aplicar questionário de avaliação da excursão 

- Elaborar relatório diário e final e prestação de 

contas da excursão para agência de viagens 

Desenvolver Itinerários e Roteiros de Visitas 

- Pesquisar locais e itinerários 

- Levantar aspectos históricos, culturais e 

naturais dos itinerários 

- Verificar grau de dificuldade do local e do 

passeio 

- Consolidar informações do novo roteiro 

turístico 

Comunicar-se 

- Apresentar-se ao grupo 

- Utilizar recursos audiovisuais, internet e meios 

de comunicação alternativos 

- Utilizar internet 

- Dialogar com o pax 

- Expressar-se em outros idiomas 

- Utilizar bandeiras, crachás e placas para 

identificar o grupo. 

Demonstrar Competências Pessoais 

- Demonstrar responsabilidade 

- Contornar situações adversas 

- Zelar pela segurança do pax 

- Demonstrar capacidade de atenção difusa 

(estar atento) 

- Demonstrar capacidade de liderança 

- Demonstrar flexibilidade 
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- Manter-se atualizado e informado 

- Manifestar imparcialidade 

- Promover integração do grupo 

- Ser pontual, gentil e ético 

- Tomar decisões rápidas 

- Demonstrar tranquilidade 

Fonte:  (MTE, 2018) 

 

2.4.4 A Formação Profissional e o Curso Médio-Técnico Integrado em Guia de 
Turismo do CEFET/RJ 

 

 A educação não está restrita ao ambiente formal é preciso que ela se estenda 

aos ambientes externos e não formais: 

 

“Educação é o conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento 

unilateral da personalidade, envolvendo a formação de qualidades humanas-

físicas, morais, intelectuais, estéticas tendo em vista a orientação da atividade 

humana na sua relação com o meio social, num determinado contexto de 

relações sociais” (LIBÂNEO, 2017). 

 

Prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) a educação 

profissional, deverá articular esforços das áreas de educação, do trabalho e emprego, 

e da ciência e tecnologia, além da indissociabilidade entre teoria e prática, conforme 

delibera em seu artigo segundo.  Deverá contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade investigativa, para a autonomia e manutenção dos saberes e para o 

progresso socioeconômico (MEC, 2008). 

 A educação profissional tem como missão a interligação entre os saberes 

teóricos e práticos para a qualificação do cidadão com bases técnicas, científicas, 

éticas e políticas, além de estabelecer relações socioculturais para que este seja 

devidamente inserido no mercado de trabalho. 

Ainda em seus princípios norteadores a educação profissional deve primar pela 

contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias 

educacionais.  E, no tocante à prática esta deve contemplar diferentes situações de 

vivência, aprendizagem e trabalho por meio de atividades específicas em ambientes 

especiais dentre as quais estão as visitas técnicas, conforme prevê a Resolução nº 6, 

do Conselho Nacional de Educação (CNE, 2012). 
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O ensino médio integrado ao técnico visa superar a histórica divisão social entre 

o pensar e o fazer, garantindo uma formação polivalente, com ampla leitura do mundo 

e melhor compreensão das relações sociais possibilitando a interação em igual teor 

entre as ações de pensar, planejar e executar (CIAVATTA, 2005). 

A formação do guia de turismo teve início no Brasil em 1965, por meio de curso 

oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) com duração 

de 180 horas distribuídas em um período de quatro meses e para o qual a única 

exigência era que o candidato tivesse o primeiro grau completo, hoje o ensino 

fundamental. 

Essa formação passou por diversas transformações, em 1964 com a realização 

do Seminário de Guia de Turismo promovido pelo SENAC/SP houve o incentivo para 

que estudantes universitários, de qualquer área, atuassem como guias no eixo Brasil 

- Paraguai.  A demanda por profissionais deste segmento aumentou com o 

crescimento das vendas de excursões, em especial as internacionais.  Período em 

que inúmeros profissionais responsáveis pelas vendas também exerciam a função de 

guias de turismo nos referidos pacotes, sem qualquer profissionalismo, muitas vezes 

com comportamento e atitudes de turistas ao longo das viagens. 

 A partir da década de 90, com a oficialização da profissão a atuação como guia 

de turismo passou a exigir a formação profissional por meio de instituições autorizadas 

pela Embratur, com carga horária mínima de 400 horas para o curso de guia regional 

e nacional e 550 horas para o guia internacional, além do cadastramento obrigatório 

junto à Embratur. 

 Após estas mudanças a formação passou a ser obrigatória por meio de cursos 

técnicos de nível médio, em instituições públicas e privadas com duração mínima de 

800 horas, cuja matriz curricular deve abranger conteúdos de ciência humanas, 

sociais e sociais aplicadas entre outras práticas. 

O curso técnico para a formação do profissional guia de turismo encontra-se 

inserido no Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos do MEC (2016) 

 

O eixo tecnológico de TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER compreende 

tecnologias aos processos de recepção, viagens, gastronomia, serviços de 

alimentação e bebidas, entretenimento e interação.  Abrange planejamento, 

organização, operação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao 
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turismo, hospitalidade e lazer, integradas ao contexto das relações humanas 

em diferentes espaços geográficos e dimensões socioculturais, econômicas 

e ambientais (MEC, 2016). 

 

 Instituído em 2008 pelo MEC, hoje em sua 3ª edição, o CNCT é o instrumento 

que disciplina a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio, para 

orientar instituições, estudantes e a sociedade em geral.  É um referencial para 

subsidiar o planejamento dos cursos e correspondentes qualificações profissionais e 

especializações técnicas de nível médio.  Apresenta os eixos tecnológicos, com as 

denominações dos cursos, respectivas cargas horárias mínimas; infraestrutura 

mínima requerida; campo de atuação; ocupações associadas à CBO; normas 

associadas ao exercício profissional; possibilidades de certificação intermediária em 

cursos de qualificação profissional, de formação continuada em cursos de 

especialização e de verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo e 

define ainda o perfil profissional de conclusão do discente, como o seguinte: 

 

Conduz e assiste pessoas ou grupos em traslados, passeios, visitas e 

viagens.  Informa os visitantes sobre aspectos socioculturais, históricos, 

ambientais e geográficos.  Traduz o patrimônio material e imaterial de uma 

região para visitantes.  Estrutura e apresenta roteiros e itinerários turísticos 

de acordo com interesses, expectativas ou necessidades específicas (MEC, 

2016). 

 

 O curso técnico de nível médio de Guia de Turismo Regional do campus 

Maracanã do CEFET/RJ teve seu PPC instituído com base na Deliberação Normativa 

nº 427 como norteadora para seleção das disciplinas integrantes da matriz curricular, 

dentre elas: História, Geografia e História da arte aplicadas ao turismo, Educação 

ambiental, Linguagem e trabalho, Manifestações da cultura popular, Primeiros 

socorros, Princípios de ecologia e meio ambiente, Relações interpessoais e cidadania 

e sob orientação da tabela de atividade do guia de turismo prevista na CBO.  Esta 

matriz compreende ainda uma carga horária mínima 200h de visitas e viagens 

técnicas em atenção às disciplinas que conjugam a Teoria e a Prática Profissional.   

 Essa formação mais abrangente e pormenorizada visa desenvolver 

competências e habilidades de forma globalizada e preparar um discente atualizado 

e devidamente qualificado para o dinâmico e competitivo mercado turístico.   
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2.5 Metodologia de Aprendizagem 
 

 O ensino-aprendizagem precisa ser dinâmico e motivador, podendo ocorrer por 

meio de diversos processos educacionais, em ambientes formais, não formais e 

informais de forma a gerar valores e conhecimentos.  E requer ainda, ter um caráter 

interdisciplinar, facilitar o diálogo e a troca de vivências entre as diversas áreas do 

saber. 

 Segundo Libâneo (2013) a visita técnica 

 

“é uma atividade não apenas física, mas principalmente mental, de 

elaboração que apela para conhecimentos e habilidades já adquiridos e 

enriquece, de modo que o aluno volte è escola modificada, mais rica em 

conhecimentos e experiências” (LIBÂNEO, 2013). 

 

 Considerada como uma metodologia de aprendizagem ativa, a visita técnica 

estimula o aluno a pesquisar, examinar, observar, relacionar novos saberes e ainda 

buscar solucionar problemas e impasses de sua área (BERBEL, 2011). 

 Para Japiassu (2006):  

 

“O sistema educativo deve promover uma formação que não seja um 

fechamento disciplinar e um adestramento ao pensamento apenas aplicando 

receitas disciplinares, mas criando projetos ricos de diversidade humana e 

tecendo pontos de vista e ordens de pensamento diferentes.  Aquilo que mais 

precisamos hoje não é tanto de instrumentos, mas de cultura, permitindo-nos 

incentivar os estudantes, não só a ampliar o campo de seus conhecimentos, 

mas a descobri-los, compreendê-los, aprofundá-los sempre mais” 

(JAPIASSU, 2006). 

 O Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para a UNESCO (2010) 

aponta em suas recomendações que a educação precisa estar pautada em quatro 

pilares: 

 

“Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente vasta, 

com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de 

matérias. O que também significa: aprender a aprender, para beneficiar-se 

das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. 
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Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma qualificação 

profissional, mas de uma maneira mais ampla, competências que tornem a 

pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Mas 

também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de 

trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, 

fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao 

desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

Aprender a viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências — realizar projetos comuns e preparar-se 

para gerir conflitos — no respeito pelos valores do pluralismo, da 

compreensão mútua e da paz. 

Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura 

de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de 

responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma 

das potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, 

capacidades físicas, aptidão para comunicar-se” (UNESCO, 2010). 

 

 Essa forma de aprendizagem contextualizada motiva o aluno, aumenta sua 

confiança e oportuniza novas experiências que contribuem para uma maior 

autonomia.  Esse tipo de ensino fornece subsídios, aliando conceitos e técnicas 

visando habilitá-lo para os desafios do dia-a-dia do seu quotidiano e do mercado 

profissional.  

 Para Monezi e Almeida Filho (2005) a visita técnica enquanto ferramenta de 

ensino auxilia a integração entre a teoria e a prática, além de propiciar o aprendizado 

de novas tecnologias e suas variáveis interagindo com os processos produtivos. 

  Visita significa vistoria, inspeção, por interesse ou curiosidade e técnica reporta-

se a maneira, ao modo ou habilidade de realizar algo.  Segundo Silva (2005) estas 

atividades podem ser aplicadas em diferentes níveis de ensino contemplando não 

apenas a prática profissional de determinado curso, mas também as visitas às 

organizações para o aprofundamento do conhecimento, o aprimoramento em novas 

tecnologias, o enriquecimento sociocultural e complementação do processo ensino-

aprendizagem pertinentes ao conjunto de relações entre organizações e instituições 

de ensino.  

 A visita técnica deve possibilitar o desenvolvimento do pensamento analítico, 

por meio da interação com o mercado.  Para tanto se faz necessário o prévio 

investimento e o planejamento de roteiros de visitas que permitam agregar o contexto 
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de determinada região ao devido aprendizado das disciplinas que as 

operacionalizarem (SILVA, MACHADO e TUNES, 2010). 

