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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo verificar o grau de inserção da abordagem a sustentabilidade 
socioambiental nos Cursos de Graduação em Turismo oferecidos pelas Instituições de Ensino 
Superior (IES) do Estado do Rio de Janeiro. Foi feita uma análise através das disciplinas que 
tratam da sustentabilidade de forma a identificar a visão preponderante que tem sido adotada 
na formação dos Bacharéis em Turismo. O conceito de sustentabilidade evoca a necessidade 
de uma análise pluridimensional, em que se levam em conta os aspectos político, cultural, 
econômico e ecológico.  Visando responder as questões de estudo, optou-se pela abordagem 
qualitativa  e  do  tipo  exploratória  da  pesquisa,  fundamentada  por  dados  coletados  em 
levantamento bibliográfico e documental e a realização de pesquisa de campo, com aplicação 
de  questionários  e  efetuação  de  entrevistas  semi-estruturadas  em  representantes  das 
Instituições de Ensino Superior (IES) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Concluiu-se 
que  os  Cursos  de  Bacharelado  em  Turismo  têm  conseguido  avanços  significativos  ao 
ultrapassarem o enfoque tecnicista  focado em conteúdos operacionais  visando atender  aos 
aspectos  conservadores  da economia  de mercado,  passando a  incluírem o enfoque social, 
voltado para o humanista e para a cidadania. Apesar desses avanços, a abordagem da temática 
ambiental predominante é a naturalista (reducionista ou tecnicista) que enfatiza os aspectos 
biológicos e técnicos em detrimento da complexidade da questão ambiental em seus aspectos 
sociocultural  e  suas  dimensões:  ética  e  política.  Acerca  da  ambientalização  curricular, 
concluiu-se que mesmo com as ações relatadas sobre o uso de práticas interdisciplinares, estas 
ainda não são as mais praticadas, isto porque de acordo com os critérios de Riojas (2003) a 
estratégia  dominante  é  a  de  adicionamento  das  disciplinas  mantendo  a  fragmentação  dos 
saberes. Todavia, as IES seguem as orientações da Rede ACES e fazem a incorporação da 
temática ambiental nas estruturas curriculares através de disciplinas obrigatórias ou optativas 
e as atividades complementares, de maneira a integrar a teoria das disciplinas com as práticas 
e  experiências  similares  as  da  realidade  da  atividade  profissional.  Destaca-se  ainda  a 
necessidade de formação para a sustentabilidade socioambiental  para os docentes.  Embora 
haja estimulo por parte das IES a atualização docente, não é priorizada à formação para a 
sustentabilidade socioambiental cabendo aos docentes essa iniciativa. 

Palavras-chave: Ensino Superior em Turismo. Ambientalização Curricular Sustentabilidade. 
Turismo Sustentável.



ABSTRACT

This  study  aims  to  verify  the  degree  of  integration  of  the  approach  to  social  and 
environmental  sustainability  in  the  Undergraduate  Tourism  Courses  offered  by  Higher 
Education  Institutions  in  the  State  of  Rio  de  Janeiro.  As  a  means  of  identifying  the 
predominant point of view adopted in the training of Bachelor of Tourism, an analysis carried 
out through the disciplines that deal with sustainability. The concept of sustainability refers to 
the need for a  multidimensional  analysis,  which takes  into account  the political,  cultural, 
economic and ecological aspects. In order to answer the study-related questions it was opted 
the  qualitative  approach  of  the  research,  of  the  exploratory  type,  based  on  collected 
bibliographic  and  documentary  data,  and  accomplishment  of  field  research  with 
questionnaires  and conducting semi-structured interviews of Higher Education  Institutions 
representatives  in  the  metropolitan  region  of  Rio  de  Janeiro.  It  was  concluded  that  the 
Undergraduate  Tourism  courses  have  achieved  significant  progress  by  surpassing  the 
technician  focus,  centered  on operational  content  to  meet  the  conservative  aspects  of  the 
market  economy,  and  including  the  social  approach,  focusing  on  the  humanistic  and 
citizenship. In spite of this progress, the predominant approach to environmental issues is the 
naturalistic one (reductionist or technicality), which emphasizes the biological and technical 
aspects to the detriment of the environmental issues complexity in its socio-cultural aspects 
and dimensions: ethics and politics. Regarding the curriculum greening, concluded was that, 
even with the reported actions on the use of interdisciplinary practices, they are not the most 
practiced because, according to Riojas’ (2003) criteria, the dominant strategy is the addition 
of  disciplines  keeping  fragmentation  of  knowledge.  However,  the  Higher  Education 
Institutions follow the ACES Network’s guidelines, and incorporate the environmental issues 
into curriculum frameworks  through disciplines  required,  or  electives  and complementary 
activities, in order to integrate the theory of disciplines with the practices and experiences 
similar to the reality of the professional activity. Equally of importance is emphasis on the 
need of training for the teacher's social and environmental sustainability. Despite stimulation 
from higher  education  institutions  to  the  teachers  updating,  the  social  and environmental 
sustainability is not given priority, leaving it to the teacher to affect the initiative.