 

Quadro 2:  Síntese do processo ensino-aprendizagem de visita técnica 

FASES ETAPAS RECURSOS/ATIVIDADES OBJETIVOS 

PRÉ-

VISITA 

Organização e 

sistematização da 

visita 

Pesquisa exploratória desenvolvida 

pelos discentes e docentes, 

anotações, contatos com o mercado, 

formatar documentos. 

Identificar o local da 

visita; contatar com os 

profissionais do local. 

Exploração Formulação do problema, levantar 

questões a serem resolvidas, 

questionários, entrevistas, análises, 

mapas, planos, documentos, jornais, 

internet, artigos. 

Desenvolver 

procedimentos 

técnicos. 

VISITA 

Observação Verificar in loco a sistema 

informacional e suas diversas facetas 

no meio ambiente social, cultural, 

econômico e político. 

Desenvolver as 

capacidades de 

análise e julgamento 

crítico e interpretar. 

Registros Fotos, gravações, anotações, 

filmagens. 

Coletar, agrupar e 

sistematizar os dados. 

Apropriação Usufruir de elementos do meio. Envolver afetivamente, 

apropriar, participar e 

transformar. 

PÓS-

VISITA 

Resultados Seminário, relatório, exposição, 

pôsteres, artigos e audiovisual. 

Relacionar teoria-

prática. 

Fonte:  Adaptado de Carvalho, Vieira e Viana (2012) 

 A visita técnica vem sendo adotada na educação em todos os níveis, das mais 

variadas formas e vem sendo estudada sob a ótica da pedagogia, enquanto 

metodologia de aprendizagem, com foco na inspeção, como ferramenta fomentadora 

e consolidadora de conhecimento interdisciplinar além da academia.  De acordo com 

cada currículo é adotada sob a forma de atividade complementar ou obrigatória, como 

instrumento de motivação e até mesmo como forma de unir o aprendizado ao lúdico.  

Em cada instituição ou currículo recebe nomenclaturas distintas, tais como: visita de 

estudo ou orientada, aula ou saída de campo, excursão, passeio e turismo acadêmico, 

educacional ou pedagógico.  Em sua maioria, a natureza destas atividades é a 

observação, quando o professor usa o ambiente externo como extensão da sala de 

aula para transmissão e ilustração do seu conteúdo ou ainda quando a visita é 
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conduzida por um monitor em um ambiente de educação não formal.  E por propiciar 

a vivência dos conteúdos abordados nas disciplinas é considerada como fator de 

grande relevância para a capacitação e formação profissional. 

 A visita técnica é entendida como método de ensino participativo, pois 

compreende que possibilita ao aluno desenvolver-se ativa e criativamente, levando-o 

a promover melhorias e contribuições ao seu entorno social por meio das situações 

vivenciadas (FIACO, 2005). 

 As visitas técnicas e suas diversas nomenclaturas, podem ser observadas de 

formas distintas a depender dos objetivos e formas de realiza-las, como exemplificado 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3:  Tipos de Saídas de campo 

TIPO DE SAÍDA DE CAMPO RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

Tradicional 

Comentada 

Dirigida 

Descritiva 

Guiada 

Transmissiva 

Excursão  

Ensino expositivo centrado no professor.  Os 

alunos redescobrem os conceitos e fatos que o 

professor pretendia desde o princípio.  O grau de 

participação do aluno reduz-se a tomar 

apontamento e, ocasionalmente, à elaboração 

de algum esquema, etc. 

Problema omniscente / Aluno copista. 

Descoberta guiada 

Semidirigida 

Descoberta dirigida 

Observação dirigida 

Itinerário didático 

Os alunos são protagonistas, orientados pelo 

professor.  Segue-se um percurso 

preestabelecido, em que todas as atividades são 

guiadas sequencialmente pelo professor. 

Professor definidor de regras e sintetizador. 

Aluno investigador dirigido. 

Aberta 

Não dirigida 

Investigativa 

Delineamento/proposta de problemas 

Resolução de problemas 

Centrada nos alunos.  Estes participam no 

planejamento e desenvolvimento da atividade.  

Saídas integradas na investigação acadêmica.  

Não se conhecem, a priori, os resultados que 

podem obter-se. 

Professor orientador / Aluno investigador 

Fonte:  Adaptado de Morcillo et al. (1998) 

 Aspectos como a qualidade, a eficiência e o aprendizado precisam ser 

meticulosamente planejados e observados para que a visita técnica possa contribuir 

e agregar valor ao desenvolvimento pedagógico.  Segundo Piaget, os conhecimentos 

teóricos são ancorados pela prática. 
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 Para Guadagnin (2013), “A visita técnica constitui-se no instrumento de 

mediação pedagógica que coloca o aprendiz em contato com as situações reais de 

trabalho e que além de ter um caráter motivador ajuda a dar significado as teorias”.  

 Na formação do guia de turismo, a visita técnica precisa ir além da observação 

dos aspectos teóricos e do que é praticado nos ambientes relacionados ao mercado 

turístico: esta precisa ter a participação ativa do aluno de modo construtivista, 

enquanto protagonista, de forma a exigir dele a preparação para cada atividade a ser 

desempenhada relacionada às suas atribuições futuras, enquanto técnico, a 

percepção de cada ambiente, a vivência e a reação frente aos obstáculos ou 

imprevistos decorrentes de cada visita ou situação. 

 A estratégia R.E.A.C.T. apontada por Crawford (2001) vai ao encontro dessa 

estruturação da visita técnica para o curso de guia de turismo, ao apontar que a 

aprendizagem contextualizada não está pautada apenas na transmissão de 

conhecimento e sim que esta cria possibilidades e estimula cinco diferentes formas 

de aprendizado: Relacionar, Experimentar, Aplicar, Cooperar e Transferir.  

 

Relacionar as novas informações do ensino-aprendizagem ou a um problema 

a ser resolvido com fatos e situações do quotidiano, com experiências reais. 

Experimentar, aprender no contexto da exploração, descoberta e invenção. 

Aplicar conceitos e informações, num contexto útil, na carreira. 

Cooperar, aprender num contexto de interação com outros alunos. 

Transferir é o ato de aprender no contexto de um conhecimento anterior, é 

construir o conhecimento a partir do que já se sabe (CRAWFORD, 2001). 

  

 As visitas técnicas compreendem recursos potenciais para o desenvolvimento 

de habilidades nos discentes, para que se tornem capazes de analisar, compreender 

e contextualizar melhor o conteúdo (SILVA, FARIA et al, 2013).  Para Perrenoud e 

Thurler (2002) é fundamental dotar os discentes com conhecimento que os permita 

resolver situações inesperadas, visto que “a ciência inova e o saber se renova” 

(PERRENOUD e THURLER, 2002). 

Dada a singularidade de cada atividade desempenhada pelo guia de turismo 

em cada um dos serviços para os quais pode ser contratado, a realização das visitas 

e viagens técnicas em sua formação é fator primordial.  A ressignificação da visita 

técnica, bem como a formulação de um manual para a sua organização são sine qua 
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non, a fim de envidar os recursos necessários para o estabelecimento de normas e o 

devido planejamento, além de agregar valor e qualidade à esta prática. 

Em um contexto democrático, a importância da visita técnica estende-se à 

responsabilidade social fomentada pela educação, visto que o contato propiciado 

entre o discente e o mundo externo configura uma forma de socialização, à medida 

que permite vivências múltiplas em diferentes contextos, independentemente da sua 

origem.   

O CNE (2002) preconiza que os currículos dos cursos, devem estar permeados 

por novas práticas de ensino que aliem teoria e prática além das atividades 

comumente executadas em sala de aula: 

 

“[...] tais como iniciação científica e tecnológica, programas acadêmicos 

amplos, a exemplo do Programa de Treinamento Especial da Capes (PET), 

programas de extensão universitária, visitas técnicas, eventos científicos, 

além de atividades culturais, políticas e sociais, dentre outras, desenvolvidas 

pelos alunos durante o curso. Essas atividades complementares visam 

ampliar os horizontes de uma formação profissional, proporcionando uma 

formação sociocultural mais abrangente” (CNE, 2002). 

 

Segundo Dencker (2002) o conhecimento ultrapassa as fronteiras, permitindo 

leituras distintas à medida que é incorporado pelo indivíduo juntamente com valores e 

vivências socioculturais. 

Na sociedade contemporânea, essa visão sistêmica exige a reorganização 

curricular do sistema de ensino de forma a permitir que o cidadão consiga aplicar seus 

saberes de forma consciente. 

 A visita técnica, quando inserida em componente curricular pertinente, permite 

romper com o tradicionalismo e padronização das demais atividades e concede maior 

autonomia ao discente ao proporcionar-lhe a experiência por meio de fatos concretos 

e situações reais de seu mercado profissional, formando assim um profissional 

polivalente, capaz de compreender o quê, como e o porquê de fazer com as devidas 

fundamentações técnica e científica.  E esta fundamentação somada às experiências 

vivenciadas que permitirão imprimir maior qualidade ao desempenho profissional 

futuro. 

 De acordo com Costa e Araújo (2012) a visita técnica, 
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“Cria uma expectativa motivadora que instiga no aluno a ânsia pelo 

conhecimento cognitivo pós-visita, colaborando com a formação profissional 

do estudante, conscientizando-o quanto ao papel profissional junto à 

sociedade, incentivando-o ao exercício ético e responsável da profissão e 

facilitando a aproximação com a dinâmica do exercício profissional. É um 

ensinamento teórico e prático de importância singular para o aprofundamento 

do conhecimento, observando as fases do aprendizado, como forma de rever 

os conceitos teórico-metodológicos e expressar o diálogo produzido em sala 

de aula” (COSTA; ARAÚJO, 2012). 

 

 Seja enquanto estratégia ou complementação didático-pedagógica, 

metodologia de aprendizagem, instrumento de pesquisa, atividade complementar ou 

componente curricular é fato que as visitas técnicas são de extrema relevância neste 

contexto e quando devidamente organizadas precisam refletir um componente 

científico, capaz de potencializar não apenas a assimilação dos conteúdos 

programáticos, mas também valores, cultura, responsabilidade, atitudes, postura entre 

outros aspectos, além de induzir à descoberta, à cooperação e à inovação, do 

contrário não alcançam o objetivo principal que é contribuir substancialmente no 

processo formativo do cidadão e do profissional guia de turismo e em outras áreas 

permite a observação, por exemplo, do ambiente real de uma empresa ou organização 

e vivenciar outras práticas. 

 De acordo com Machado e Oliveira: 

 

“Na educação profissional e tecnológica, as visitas técnicas contribuem para 

a realização da mediação entre o mundo acadêmico e o universo profissional 

real numa determinada área de atuação, para observar diversos aspectos 

envolvidos nos processos de trabalho, para obter informações diversas sobre 

o mundo do trabalho e visão complementar sobre o exercício futuro de uma 

determinada ocupação ou profissão. Podem ampliar a significação do 

processo ensino-aprendizagem e permitir encontrar novos elementos para 

análises, avaliações e criações” (MACHADO; OLIVEIRA, 2013).   

 

O guia de turismo é responsável pelo gerenciamento das atividades e serviços 

comercializados pelas agências de viagem e ainda pelo atendimento das expectativas 

por meio da transformação de sonhos em realidade. Carlzon (1989) define esta 

interação como “momento da verdade”, momento este que somado ao ambiente do 
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destino e as infraestruturas dos demais serviços transformam-se no fio condutor para 

a percepção da qualidade da viagem pelo turista (MURPHY et al, 2000). 

 A atuação do guia de turismo é fator determinante para a qualidade da 

experiência vivida pelo turista a cada viagem ou serviço (CHIMENTI e TAVARES, 

2016).  

 A qualidade do profissional do egresso da instituição está condicionada à 

qualidade da educação que lhe foi fornecida, iniciada em um plano político pedagógico 

bem elaborado, por meio de atividades didático-pedagógicas bem desenvolvidas, com 

metodologias modernas e eficientes.  Para Guerra (2000), no ensino, os objetivos 

formativos devem se sobrepor aos informativos, de modo que o conhecimento seja 

construído e que o aluno seja ativo no processo ensino-aprendizagem.  

 

2.6 Qualidade 
 

 A qualidade é tema cada vez mais presente em todos os setores e 

principalmente na academia e nas organizações. Um cenário globalizado, 

caracterizado por uma ampla concorrência faz da qualidade um diferencial 

competitivo. 

 A definição de qualidade sofreu um processo de evolução ao longo dos anos, 

conforme descrito no Quadro 4. 

 

Quadro 4:  Evolução da definição de qualidade 

Período Conceito Definição 

Anos 50 Adequação ao padrão 

Qualidade era sinônimo de que o produto produzido 

deveria ser semelhante ao padrão estabelecido no 

projeto. 

Anos 60 Adequação ao uso 

Os produtos eram capazes de suportar as mais 

variadas formas de uso de maneira que 

satisfizessem as reais necessidades ou desejos do 

cliente. 

Anos 70 Adequação ao custo 

O foco era na redução dos custos, mantendo 

simultaneamente, a alta qualidade, com controle 

sobre a variabilidade dos processos de fabricação e 

redução de desperdício. 

Anos 80 
Adequação às necessidades 

dos clientes 

A preocupação era satisfazer às necessidades dos 

clientes antes que os clientes estivessem 
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conscientes delas.  Desta forma, a empresa garante 

um monopólio por um período curto de tempo. 

Fonte:  Adaptado de Shiba, Graham e Walden (1997) 

  

A melhoria da qualidade proporciona melhor relação entre o investimento e os 

objetivos atingidos, melhora o nível de satisfação das pessoas, gera mais empregos, 

entre outros aspectos.   

 Para Grönroos (2009) serviço é assim definido: 

 

Um serviço é um processo, consistindo em uma série de atividades 

mais ou menos intangíveis que, normalmente, mas não 

necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre o cliente e os 

funcionários de serviço e ou sistemas do fornecedor de serviços e que 

são fornecidos como soluções para problemas do cliente 

(GRÖNROOS, 2009) 

Esse conceito está esquematizado na Figura3. 

Figura 3:  Características dos Serviços Turísticos 

 

 

Fonte: Kotler, Miranda et al (2011) 

 

 O setor de serviços requer mudanças ou atualizações frequentes tendo em 

vista que sua atuação tem o foco na satisfação das necessidades da demanda 

(LOVERLOCK, WIRTZ e HEMZO, 2011).   

 De acordo com Las Casas (2009), serviço de qualidade é aquele que gera 

satisfação e deriva da soma do serviço e a forma como é percebido pelo cliente. 
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Segundo Grönroos (2009), referencial para uma boa qualidade percebida é 

atingido quando as expectativas do cliente são atendidas.  Ou seja, essa avaliação 

deriva da relação entre a qualidade esperada e a qualidade experimentada.  Essa 

relação é reafirmada por Slack, Chambers e Johnston (2009, p. 523) “A qualidade é a 

consistente conformidade com as expectativas dos consumidores”. 

De acordo com Liu et al. (2015), é mais fácil determinar a qualidade de um 

produto do que de um serviço.  Produtos enquanto bens tangíveis permitem controle 

do seu processo de produção e sua padronização, enquanto os serviços considerados 

heterogêneos derivam da relação entre cliente e os recursos humanos envolvidos na 

prestação dos mesmos. 

 Deming (1990) aponta que é difícil projetar necessidades futuras do cliente de 

forma mensurável, de modo que permita adequar ou modificar serviços para atingir 

melhores níveis de relação custo-benefício e de satisfação. 

 De acordo com Juran (1992) “a qualidade é determinada pela ausência de 

defeitos ou deficiências” e o processo de melhoria contínua da qualidade precisa 

abordar as etapas: 

 Planejamento da qualidade:  desenvolvimento de produtos, desde a definição das 

características do produto/serviço às necessidades do cliente a serem atendidas; 

 Controle da qualidade:  avaliação do desempenho operacional real, fazendo a 

comparação com o planejado; 

 Melhoria da qualidade:  atingir melhores níveis de desempenho. 

 

Para Kotler (2000) a administração da qualidade depende do reconhecimento 

das seguintes orientações: 

 

 A qualidade exige compromisso, sem comprometimento não há bom 

atendimento; 

 A qualidade deve ser percebida pelos consumidores, ou seja, não 

adianta possuir tecnologia e mão-de-obra qualificada, se os clientes 

não perceberem essa diferenciação no atendimento; 

 A qualidade pode ser sempre melhorada; 

 A qualidade não custa, se houver treinamento desde o início; 

 A qualidade precisa ser percebida em todas as atividades ou etapas 

(KOTLER, 2000). 
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 A qualidade total e seus princípios de gestão, implementados pelos japoneses 

que questionavam a margem de tolerância ao erro, é entendida por Azambuja (1996) 

como uma filosofia administrativa pautada na busca incessante, sistemática e racional 

por melhorias. 

 Para Araújo (2012), a qualidade total é entendida como: 

 

Uma forma de gestão que começa com o comprometimento da alta direção 

da organização, atinge e requer a participação de todos os componentes da 

mesa, utiliza o conhecimento e o aprimoramento contínuo dos processos de 

trabalho, incentiva o trabalho em equipe, de forma a atender cada vez melhor 

e a exceder, aos anseios, exigências e expectativas dos clientes, observando 

sempre as ações da concorrência e do mercado (ARAÚJO, 2012). 

 

 A qualidade dos serviços é difícil de avaliar e de definir, porque se fundamenta 

em comportamento, necessidades, expectativas e sofrem alterações de acordo com 

tendências, motivações e até do estado de espírito do cliente no momento do serviço. 

 Para Grönroos (2009) a percepção da qualidade é complexa porque envolve 

aspectos subjetivos sendo, de forma bem sucinta, entendida como o resultado 

proveniente daquilo que se deseja com aquilo que se obtém. 

 Servqual, o padrão mais conhecido no tocante à qualidade a considera como 

abstrata em função das características pertinentes aos serviços: intangibilidade, 

heterogeneidade e inseparabilidade. (PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1988) 

 No setor educacional a qualidade é percebida por meio da satisfação da 

clientela atendida, os alunos, mas também pela divulgação boca-a-boca favoráveis 

por meio destes e outros usuários, e ainda por meio da satisfação percebida pelas 

organizações responsáveis pela contratação de alunos oriundos de cursos técnicos e 

graduações, quanto ao desempenho destes no ambiente profissional. 

 Peters e Pikkemaat (2006) apontam que as expectativas dos clientes a respeito 

da qualidade dos serviços em turismo se inter-relacionam com a cultura e a 

socialização o que faz com que suas experiências e percepções sejam distintas. 

Como afirma Juran (1992) “a qualidade é a adequação ao uso, através da 

percepção das necessidades dos clientes”.  Torna-se, portanto, necessária a adoção 

de novas estratégias como forma de diferenciação, além de ter que conhecer as 

preferências e necessidades da clientela com o objetivo de satisfazê-la.   
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Segundo Tomelin (2001) a globalização e o avanço tecnológico tornaram o 

mercado turístico mais competitivo. No turismo a busca pela qualidade total na 

prestação de serviços é constante, mas não necessariamente sempre alcançada, 

porque as organizações dão ênfase aos recursos materiais e operacionais, 

esquecendo-se do cliente e sua satisfação.  Ela muitas vezes é proveniente dos 

recursos humanos, do atendimento, e, em especial no caso dos pacotes turísticos, do 

guia de turismo.  Sua atuação envolve desde o fornecimento das informações, a inter-

relação com os prestadores de serviços e toda a experiência vivenciada pelo 

passageiro do início ao fim da viagem, o que refletirá em satisfação ou não. 

 Para compreender a qualidade de serviços em turismo, é preciso entender que 

a satisfação do cliente deriva da comparação da relação custo-benefício, ou seja, 

daquilo que ele recebe e o custo efetivo que foi investido na compra deste produto 

e/ou serviço turístico. 

 O turismo como uma das atividades que mais cresce no cenário econômico 

mundial, tem sido objeto de investigação na academia, e, como forma de mensurar a 

qualidade dos serviços ofertados algumas ferramentas vêm sendo aplicadas.  O 

modelo SERVQUAL, de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1998) é a ferramenta mais 

utilizada para mesurar a qualidade percebida e dela tiveram origem outras 

ferramentas, tais como:  o HOTELQUAL, adaptado por Sierra et al (1999) utilizado na 

hotelaria , o DINESERV, concebido por Knutson et al (1995) utilizado para 

restaurantes, o TOURQUAL para atrativos turísticos, o HISTOQUAL de  Frochot e 

Hughes (2001) com foco mais específico nos atrativos histórico-culturais e o 

SERVPERF, proposto por Cronin e Taylor (1992) e que utiliza as mesmas dimensões 

da qualidade do SERVQUAL com exceção à percepção do cliente. 

 Em 1998, foi criado pela Organização Mundial do Turismo, o TEDQUAL, um 

sistema de certificação com o objetivo de incentivar, a nível mundial, a melhoria da 

qualidade da educação em turismo e seus programas de treinamento e pesquisa. 

 A análise da qualidade no serviço educacional requer um olhar polissêmico a 

tudo que o permeia, como os recursos humanos, institucionais, além do efetivo 

processo educativo que se considera adequado e eficaz, o qual deve compreender 

desde a produção de saberes à gestão e disseminação do conhecimento.  A 

construção de um serviço educacional de qualidade deve assegurar a formação de 

um indivíduo pleno tanto em seus conhecimentos técnicos como no exercício da 

cidadania. 
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 A qualidade em educação compreende um fenômeno complexo, por reunir 

elementos objetivos e subjetivos, consistindo ainda na relação entre insumos, 

processos e resultados, tendo em vista que, nesse contexto encontram-se inseridos 

fatores, tais como: recursos humanos e materiais, acessibilidade, processo de ensino-

aprendizagem, desempenho dos alunos, além dos custos e viabilidade para sua 

manutenção (RANIERI e ALVES, 2018). 