Keywords:  Tourism  higher  education. Curriculum  greening. Sustainability.  Sustainable 

tourism. 
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1 INTRODUÇÃO

O turismo faz parte do setor terciário do comércio, de bens de serviços da economia, 

sendo o quinto item na pauta de exportações (CNC, 2009, p. 7-8). A cadeia produtiva direta 

do turismo, composta por: meios de hospedagem; operadoras turísticas; agências de viagens; 

transportadoras; parques temáticos; eventos; alimentação, somada à indireta, composta por 

atividades que se relacionam indiretamente com o turismo, como: petroleiras; bancos; cartões 

de crédito; seguradoras, etc. Perfazem o total, de 52 (cinquenta e dois) itens que impactam o 

turismo,  conforme a matriz:  insumo/produto do Instituto Brasileiro  de Estatística  (IBGE). 

(CNC, 2009, p. 13).

Como um dos segmentos da economia com elevado potencial de geração de emprego 

e  renda,  o  turismo  passa  a  dispor  de  políticas  públicas  específicas  com  a  criação  do 

Ministério do Turismo (MTur) a partir de 2003. Segundo o Instituto Brasileiro de Estatística 

(IBGE),  o  turismo já  representa  7,15% da economia  nacional,  11% do setor  de serviços 

emprega hoje 6,3 milhões de pessoas, sendo 2,1 milhões com carteira assinada. De acordo 

com estimativa do IBGE, em 2010 a previsão é de 1,7 milhões de novos empregos, com giro 

financeiro em torno de US$ 7,7 bilhões nas divisas estrangeiras por ano. 

O Brasil está entre o “TOP 10” no cenário dos países que mais realizam eventos no 

mundo, segundo a Confederação Brasileira de Conventions & Visitors Bureaux (MOREIRA, 

2008). O país no período de 2011 a 2016 receberá eventos de grande porte, dos quais se 

destacam: a comemoração dos 80 (oitenta) anos do Cristo Redentor que é uma das 7 (sete) 

novas maravilhas modernas da humanidade, os Jogos Mundiais Militares e Rock in Rio em 

2011, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) em 

2012, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas em 2016. O 

estado do Rio de Janeiro e, particularmente, a cidade do Rio de Janeiro, sediarão em parte ou 

na sua totalidade os eventos citados. 

Entre  os  requisitos  para  sediar  tais  eventos  destaca-se  o  fato  de  que  sejam 

ambientalmente  responsáveis.  A realização  desses  eventos  somados  aos  investimentos  do 

MTur  na divulgação do Brasil como destino turístico estão desenvolvendo o turismo no país, 

especialmente no estado do Rio de Janeiro.

O desenvolvimento do turismo ambientalmente responsável, segundo Pires (2010, p. 

4), pode proporcionar benefícios à proteção ambiental e à conservação da natureza, de onde o 

próprio turismo obtém os recursos (naturais, culturais e paisagísticos) que o viabilizam.  O 
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turismo ambientalmente responsável assume seu papel na matriz das atividades humanas que 

estão contribuindo para a modificação dos padrões naturais da qualidade ambiental global. 