 Muitas vezes a qualidade educacional está atrelada à formação e à atuação 

docente, porém diversos outros fatores contribuem como indicadores, tais como: 

projeto político pedagógico eficaz; organização curricular que assegure 

contextualização em consonância com a atualidade e o mercado; flexibilização quanto 

às práticas e metodologias de ensino-aprendizagem; interatividade; acessibilidade; 

comprometimento com os objetivos educacionais; infraestrutura disponível e ambiente 

saudável. 

 A implementação de metodologias ativas como as visitas técnicas que visem a 

qualidade, no âmbito do serviço educacional precisam atender a diferentes 

necessidades e público:  estudantes, pais, mercado, organizações e sociedade 

(TODORUT, 2013). 

 A qualidade do serviço educacional deriva do resultado de vários fatores: 

planejamento, motivação, infraestrutura, tecnologias, investimento financeiro, 

parcerias, regulamentação e a devida operacionalização dos processos (RIBEIRO, 

COSTA NETO e OLIVEIRA, 2008). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa busca disciplinar a prestação de serviços em âmbito educacional 

e por conseguinte alcançar excelente padrão de qualidade.  Para tanto, há que 

promover mudanças no sistema empregado em busca de melhoria. 

 A mudança realizada pelo homem, por meio da aplicação do conhecimento na 

elaboração de um artefato que compreenda a melhoria almejada, encontra-se prevista 

no Design (SIMON, 1996). 

 As pesquisas apoiadas nas ciências tradicionais buscam explicar, descrever ou 

explorar fenômenos e suas relações, ficando limitadas quando da necessidade de 

apresentar soluções aos problemas (VAN AKEN, 2004; GIBBONS, 2005; MANSON, 

2006). 

 Sob a ótica de que o mundo é mais artificial do que natural, Simon (1996) 

questiona a necessidade de gerar conhecimento sobre coisas e sistemas que não 

existem, com as propriedades desejadas e capazes de alcançar os objetivos 

previamente definidos (SIMON, 1996). 

 Ainda, para Simon (1996) a ideia principal não é abolir ou ignorar as ciências 

naturais e sim complementá-las com as ciências do artificial, por meio das criações e 

intervenções do homem, como projetado na Design Science.  

 Segundo Van Aken (2004) a Design Science caracteriza-se pela concepção e 

aplicação do conhecimento para a concepção e desenvolvimento de artefatos (VAN 

AKEN, 2004). 

 

Quadro 5: Principais conceitos da Design Science 

Autor Conceito 

Design Science 
Ciência que procura projetar e desenvolver soluções para melhorar 

sistemas existentes, resolver problemas, criar novos artefatos. 

Artefato 
Algo que é construído pelo homem; interface entre o ambiente interno 

e o ambiente externo de um determinado sistema. 

Soluções satisfatórias 

Soluções suficientemente adequadas para o contexto em questão.  As 

soluções devem ser viáveis para a realidade.  Não precisa ser uma 

solução ótima. 

Classes de problemas 
Organização que orienta a trajetória e o desenvolvimento do 

conhecimento no âmbito da Design Science. 
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Validade Pragmática 

Busca assegurar a utilidade da solução proposta para o problema.  

Considera: custo/benefício da solução, particularidades do ambiente 

em que será aplicada e as reais necessidades dos interessados na 

solução. 

Fonte:  Dresch (2015) 

 

 Por meio da Design Science é possível desenvolver pesquisas que busquem 

apenas o aprimoramento de teorias e não necessariamente a solução para problemas 

na prática, apresentado para isso novas ideias e conceitos que fundamentarão a 

solução de um problema (VENABLE, 2006). 

 

Figura 4: Fontes que podem suscitar uma nova ideia 

 

 

Fonte:  Adaptado de Venable (2006, p. 15) 

 

De acordo com Simon (1996, p. 198) os artefatos devem ser concebidos de 

modo a contemplar objetivos, caráter do artefato e o ambiente de sua aplicação com 

o propósito de alcançar resultados satisfatórios. 

 A Design Science prima pela produção de conhecimentos à serviço da ação, 

ou seja, para a solução de problemas e situações reais.  (VAN AKEN, 2005).  Isso não 
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significa dizer que produzirá resultado de excelência, este precisa ser satisfatório, 

independente do nível ser bom ou ótimo (SIMON, 1996). 

 

Quadro 6:  Tipos de artefatos 

 

Fonte:  March e Smith (1995) 

 

3.1 O Processo da Design Science Research 
 

 Design Science Research é a forma de operacionalização da pesquisa que 

produz um artefato, objetiva estudar minuciosamente o artificial a partir da teoria à 

organização (BAYAZIT, 2004). 

 É um método de pesquisa com foco na construção de um artefato 

fundamentado a partir do estudo do problema e para este personalizado com vistas a 

transformar situações e condições problemáticas em desejáveis ou ideais (MARCH; 

STOREY, 2008). 

 Romme (2003) sinaliza que o pensamento sistêmico com um olhar ampliado 

para o problema permitirá a a compreensão e a conscientização, o que segundo 

Manson (2006) resultará em sugestões, ou seja, propiciará a criação de artefatos 
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distintos com o objetivo de melhorias, mas passível de escolha para melhor 

adequação. 

 

Figura 5:  Esquema de condução da Design Science Research 

 

 

Fonte: Pacheco, Dresch, et al, (2013) 

 

Para Van Aken (2004) este método é capaz de auxiliar no aprimoramento de 

teorias além de solucionar problemas e sua aplicação permite a redução do lapso 

entre teoria e prática.  

De acordo com Henver (2004) critérios precisam ser estabelecidos para dar 

sustentação ao desenvolvimento e à elaboração do artefato e assim auxiliar na 

condução das pesquisas. 

 

Quadro 7:  Orientações para a pesquisa  

Design como 

artefato 

A pesquisa fundamentada em Design Science deve produzir um artefato 

viável, na forma de um constructo, modelo, método e/ou uma instanciação. 

Relevância do 

problema 

O objetivo da pesquisa fundamentada em Design Science é desenvolver 

soluções baseadas em tecnologia para problemas gerenciais importantes e 

relevantes para avaliação. 

Avaliação do 

Design 

A utilidade, qualidade e eficácia do artefato devem ser, rigorosamente 

demonstradas por meio de métodos de avaliação bem executados. 
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Contribuições do 

Design 

Uma pesquisa fundamentada em Design Science deve prover contribuições 

claras e verificáveis nas áreas específicas dos artefatos desenvolvidos, e 

apresentar fundamentação clara em fundamentos de design e/ou 

metodologias de design. 

Rigor da pesquisa 
A pesquisa em Design Science é baseada em uma aplicação de métodos 

rigorosos, tanto na construção como na avaliação dos artefatos. 

Design como um 

processo de 

pesquisa 

A busca por um artefato efetivo exige a utilização de meios que sejam 

disponíveis, para alcançar os fins desejados, ao mesmo tempo que satisfaz 

as leis que regem o ambiente em que o problema está sendo estudado. 

Comunicação da 

pesquisa 

A pesquisa em Design Science deve ser apresentada tanto para o público 

mais orientado à tecnologia quanto para aquele mais orientado à gestão. 

Fonte:  Dresch (2015) 

 

 Com a finalidade de aumentar a confiabilidade nos resultados obtidos ou nas 

soluções geradas é preciso maior atenção e cuidado com os procedimentos adotados. 

 Na Design Science Research a pesquisa deve se preocupar tanto com a 

elaboração do artefato quanto com sua utilização na solução dos problemas 

apresentados (TREMBLAY; HENVER; BERNDT, 2010). 

 

Quadro 8:  Pontos a explicitar durante as etapas de uma DSR 

Etapa de condução Saídas da DSR Pontos a Explicitar 

Conscientização Proposta 

Evidenciar a situação problemática.  

Explicitar o ambiente externo e seus principais 

pontos de interação com o artefato. 

Explicitar as métricas e os critérios para a aceitação 

da solução do artefato (quando não for possível a 

obtenção de uma solução ótima). 

Explicitar os atores que se interessam pelo artefato. 

Explicitar as Classes de Problemas, os artefatos 

existentes e suas limitações. 

Sugestão Tentativa 

Explicitar as premissas e requisitos para a 

construção do artefato. 

Registrar todas as tentativas de desenvolvimento do 

artefato. 

Registrar as razões que fundamentaram a exclusão 

da tentativa de artefato do desenvolvimento. 

Verificar possíveis implicações éticas da aplicação 

do artefato. 
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Desenvolvimento Artefato 

Justificar a escolha das ferramentas para o 

desenvolvimento do artefato. 

Explicitar os componentes do artefato e as relações 

causais que geram o efeito desejado para que o 

artefato realize seus objetivos. 

Explicitar as formas pelas quais o artefato pode ser 

testado. 

Avaliação 
Medidas de 

desempenho 

Explicitar, em detalhes, os mecanismos de avaliação 

do artefato. 

Evidenciar os resultados do artefato em relação às 

métricas inicialmente projetadas. 

No caso de avaliações qualitativas do artefato, 

explicitar as partes envolvidas e as limitações de 

viés. 

Evidenciar o que funcionou como o previsto e os 

ajustes necessários no artefato. 

Conclusão Resultados 

Sintetizar as principais aprendizagens em todas as 

fases do projeto. 

Justificar a contribuição do trabalho para a Classe de 

Problemas em questão. 

Fonte:  Pacheco, Dresch, et al, (2013) 

 

3.2 Método de Pesquisa e Referência 
 

A sistematização de forma racional de procedimentos com vistas a responder 

questões e problemas identificados acerca de determinado tema é o que configura e 

fundamenta a realização de uma pesquisa. 

Seguindo alguns parâmetros para sua sistematização, esta pesquisa é 

classificada como de natureza aplicada por almejar a aquisição de conhecimentos que 

levem, de fato, à correção ou solução de problemas específicos.  De caráter descritivo 

e exploratório por buscar a partir da descrição do tema, sua fundamentação e suas 

aplicações, a contextualização do tema principal e sua importância no ambiente 

educacional e o mercado de trabalho ao qual se aplica.   

 Segundo Gil (2007) a pesquisa exploratória permite maior familiarização com o 

problema direcionando a formulação de hipóteses.  Aqui desenvolvida por meio do 

levantamento bibliográfico originário de fontes primárias e secundárias, encontrado 

em livros, artigos, pelo documental disponibilizado em documentos oficiais, relatórios, 
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sem tratamento analítico e por entrevistas com docentes que tem experiência prática 

com o problema pesquisado. 

 A opção pela pesquisa do tipo qualitativa deve-se ao fato desta não estar 

restrita à questão numérica e sim à melhor compreensão do problema e a 

organização. Na pesquisa qualitativa o objetivo é produzir informações 

fundamentadas e ilustrativas, independente de volume, mas que torne compreensível 

as relações, os processos e os fenômenos (DESLAURIERS, 1951). 

 

3.3 Estrutura da Pesquisa 
 

De acordo com os parâmetros de sistematização, esta pesquisa foi estruturada 

por meio de um roteiro de procedimentos, assim delineado: 

 Escolha do tema; 

 Identificação do problema; 

 Definição dos objetivos e questões da pesquisa; 

 Delimitação do campo de estudo; 

 Revisão da literatura para fundamentação deste estudo; 

 Definição do método; 

 Organização e aplicação do instrumento de pesquisa; 

 Análise dos documentos e dados coletados e 

 Elaboração do artefato selecionado como proposta de melhoria. 

 

As visitas, viagens técnicas e todas as suas outras acepções terminológicas ainda 

não integram as principais fontes para coletas de dados, não estando presente com 

robustez nas discussões acadêmicas.  Estas atividades começaram a fazer parte, de 

maneira ainda tímida, no contexto de pesquisas cuja temática volta-se para a 

pedagogia e sua aplicação enquanto metodologia de aprendizagem nos sistemas de 

ensino, não configuradas ainda em temas com foco nas questões administrativas e 

de gestão que as permeiam nas instituições de ensino e nas organizações de 

educação não formal. 

 Consolidadas no panorama acadêmico, sob a ótica do campo de estudo, 

enquanto metodologias ativas de aprendizagem, esta pesquisa buscou compreender 
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melhor o porquê destas atividades não serem adotadas na mesma intensidade de sua 

importância acadêmica e pedagógica. 

 Em atenção ao tema, a natureza da pesquisa e aos objetivos pretendidos, 

resguardadas as vantagens e desvantagens dos diferentes métodos para a coleta de 

dados, optou-se pela pesquisa bibliográfica e documental, somada à realização de 

entrevistas. 

 A seleção inicial de fontes de informações na primeira etapa foi pautada na 

coleta de dados bibliográficos, por meio de livros de leitura corrente e de referência, 

em seguida pelas consultas feitas a periódicos nacionais e internacionais, em 

diferentes bases de dados, tais como:  Scielo, Scopus, Banco de Teses de 

Universidades – USP, UNESP, Unicamp, Portal de Periódicos da Capes, 

Universidades Portuguesas e Google Acadêmico, a partir das palavras-chave:  visita 

técnica, visitas de estudo, visita guiada, turismo pedagógico, viagem técnica, saídas 

de estudo, field trips, entre outras. 

 Outros referenciais teóricos utilizados foram os documentos oficiais, utilizados 

pelas instituições de ensino da rede federal que já regulamentaram estas atividades 

práticas em seus cursos, dentre eles: 

 IF Baiano  - Instituto Federal Baiano 

 IF Goiás - Instituto Federal de Goiás 

 IF Sul de Minas - Instituto Federal do Sul de Minas Gerais 

 IFAM - Instituto Federal do Amazonas 

 IFC - Instituto Federal Catarinense 

 IFFar - Instituto Federal Farroupilha 

 IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais 

 IFMS - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul 

 IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas 

 IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

 IFPE - Instituto Federal de Pernambuco 

 IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

 IFS - Instituto Federal de Sergipe 

 IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina 

 IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro 
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Com a base referencial documental e bibliográfica analisadas, foi implementada 

a entrevista como outro importante instrumento de pesquisa.  Cuja escolha é 

justificada por possibilitar a coleta de dados em um curto espaço temporal, por sua 

versatilidade e por permitir o aprofundamento a cada informação obtida. 

Esta análise primou pela qualidade e não pela quantidade de respostas obtidas, 

por isso foi dimensionada e direcionada a um grupo pequeno de respondentes, assim 

classificados:  15 (quinze) docentes das áreas técnicas e propedêutica do Cefet/RJ, 

que já organizaram e realizaram visitas técnicas ou que participaram como 

acompanhantes/auxiliares. 

A entrevista semiestruturada foi pautada em questões precisas, diretas a fim 

de evitar subjetividade ou que fossem tendenciosas, permitindo uma comunicação de 

caráter informal, salvaguardando o anonimato das respostas e respondentes.  E 

liberdade para que se expressassem quanto ao que lhes causa maior ou menor 

satisfação no que concerne ao planejamento e execução das atividades deste estudo. 

Em busca da melhor qualidade para a prestação do serviço educacional e em 

prol da otimização do processo de organização e realização das visitas e viagens 

técnicas no âmbito do Curso Técnico em Guia de Turismo, cujos procedimentos são 

extensíveis a todos os cursos da Instituição, nos diferentes níveis de ensino, 

respeitando suas especificidades esta pesquisa foi desenvolvida segundo a 

metodologia da Design Science Research. 

A partir da identificação dos problemas apontados pelos docentes entrevistados 

e daqueles vivenciados e sinalizados, pelos docentes do curso técnico de Guia de 

Turismo da Instituição foi feita análise em busca de informações que permitissem 

identificar a origem dos referidos problemas e outras lacunas.   

Na análise global dos dados obtidos ficou evidenciada a compreensão e o 

reconhecimento acerca da importância e da utilização das visitas técnicas enquanto 

metodologias ativas de aprendizagem.  Porém, no tocante aos aspectos negativos a 

não adoção ou implementação da referida metodologia como atividade comum ou 

obrigatória, integrante dos Projetos Políticos Pedagógicos está relacionada à falta de 

informação oficial, infraestrutura adequada e a padronização destas fases e/ou rotinas 

administrativas.  Identificada a origem, foram elencados os setores administrativos 

envolvidos em todo o processo. 

Esta identificação permitiu visualizar que de modo geral, o fator de maior 

impacto é o desconhecimento do “modus operandi” em função da distorção das 



65 
 

informações passadas oralmente quando do questionamento por orientação nos 

setores e pela inexistência de documento norteador que oriente o servidor de como 

fazer ou proceder em cada etapa, situação ou solicitação como um todo. 

Como proposta de auxiliar na solução das questões e problemas apontados, 

esta pesquisa reconhece por meio da DSR a criação de um artefato, ou seja, a 

formatação de um manual que possibilite a sistematização das etapas inerentes ao 

processo de planejamento, organização e realização das visitas técnicas de modo 

mais célere, tornando-o viável e exequível administrativamente. 

 A opção pela criação e implementação de um manual operacional tem como 

proposta inicial organizar de forma lógica as principais rotinas, por meio do 

estabelecimento de regras e normas específicas, que contemplem desde a 

infraestrutura requerida e a disponível no tocante aos recursos financeiros, humanos 

e materiais à garantia da padronização dos serviços requeridos.  E que com isso seja 

possível a otimização do tempo e recursos aplicados, acompanhar o desempenho e 

melhorar a qualidade das atividades e serviços desenvolvidos, bem como sua eficácia 

sua eficácia de acordo com as metas e padrões internos da instituição garantidores 

da excelência acadêmica e administrativa.   

O manual como documento norteador do processo de planejamento, solicitação 

e realização das visitas e viagens responde a cada etapa necessária para a real 

efetivação, em consonância com as convenções internas institucionais dos 

departamentos envolvidos e validadores.  Por se tratar de Instituição pública federal, 

os trâmites burocráticos internos obrigatórios exigidos foram os fatores impeditivos 

para a realização do teste do artefato internamente no decorrer da pesquisa.   
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 A Instituição CEFET/RJ 
 

 Em 1917 é fundada a Escola Normal de artes e Ofícios Wenceslau Braz 

dedicada a formação de professores para o ensino profissional, a única daquela 

época, e que em 1937 é transformada em Liceu com foco na formação de profissionais 

de diferentes setores e graus.  Em 1942, por meio de decreto passa a chamar-se 

Escola Técnica Nacional e teve seu foco direcionado ao ensino industrial. 

 Em 1959, extinguiu os cursos do ciclo básico passando a dedicar-se 

exclusivamente aos cursos técnicos.  Em 1966 teve a implantação de seu primeiro 

curso de graduação de curta direção em Engenharia de Operações, desenvolvido por 

meio de parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para colaboração 

docente e expedição de diplomas.  Essa expansão demandava professores com 

formação específica para atuar em determinadas disciplinas dos cursos técnicos e da 

graduação, com isso em 1971 criou o Centro de Treinamento de Professores.  Em 

1975, foi designada como Escola Técnica Federal da Guanabara e em 1967, mais 

uma modificação para Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, mudança 

feita como homenagem póstuma ao seu primeiro diretor. 

 A designação atual teve origem por meio de uma lei promulgada em 1978, 

transformando-a no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca, uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação com autonomia 

administrativa, financeira, didática e disciplinar nas atividades de pesquisa, extensão 

e dos diferentes níveis de ensino em que atua, médio, técnico, graduação e pós-

graduação. 

 A instituição possui, atualmente, oito campi no Estado do Rio de Janeiro.  

Dentre os campi, há outros dois que atuam na área de turismo, porém apenas com 

curso de graduação, limitando assim ao único curso técnico da área ofertado. 

 A atuação na área de Turismo, Hospitalidade e Lazer acontece neste campus, 

desde 2002, com a criação do Curso Técnico em Turismo e Entretenimento, com uma 

formação mais ampla, a qual englobava o ensino nas áreas de agenciamento de 

viagens, eventos, hotelaria e lazer. 

De acordo com as mudanças na legislação quanto a formação do guia de 

turismo que passou a exigir a formação por meio de curso técnico de nível médio e 
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com a implantação do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do Ministério da 

Educação (MEC) que desmembrou a área de Turismo, Hospitalidade e Lazer, nos 

seguintes cursos técnicos em:  agenciamento de viagem; cozinha;  eventos;  guia de 

turismo;  hospedagem;  lazer e restaurante e bar, a instituição optou por reformular o 

curso anterior e fazer a devida adequação. 

 Em 2014, foi implantado no campus Maracanã o curso técnico em guia de 

turismo regional, com especialização em atrativos culturais e naturais, na modalidade 

médio técnico integrado, cujo conteúdo programático engloba as visitas técnicas, cujo 

PPC foi revisto em 2016. 

 

4.2 Manual para Viagem e Visita Técnica 
 

Em caráter exploratório e bibliográfico esta pesquisa foi desenvolvida com o 

objetivo de levantar dados e informações, por meio de documentação oficial que 

regulamenta a educação tecnológica e a profissão do Guia de Turismo, por meio de 

Projetos Pedagógicos de Cursos; matrizes curriculares, ementas  e outras 

normatizações que permitiram justificar a importância e ainda por meio de um reduzido 

número de obras e inúmeros artigos, caracterizar as visitas e as viagens técnicas 

como metodologias de ensino-aprendizagem passíveis de serem aplicadas em cursos 

e níveis de ensino distintos. 

A partir da identificação destes dados e do diálogo estabelecido com os 

docentes entrevistados que já realizaram ou que hoje realizam estas atividades nas 

áreas em que lecionam, permitiu uma melhor descrição do cenário educacional onde 

as mesmas são aplicadas.  A entrevista em linhas gerais tinha como estratégia 

principal identificar se as referidas atividades são ou não adotadas pelos docentes, 

sua importância no desenvolvimento dos conteúdos e competências acadêmicas e a 

percepção dos mesmos com relação à organização e realização destas atividades.  