Papel este que adquire importância na mesma proporção do crescimento atual do turismo. 

Com base no exposto e na compreensão de que o turismo mantém uma relação de 

interdependência com o meio ambiente, tendo-se como noção de meio ambiente o que inclui o 

meio natural,  as tecnoestruturas criadas pelo homem e o meio social (PIRES, 2010, p. 4), 

entende-se que merece enfoque prioritário a prática do turismo sustentável. Na qual o retorno 

financeiro, não excluir a responsabilidade social e ambiental pelo mercado turístico. Devendo 

ser incorporada a formação dos profissionais de turismo. 

O Brasil  optou por considerar  o ensino de turismo como um campo específico de 

formação ao estabelecer a criação de cursos em vários níveis de classificação, diferentemente 

de outros países, como os Estados Unidos da América e diversos países europeus, nos quais a 

oferta de disciplinas relacionadas ao turismo em cursos de outras áreas aconteceu antes da 

criação dos Cursos de Graduação em Turismo (WHEELLER, 2008, p. 178).

O Curso de Graduação em Turismo é classificado na área das ciências humanas e se 

caracteriza pela multidisciplinaridade, tendo sido criado com a contribuição de diversas áreas, 

com destaque para a História, a Geografia, a Sociologia e a Antropologia. Recentemente, ao 

campo do Turismo têm se somado as ciências ligadas ao Meio Ambiente (NASCENTE, 2007, 

p. 301).

Em 1971,  o  governo  federal  instituiu  o  Curso  de  Bacharel  em  Turismo  no  país, 

estimulando a formação acadêmica de profissionais  para atuarem nos diversos campos do 

turismo (BISSOLI, 2002, p. 86). Ainda na década de 70, surgiram os Cursos de Nível Técnico 

em Turismo. Posteriormente, em 1997, o artigo 3º inciso III do Decreto nº 2.208, de 17/04/ 

1997,  determinou  que  os  Cursos  Tecnológicos  passassem  a  ser  considerados  de  Nível 

Superior, contribuindo para a expansão da educação superior em turismo.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Graduação em Turismo 

orientam que 

Art.  3º  inciso  III: O  Curso  de  Graduação  em  Turismo  deverá  oportunizar  a 
formação de um profissional apto a atuar em mercados altamente competitivos e em 
constante transformação, cujas opções possuem um impacto profundo na vida social, 
econômica  e  no  meio  ambiente,  exigindo  uma  formação  ao  mesmo  tempo 
generalista, no sentido tanto do conhecimento geral, das ciências humanas, sociais, 
políticas e econômicas, como também de uma formação especializada, constituída 
de conhecimentos específicos, sobretudo nas áreas culturais, históricas, ambientais, 
antropológicas,  de  Inventário  do  Patrimônio  Histórico  e  Cultural,  bem  como  o 
agenciamento, organização e gerenciamento de eventos e a administração do fluxo 
turístico (BRASIL, 2006, p. 2).
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No documento, observa-se a preocupação com a geração de impactos, positivos ou 

negativos no âmbito social, econômico e ambiental da atividade turística e a necessidade de 

que os futuros profissionais estejam preparados para lidarem com esses impactos. Em seu Art. 

2º § 2º recomendam que 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Turismo poderá admitir Linhas de 
Formação Específicas, direcionadas para diferentes áreas ocupacionais relacionadas 
com o  turismo,  abrangendo  os  segmentos  ecológicos  e  ambientais,  econômicos, 
culturais, de lazer, de intercâmbio de negócios e promoção de eventos e serviços, 
para melhor atender as necessidades do perfil profissiográfico que o mercado ou a 
região exigirem. (BRASIL, 2006, p. 2).

O documento  tem caráter  referencial  para  as  instituições,  compreendendo-se como 

orientação  e  não  como  normatização,  permitindo  a  escolha  das  abordagens  feitas  pelas 

instituições ao elaborarem seus projetos pedagógicos. 