Se as etapas que permeiam a organização e a realização já estão definidas e 

sistematizadas pela Instituição de Ensino e em caso negativo, quais seriam as lacunas 

ou falhas que estes identificaram.  O roteiro desta entrevista encontra-se no apêndice. 

Com foco na melhoria da qualidade da prestação de serviço educacional, em 

especial, por meio da utilização das diferentes ferramentas que a educação coloca à 

disposição como as metodologias ativas de aprendizagem, aqui apresentadas como 
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as visitas e viagens técnicas dentre inúmeras outras facilitadoras da absorção do 

conhecimento. 

Por meio da consulta aos docentes foi possível identificar que em sua maioria 

consideram este tipo de metodologia como boa estratégia de aprendizagem, mas que 

não é realizada com tanta frequência devido a alguns impasses, como: se não for 

obrigatória, na maioria das vezes há baixa adesão dificuldade operacional para a 

preparação, organização e realização da atividade, não há documento que auxilie ou 

norteie essa organização.  

Por meio do gerenciamento dos processos e sistemas e das práticas e 

metodologias aplicadas na produção de produtos e serviços é possível se perceber a 

qualidade.  Com o objetivo de garantir a qualidade faz-se necessário equipar e 

preparar as instituições para que possam atender as diferentes necessidades de 

diferentes públicos.  E em se tratando do setor educacional é preciso estar atento às 

demandas dos estudantes, pais, mercado e a sociedade onde estão inseridos 

(TODORUT, 2013). 

O material consultado na busca de soluções ou otimização das lacunas 

existentes na organização e na realização das visitas e viagens técnicas corroboraram 

para a percepção de que a bibliografia permanece com foco na fundamentação 

pedagógica e a importância da prática destas atividades, deixando em segunda 

instância todo o processo de concepção e execução das mesmas.  Esquecendo com 

isso o impacto negativo que uma má gestão neste sentido poderia causar em um 

aluno, em um curso e até mesmo na instituição que a operacionaliza. 

A busca por atender as necessidades específicas de um mercado cada vez 

mais exigente, faz com que o turismo se reinvente com frequência e assim se 

segmente cada vez mais, seja por meio da formatação de novos produtos e serviços 

ou apenas pela adaptação daqueles pré-existentes (KUSHANO; ÁVILA; AMARAL 

SILVA, 2008). 

Essa reinvenção do turismo vem permitindo a inserção das metodologias ativas 

de aprendizagem no contexto acadêmico de cursos e disciplinas que ainda não as 

detém inseridas oficialmente em seus PPCs, por meio da prática do turismo 

pedagógico.   

O turismo pedagógico materializado por meio das visitas e viagens técnicas 

confere a ilustração dos conteúdos programáticos sob a ótica de uma metodologia de 

ensino aprendizagem cada vez mais ativa, a qual exige ir a campo, experimentar, 
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vivenciar, questionar e muitas vezes ressignificar.  Este segmento do turismo tem sua 

origem no estudo do meio, através de programas especialmente elaborados de acordo 

com os processos pedagógicos (PIRES, 2002). 

Estas atividades são interativas, permitem o aluno se ver como ator, rompe com 

a rotina do espaço acadêmico tradicional, estimula uma consciência crítica, ao fugir 

do lugar comum, interliga a teoria e a prática e transpassam todas as áreas do 

conhecimento, permitindo aos cursos dos diversos segmento e níveis implantá-las. 

Em se tratando de melhoria da qualidade na prestação do serviço educacional 

vislumbrada como uma das lacunas institucionais nesta pesquisa é preciso ressaltar 

que a qualidade precisa refletir a missão e a filosofia da gestão.  Isso posto, torna-se 

fundamental uma análise sobre o planejamento, as práticas adotadas, o 

desenvolvimento, o retorno desta execução e seu alinhamento com os objetivos 

previamente delineados. 

A qualidade precisa ser entendida como o reflexo de um conjunto de 

estratégias, com foco na organização das atividades, na formulação e execução das 

ações e ainda na percepção da demanda. 

Em deferência a pesquisa realizada cuja lacuna foi identificada na realização 

da visitas e viagens técnicas nos diversos níveis da Instituição, torna-se imprescindível   

a gestão da qualidade destas atividades, com vistas a analisar juntamente com os 

docentes ou outros solicitantes a importância e os objetivos pretendidos com estas 

atividades, o que e como será visitado, delinear o passo-a-passo do planejamento à 

execução e a implantação e que haja um controle etapa a etapa a fim de atender os 

objetivos almejados e corrigir possíveis falhas que possam prejudicar o bom 

andamento de cada processo. 

 Relacionados a percepções, experiências, ao fato de não poderem ser 

estocados, serem consumidos no ato de sua produção e o resultado depender da 

participação e do atendimento das necessidades da demanda, os serviços requerem 

um desempenho mais minucioso por parte da equipe que os organiza e 

operacionaliza.  Evidenciando assim que a realização das visitas e viagens técnicas 

requerem um olhar e uma atuação cada vez mais direcionada à cultura da qualidade. 

 A obtenção e manutenção da qualidade não é um processo fácil, requer ações 

estratégicas direcionadas a minimizar e corrigir possíveis falhas, além de tornar o 

processo mais ágil e eficaz. 
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 No curso de guia de turismo regional eleito como parâmetro para esta pesquisa 

e também nos demais, há lacunas que precisam ser sanadas, evidenciadas inclusive 

pela falta de padronização na organização das visitas e viagens técnicas, cuja 

organização e operacionalização dependem e variam de acordo com cada professor. 

 A compreensão e análise das metodologias de ensino aprendizagem aqui 

apresentadas direcionaram esta pesquisa, por meio da utilização do método da 

Design Science Research, a elaboração de um manual com o objetivo de orientar as 

partes envolvidas nestes processos.  Por envolver, em sua maioria, integrantes de 

departamentos distintos nesta operacionalização vislumbrou-se a necessidade 

premente de um artefato que delineasse cada etapa deste processo. 

 A criação de um manual não tem como objetivo burocratizar ou engessar o 

funcionamento dos departamentos envolvidos, e sim prover cada departamento e 

seus atores de informações sobre todos os trâmites e etapas que norteiam a 

realização destas atividades, estabelecer padrões corretos para o serviço prestado, 

garantir o bom funcionamento do início ao fim e a qualidade por meio da supervisão e 

controle destas ações. 

 Foram identificadas lacunas de cunho organizacional, financeiro e operacional 

como as que mais interferem e inibem a prática destas atividades entre os docentes 

e como proposta o manual permite tratam item a item em sua materialização e ainda 

uniformizar as ações, para que sejam seguidas por todos os atores da instituição 

envolvidos ou que queiram se habilitar a realiza-las. 

 A elaboração do documento físico permite a consulta a qualquer momento, traz 

a padronização fundamental para um contexto de gestão da qualidade, pois elimina 

os ruídos de comunicação que muitas vezes levam as execuções de um mesmo 

serviço de diferentes formas na mesma instituição. 

 Questionamentos apontados nesta pesquisa relacionados à contratação de 

serviços e demais financiamentos necessitam de um rigor maior, pois estão precisam 

atender a legislação vigente e são auditados pelas instâncias superiores e órgãos 

externos de controle, fator que fundamenta e justifica a necessidade real de se ter um 

manual como documento norteador para a organização e execução das visitas e 

viagens técnicas na instituição. 

 A opção pela elaboração e a implantação de um manual tem origem na gestão 

de processos que visa convergir as ações de diferentes atores para um determinado 

propósito e atingir a excelência no resultado.  
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 Com base na definição das necessidades, medição e análise da situação e dos 

serviços relacionados, das possibilidades de melhorias sugestionadas e do controle 

de todo este empenho, foi possível identificar o manual como o artefato que permite 

delinear e direcionar as ações necessárias na eliminação das lacunas e gargalos. 

 O manual, em seu sentido físico, contribuirá no sentido de ficar disponível para 

consulta e uso, facilitará a implantação ou o aprimoramento de uma cultura 

organizacional com uma metodologia padronizada, por meio da representação dos 

fluxos necessários, capaz de contribuir positivamente para a redução dos ruídos de 

comunicação, fatores estes que na maioria das vezes dificultam a sistematização e 

integração dos processos, setores e atividades.  E ainda com a vantagem de permitir 

mudanças, após a fase de implantação.  Contudo deverá ser mantido atualizado, de 

acordo com a legislação vigente e as normas que regem todas as atividades e serviços 

envolvidos. E de acordo ainda, com as especificidades de cada curso. 

 O uso de um manual permite entender melhorar as demandas de cada setor 

e/ou instituição, selecionar os processos mais adequados a cada uma delas, elencar 

e priorizar as ações mais efetivas e documentar as atividades. 

 Para Max Weber, pai da Teoria da Burocracia, a formalização e o registro por 

escrito de rotinas e procedimentos devem estar de acordo com leis, normas e outras 

regras da instituição.  A burocracia precisa ser entendida como um meio de 

organização de forma racional e eficiente, e não de forma pejorativa ou impeditiva de 

celeridade ao andamento dos processos.  Devendo contemplar as seguintes 

características:  caráter legal de normas e procedimentos, caráter formal das 

comunicações, caráter racional e divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, 

hierarquia de autoridade, competência técnica e completa previsibilidade de 

funcionamento (WEBER apud CHIAVENATO, 2014).  

 O manual é um instrumento de apoio no qual se encontra a sistematização do 

passo a passo para a execução de atividades administrativas (GÓMEZ, 2001). 

 Deve conter ainda informações e descrições devidamente detalhadas e 

ordenadas de forma sistemática, instruções, funções, responsabilidades, 

procedimentos e políticas internas da instituição (PALMA, 2009). 

 Em caráter sistêmico e integrado o manual deve minimamente contemplar as 

recomendações relacionadas a cada uma das seguintes fases:  concepção, pré-visita, 

visita e pós-visita. 
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4.2.1 Aspectos relacionados ao Planejamento 
 

Nesta fase inicial, dedicada a concepção, é importante observar que estas 

atividades compreendem as visitas a atrativos e locais de interesses turísticos, 

eventos, empresas, organizações, instituições públicas ou privadas, ambientes de 

educação formal ou não formal, com perfil e relevância ao conteúdo proposto pelas 

disciplinas dos cursos ou pelas atividades de pesquisa e extensão.  As saídas de 

estudo, atividades de campo e as viagens intermunicipais e interestaduais, com ou 

sem pernoite, também integram este perfil de atividade. 

 Estas atividades poderão ocorrer sob o caráter complementar, opcional ou 

obrigatório a depender da proposta do projeto pedagógico de cada curso aos quais se 

aplicam. Podendo ocorrer em parceria entre diferentes disciplinas, enfatizando a 

interdisciplinaridade e ampliando a área de conhecimento. 

A participação nestas atividades está condicionada ao discente estar 

regularmente matriculado na instituição. 

Os objetivos para a realização destas atividades precisam estar alinhados às 

metodologias de aprendizagem, ao enquadramento teórico-prático, à possibilidade do 

desenvolvimento do pensamento e senso crítico fora do ambiente comum da sala de 

aula, expandindo o conhecimento e a observação para os universos externos do 

ensino tradicional.  

É importante também definir o tipo de cada visita, se é dirigida – na qual o 

professor é o responsável por tudo da condução do grupo à transmissão das 

informações, se semi dirigida - quando, além do professor, há a participação de 

terceiros como guias, monitores ou condutores ou a não dirigida: totalmente centrada 

nos alunos que conduzem, controla e transmites as informações.  

 As visitas/viagens técnicas podem ser propostas por docentes, técnico-

administrativo e discentes, sendo estes últimos desde que aprovados por um docente-

orientador. 

 A responsabilidade pelo planejamento é de competência do organizador que 

cuidará de todos os documentos e trâmites necessários e obrigatórios. 

A duração de cada atividade poderá variar de acordo com a programação, a 

disponibilidade dos locais receptores e da disponibilidade de recursos orçamentários.   

E também deverá estar em consonância com os objetivos, de modo a contemplar tão 
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somente a programação e as atividades planejadas para o cumprimento do projeto.  

A carga horária destas atividades deverá ser cumprida durante o período letivo. 

 Nesta etapa dedicada à concepção das visitas/viagens deverá ser feita consulta 

à chefia imediata e/ou departamento financeiro a fim de ter conhecimento da dotação 

orçamentária anual, nas rubricas específicas para cada serviço, autorizada ao 

colegiado e dos prazos para abertura dos processos licitatórios e de contratação dos 

serviços necessários. 

 Em seguida estabelecer um programa semestral ou anual de visitas e viagens, 

já enquadrado no orçamento disponível. 

 Para somente a partir desta etapa solicitar autorização à chefia imediata e às 

diretorias pertinentes, apresentando o fluxo de visitas e viagens, a planilha de custos 

dos serviços (hospedagem, alimentação e seguro-viagem) e demais recursos, como 

bolsa-auxílio para os discentes, quando for o caso, para dar entrada nos processos 

para licitação e contratação.  Esta etapa merece especial atenção em função de ter 

inúmeras particularidades por se tratar de contratação de serviços para órgão público.  

Existem prazos que precisam ser rigorosamente respeitados, trâmites obrigatórios e 

que quando não cumpridos ou mal executados podem comprometer ou dificultar o 

cumprimento do cronograma de visitas e até mesmo inviabilizar todo o planejamento 

anual. 

 É importante ressaltar que este controle acontece também em esferas externas 

à instituição, uma vez que a dotação orçamentária é oriunda do governo federal, tendo 

como supervisão e controle órgãos como o Ministério da Educação (MEC), Ministério 

do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (MPOG) e o Tribunal de Contas da União 

(TCU).  Portanto a utilização consciente e responsável do orçamento é o que permite 

a manutenção das atividades e a qualidade da prestação do serviço educacional. 

 

4.2.2 Aspectos relacionados à Organização e Formalização da Visita Técnica 
 

 Etapa de concepção cumprida é preciso dar início a segunda, dedicada à 

organização, por meio inicialmente da formalização de todos os processos que podem 

envolver estas atividades, dentre eles a necessidade de verificar se os processos de 

recursos financeiros tramitados estão liberados e as devidas autorizações da chefia 

imediata para execução. 
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 Dando continuidade à organização é necessária a elaboração do programa da 

visita/viagem técnica, elaboração de roteiros e itinerários, definição de objetivos, 

funções e atividades de cada participante, incluindo equipe técnica.  Com a 

programação definida deve-se contatar os locais de visitação para agendamento e 

demais informações, na instituição de origem solicitar os auxílios de custo, o 

agendamento do transporte de acordo com a quantidade de passageiros e o roteiro a 

ser executado, autorização dos demais docentes quando tratar-se de atividade em 

período integral e que haja conflito de horário. 

 Ainda durante esta segunda etapa é obrigatório a recolha de documentos e 

realização dos registros pertinente, tais como:  ofícios, memorandos, e-mails, cópia 

dos documentos dos participantes, autorizações dos responsáveis para os alunos 

menores de idade, termos de compromisso dos alunos maiores de 18 (dezoito) anos, 

termo de responsabilidade para atividades de aventura, quando houver. 

 

4.2.3 Aspectos relacionados à Execução da Visita Técnica 
 

 Para esta terceira etapa destinada a realização da visita/viagem técnica é de 

fundamental importância, a elaboração da pasta do guia ou de visita, a qual deve 

conter toda a documentação que deverá ser apresentada ao longo da visita, para 

ingresso nos espaços, ordens de serviços de alimentação, hospedagem, lista de 

contatos, ficha dos passageiros, rooming-list, entre outros. 

 Ainda nesta etapa deve-se dar especial atenção à transmissão dos informes 

sobre as normas referentes aos cancelamentos, substituições docentes, questões 

comportamentais e possíveis desligamentos, condições de visitação, horários, faltas, 

atrasos, embarques e desembarques, uso dos equipamentos disponibilizados, das 

proibições relativas às participações em determinadas atividades, uso de substâncias 

ilegais, alterações da programação sem prévia autorização, entre outras. 

 

4.2.4 Aspectos relacionados ao Encerramento e Prestação de Contas da Visita 
Técnica 

 

 Esta quarta e última etapa deve compreender o pós-visita, momento destinado 

ao registro das atividades, desenvolvidas ou não, por meio relatórios, entrega de 

comprovantes para fins de prestação de contas, envio de documentos de certificação 
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aos participantes, quando houver e de agradecimentos às instituições anfitriãs deste 

programa de visita/viagem técnica. 

 Capítulo à parte, os recursos financeiros merecem especial atenção, tendo em 

vista que este é um dos elementos mais citados como fator de dificuldade e 

insatisfação no que concerne à opção, por parte dos docentes, para implementação 

de visitas/viagens técnicas. 

As visitas e viagens técnicas para serem financiadas pela Instituição precisam 

estar previstas em documentos norteadores das políticas pedagógicas adotadas em 

cada disciplina e/ou curso enquanto atividades de ensino-aprendizagem. 

Cada uma destas atividades, de acordo com suas especificidades demandaram 

serviços e organizações distintas, porém itens comuns a todos, tais como: diárias e 

passagens para docentes já se encontram previstos e são concedidos por meio de 

um sistema oficial do governo federal, o SCDP – Sistema de Diárias e Passagens. 

Demais serviços precisam seguir a legislação em vigor, cujas contratações 

podem ocorrer por meio de registro de preço, realização de licitação, convênios, 

parcerias, entre outros conforme determinação do departamento responsável.   

O custeio destes serviços é extensível aos discentes, incluindo transporte, 

hospedagem, entre outros respeitada as exigências e normas internas, os processos 

adequados para o custeio e acima de tudo o orçamento disponível. 

Fator que muitas vezes dificulta a efetivação ou o bom andamento do processo 

para estas realizações é a falta de planejamento prévio ou o não cumprimento dos 

prazos.  Por se tratar de trâmites em Instituição pública, a etapa do planejamento é 

um dos fatores fundamentais, tendo em vista que na maioria dos casos e 

principalmente dependendo do montante necessário para custear determinadas 

ações, faz-se necessário que esta ação tenha sido planejada ainda no ano anterior.   

Antes do término do exercício fiscal de cada ano há que ser feito o 

planejamento orçamentário de todos os setores, especificando necessidades e 

aplicabilidade devidamente justificadas, as quais após a devida aprovação da 

autoridade competente interna serão encaminhadas aos órgãos de controle externos 

para a devida avaliação, aprovação e dotação orçamentária da Instituição para o 

próximo ano de exercício. 

Desta forma torna-se primordial a atenção aos prazos e exigências da 

instituição neste sentido, porque a não previsão e solicitação de recursos poderá 

impactar no impedimento da realização das atividades planejadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente proposta de implementação de um Manual para Organização e 

Realização de Visitas e Viagens Técnicas no CEFET/RJ tem como objetivo promover 

uma cultura organizacional que permita uma gestão sistêmica e integrada do fluxo de 

processos que permeiam a organização e a realização de visitas e viagens técnicas e 

ainda, seguindo uma metodologia padronizada. 

A partir das entrevistas foi possível identificar lacunas e dificuldades apontadas 

pelos docentes e que na maioria das vezes são os fatores decisivos ou limitadores 

para a adoção destas metodologias ativas.  Diante do ambiente analisado e do quadro 

retratado, verificou-se que a elaboração de um manual pode auxiliar muito neste 

sentido, porém não basta. 

A escolha do método da Design Science entendo ter sido o mais adequado 

para ser adotado, porém reconheço aqui ter encontrado limitações para a temática 
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escolhida.  A criação do artefato atende a proposição de uma ordenação de cada 

etapa, do processo de planejamento à prestação de contas, porém não foi possível 

cumprir a etapa de teste do referido artefato. 

Em se tratando de Instituição de ensino público-federal para este teste é 

demandada uma série de trâmites burocráticos internos que foram inviabilizados pelo 

fator tempo.  O manual proposto precisaria ser avaliado minimamente por quatro 

conselhos internos até ser validado com o devido rigor pela autoridade máxima da 

Instituição, por assim determinar a regulamentação para este fim no âmbito do 

CEFET/RJ. 

Outra limitação é a quantidade e a diversidade de níveis de ensino e cursos em 

andamento no CEFET/RJ, o que fez com que houvesse a necessidade de delimitar o 

estudo ao curso de turismo.  Mas ainda assim é possível garantir a funcionalidade do 

manual, pois foi tomado como base o curso que requer maior especificidade na 

organização destas atividades. 

Por tê-las inseridas em seu projeto pedagógico como obrigatórias, realizando-

as com certa regularidade e por requerem os mais específicos serviços que as 

envolvem, pois são realizadas desde visitas a empresas e atrativos requerendo muitas 

vezes apenas o transporte, assim como são realizadas viagens de longa distância que 

envolvem inclusive a contratação outros serviços como hospedagem, por exemplo. 

Conhecendo as dificuldades para a organização e realização destas atividades 

é imprescindível alinhar as ações que permeiam as etapas fundamentais a este 

processo em prol da melhoria da prestação do serviço educacional. 

Para que haja a efetiva melhoria da realização das visitas e viagens técnicas é 

necessário, além da implementação de um manual que organize todos os trâmites, a 

implantação de uma política pedagógica e uma cultura que evidencie a relevância de 

novas práticas e metodologias capazes de formar profissionais diferenciados, com o 

conhecimento de novas tecnologias e do mercado por meio de novas vivências, além 

do olhar do professor e da sala de aula.   Que se permita a   troca de experiências e 

que se dê um novo formato ao ensino permitindo o desenvolvimento profissional tanto 

quanto o pessoal. 

Uma vez que esta pesquisa propõe a implementação de um manual que 

estudos futuros permitam avaliar a percepção de seus usuários e colaboradores e que 

se desenvolva mecanismos para que o mesmo seja aprimorado e aplicado por meio 

do uso de novas tecnologias.   
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

As consultas aos docentes foram realizadas com o objetivo de identificar as 

principais dificuldades, as lacunas e os demais fatores que limitam a organização e 

realização de visitas e viagens técnicas com seus alunos. 

 

 

1. Há visitas/viagens técnicas previstas no Projeto Pedagógico do Curso no qual 

leciona? 

Sim:  5 Não:  10 

 

2. Você acha que é possível relacionar o conteúdo programático da sua disciplina 

à visita técnica? 

Sim:  15 Não: 0 

 

3. Você acha importante a realização de metodologias ativas de aprendizagem, 

tais como visitas e viagens técnicas, aulas de campo, entre outras? 

Sim:  15 Não: 0 

 

4. Você realiza ou já realizou visita/viagem técnica? 

Sim:  15 Não: 0 

 

5. Com que frequência? 

Pouca:  3 Regular:  5 Muito frequente:  7 

 

6. Todos os alunos da turma participam? 

Sim:  12 Não:  3 

 

7. Qual o tempo médio de duração das mesmas? 

Meio período:  9 Integral:  6 
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8. Dentre estas atividades já realizou alguma com pernoite em meio de 

hospedagem?  Se não, porquê? 

Sim:  3 Não:  12  

Porquê:  carência de recursos financeiros, segurança, professor auxiliar, etc.  

 

9. Estas atividades têm caráter obrigatório ou são opcionais? 

Obrigatório:  5 Opcionais:  10 

 

10. Após estas visitas/viagens desenvolve algum trabalho, solicita relatório ou 

opinário aos alunos, a fim de obter um retorno quanto aos objetivos e 

expectativas atingidos? 

Sim:  8 Não:  6 

 

11. Existe alguma forma de sistematização das informações, para organização e 

controle destas atividades? 

Sim:  5 Não:  10 

 

12. Encontra alguma dificuldade para organizar ou realizar estas atividades?  Em 

caso afirmativo, por favor elenque as principais. 

Sim:  10 Não:  5 

 

Mais citadas: 

-  recursos financeiros (atividades culturais, hospedagem, alimentação, etc); 

-  falta de informações para as solicitações; 

-  disponibilidade para encaixe no calendário/horário as turmas, por não estar 

previsto como atividade obrigatória nos PPCs; 

-  procedimentos e orientações para os alunos; 

-  informações desencontradas nos setores; 

 

13. Conhece os trâmites necessários relacionados à organização e realização das 

visitas e viagens técnicas na instituição?  E ainda, você tem conhecimento 

sobre algum documento que os norteie? 
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Em sua maioria, os respondentes, alegaram ter conhecimento da forma como 

cada um planejou e executou a referida atividade e das dificuldades enfrentadas.  

Alegaram desconhecimento de qualquer padronização destas rotinas, salvo no 

tocante a locação de transporte e ainda mencionaram o fato destes procedimentos 

não integrarem o sistema de chamados que operacionaliza e gerencia a solicitação 

de serviços e as rotinas administrativas, disponível no site institucional. 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

Proponente: 

Cpf: Matrícula: 

Telefone: E-mail: 

Servidor acompanhante: 

Cpf: Matrícula: 

Telefone: E-mail: 

Curso: 

Disciplina: 

Atividade: 

Objetivo(s): 

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

Turma: Nº de alunos: 

Há necessidade de transporte:    sim (    )    não (    ) 

Tipo:  carro (    )    van (  )    micro ônibus (  )    ônibus de turismo (  ) 

Há necessidade de hospedagem:    sim (    )    não (    ) 

Qual regime de alimentação incluso? 

café da manhã (    )     meia-pensão (    )    pensão completa (    ) 

Apto/ Quantidade:  SGL (    )    DBL (    )    TPL (    )    QPL (    ) 

Instituições a serem visitadas 

Instituição: 

Endereço: 

Telefone:                                     Pessoa responsável: 

E-mail: 
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Instituição: 

Endereço: 

Telefone:                                     Pessoa responsável: 

E-mail: 

Instituição: 

Endereço: 

Telefone:                                     Pessoa responsável: 

E-mail: 

Instituição: 

Endereço: 

Telefone:                                     Pessoa responsável: 

E-mail: 

Instituição: 

Endereço: 

Telefone:                                     Pessoa responsável: 

E-mail: 

Instituição: 

Endereço: 

Telefone:                                     Pessoa responsável: 

E-mail: 

Instituição: 

Endereço: 

Telefone:                                     Pessoa responsável: 

E-mail: 

 

Observação:  anexar programação com atividades e horários. 
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APÊNDICE C - AUTORIZAÇÃO - VISITA TÉCNICA 

 

Eu,  ________________________________________________________, portador 

do RG nº __________________________, órgão emissor  _____________________, 

responsável pelo aluno(a)  ______________________________________________, 

portador do RG nº  ___________________________, aluno(a) do curso 

_________________________________________________, turma  __________, 

autorizo a participação do(a) mesmo(a) na visita técnica à(ao)  

___________________________________________________________________, 

a ser realizada no dia  ____________________, com saída do campus Maracanã do 

CEFET/RJ às __________ e com retorno previsto para às  ___________, sob 

responsabilidade do professor ___________________________________________. 

Ao autorizar esta participação assumo o compromisso que o(a) mesmo(a) está ciente 

e cumprirá todas as atividades programadas, as normas e manterá conduta educada 

e respeitosa. 

 

Rio de Janeiro, ________ de ____________________ de  ___________. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D - TERMO DE COMPROMISSO -  ALUNO MAIOR DE 18 ANOS 
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Eu,  ________________________________________________________, portador 

do RG nº __________________________, órgão emissor  _____________________, 

filiação  ____________________________________________________________ e  

_____________________________________________________ aluno(a) do curso 

__________________________________________,turma  __________, participarei 

da visita técnica à(ao)  _____________________________________, a ser realizada 

no dia  ____________________, com saída do campus Maracanã do CEFET/RJ às 

__________ e com retorno previsto para às  ___________, sob responsabilidade do 

professor  ___________________________________________, comprometo-me a 

cumprir todas as atividades programadas, respeitar as normas e estou ciente que 

qualquer conduta desrespeitosa ou danos por mim provocados, poderei ser 

penalizado(a) de acordo com o regime disciplinar, previsto no manual aluno do 

CEFET/RJ. 

Declaro ser verdade e por isso firmo o presente Termo de Responsabilidade, para 

todos os fins de direito. 

 

Rio de Janeiro,  _______ de ____________________ de  ___________. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E -TERMO DE RESPONSABILIDADE - SAÚDE 

 

Nome: 
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Matrícula: 

RG:    Idade: 

Nome do responsável: 

Endereço: 

Tel. de contato: 

Tem algum problema de saúde:  (   ) Sim   (    ) Não 

Se sim, qual? 

 

 

Toma algum medicamento de uso contínuo ou controlado?  (   ) Sim   (    ) Não 

Se sim, qual? 

Dosagem (anexar receita): 

Tem alguma restrição de ordem médica ou alimentar:  (   ) Sim   (    ) Não 

Se sim, qual? 

Possui alguma alergia?  (   ) Sim   (    ) Não 

Se sim, qual? 

Em caso de crise utiliza algum medicamento específico?  (   ) Sim   (    ) Não 

Se sim, qual? 

 

 

APÊNDICE F - AUTORIZAÇÃO / LIBERAÇÃO DAS AULAS 
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Eu,  ______________________________________________________ professor(a) 

da disciplina _________________________________________________________, 

da turma  ________________, autorizo a liberação dos alunos da referida turma para 

participação, exclusivamente, de visita técnica proposta pelo(a) professor(a) do curso  

____________________________________________ em  ___________________. 

 

Rio de Janeiro, _______ de __________________ de ___________ 

 

______________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G - RELATÓRIO DE VISITAS OU VIAGENS TÉCNICAS 
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Proponente: 

Cpf: Matrícula: 

Tel: E-mail: 

Curso: 

Disciplina: 

Turma: Data: 

Resumo da Atividade: 

 

 

Avaliação dos Equipamentos: 

 

 

Avaliação dos Serviços contratados: 

 

 

Avaliação da programação: 

 

 

Avaliação dos participantes: 

 

 

Avaliação dos objetivos pretendidos/atingidos: 

 

 

Ocorrências/Providências: 

 

 

Sugestões: 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - AUTORIZAÇÃO PARA HOSPEDAGEM NACIONAL DE CRIANÇA 

OU ADOLESCENTE DESACOMPANHADO 

(em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere – Art. 82 ECA) 

 

 
Eu,___________________________________________________________ 

portador (a) da Cédula de Identidade n.º _________________________, residente à 

___________________________________________________________________

_ na cidade de ______________________________________,UF________, com 

telefone para contato n.º (___)_____________________________, na qualidade de  

( ) pai, ( ) mãe ( )tutor(a), ( )Guardiã(o) AUTORIZO que o(a) menor 

___________________________________________________________________

_____________nascido(a) em ____/____/_______, sexo: ( )masculino ( )feminino, 

natural de ______________________________________,UF____________, com 

Identidade n.º ______________________, a hospedar-se desacompanhado no Hotel 

________________________________________________ no período de 

____/____/______ a ____/____/______, ou na companhia de 

___________________________________________________________________

___, portador(a) da Identidade n.º ______________________, residente à 

_________________________________________________________________, na 

cidade de ______________________________________, UF___________. 

 

____________________________, ________de ________________de 20____. 

(Local/Data) 

 

Assinatura: ____________________________________________ 

Pai/Mãe 

 

* Reconhecer assinatura em cartório de registro civil 

Hospedagem de alunos menores de idade em caso de viagens técnicas. 

ANEXO 2 - LEI Nº 8.069, DE 13 DE JUHLO DE 1990. 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 

Texto compilado 

Vigência 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Seção II 

Dos Produtos e Serviços 

Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 

Seção III 

Da Autorização para Viajar 

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada 
dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. 

§ 1º A autorização não será exigida quando: 

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da 
Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; 

b) a criança estiver acompanhada: 

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o 
parentesco; 

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 

§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização 
válida por dois anos. 

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou 
adolescente: 

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; 

II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de 
documento com firma reconhecida. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8069.htm#art266
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Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido 
em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no 
exterior. 
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ANEXO 3 - LEI Nº 12.038, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009. 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.038, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009. 

  

Altera o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
para determinar o fechamento definitivo de hotel, 
pensão, motel ou congênere que reiteradamente 
hospede crianças e adolescentes 
desacompanhados dos pais ou responsáveis, ou 
sem autorização. 

O VICE – PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no  exercício  do  cargo  de  PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  O art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 250.  Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem 
autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere: 

Pena – multa. 

§ 1º  Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá 
determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias. 

§ 2º  Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) dias, o estabelecimento será 
definitivamente fechado e terá sua licença cassada.” (NR) 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  1o  de  outubro  de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Patrus Ananias 
Airton Nogueira Pereira Júnior 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.10.2009 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.038-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art250