Neste estudo, em especial, tem-se como preocupação a inserção da temática ambiental 

nas estruturas curriculares dos cursos de graduação em turismo. Procurou-se caracterizar as 

abordagens  adotadas  relativas  à  sustentabilidade,  visando,  sobretudo,  identificar  se  as 

dimensões econômica, social, cultural e ambiental estão presentes. 

Com relação à sustentabilidade, há uma crescente crítica contra a ingenuidade com 

que  vem  sendo  tratada  pelo  modelo  convencional,  exclusivamente  centrada  no  enfoque 

ambientalista.  Para Rattner (1999, p. 237),

A  sustentabilidade  não  pode  ser  derivada  apenas  de  um  melhor  equilíbrio  e 
harmonia  com  o  meio  ambiente  natural.  Suas  raízes  estão  localizadas  em  um 
relacionamento  interno  à  sociedade,  de  natureza  econômica  e  politicamente 
equilibrada e eqüitativa. Se a ênfase predominante for colocada na produtividade, 
concorrência  e  consumo  individual  (impulsionado  pela  imperativa  redução  do 
espaço de tempo necessário para produzir um retorno sobre o investimento), então 
as  dimensões  sociais  e  culturais  de  identidade  pessoal,  responsabilidade  e 
solidariedade serão negligenciadas. Isto, por sua vez, resultará em efeitos dramáticos 
para a coesão e continuidade da organização social. As atividades econômicas são 
governadas  por  mecanismos  impessoais  -  o  mercado  e  o  Estado.  Baseados  na 
evidência  da  história  contemporânea  devemos  presumir  que  ambos  falharam em 
produzir um equilíbrio aceitável entre eficiência econômica e justiça social.

É  necessário  investir,  prioritariamente,  na  compreensão,  na  estrutura  e  no 

funcionamento dos sistemas sociais, em vez de apontar soluções no âmbito individual e de 

ordem moral e técnica, indicar soluções no âmbito coletivo e de ordem política. De acordo 

com Quintas (2004, p. 125), 

[...]  ao se falar  de sustentabilidade,  está se falando de algo polissêmico, ou seja, 
portador de sentidos diversos, tantos quantos forem necessários, para que os atores 
sociais,  em  nome  de  seus  valores  e  interesses,  legitimem  suas  práticas  e 
necessidades na sociedade e, assim, se fortaleçam nas disputas travadas com outros 
atores, que defendem outros valores e interesses. 
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Leff (2008, p.  31),  ao tratar  do princípio da sustentabilidade,  afirma que ela surge 

como uma resposta à fratura da razão modernizadora e como uma condição para construir 

uma nova racionalidade produtiva, fundada no potencial ecológico e em novos sentidos de 

civilização a partir  da diversidade cultural  do gênero humano.  O Autor esclarece que é a 

reapropriação da natureza e da reinvenção do mundo, de tal forma que sua conformação se dá 

pela diversidade de mundos acarretando a abertura do cerco da ordem econômica-ecológica 

globalizada.

Nesse sentido, colocam-se em segundo plano os conceitos e conteúdos baseados na 

Biologia  e aqueles  que se  atrelam ao desenvolvimento  econômico,  e,  em primeiro  plano, 

conceitos e conteúdos oriundos da Sociologia, como Estado, Mercado, Sociedade, Governo, 

Poder, Política, Alienação, Ideologia, Democracia e Cidadania. 

Farias e Carneiro (2007, p. 15) entendem que devido à complexidade do fenômeno 

turístico,  identificar fatores que concorram para a sua sustentabilidade não constitui  tarefa 

fácil.  Elas  observam  que  devido  à  quantidade  de  fatores  sociais,  culturais,  políticos, 

econômicos e ambientais atrelados à noção de sustentabilidade, confere ao termo uma gama 

de interpretações.

Apesar  das  dificuldades  relatadas  pelas  autoras,  pode-se  notar  que,  no  campo  do 

turismo,  as  concepções  de  sustentabilidade predominantes  estão  relacionadas  com  a 

manutenção  da  biodiversidade,  o  combate  à  pobreza,  as  consequências  das  mudanças 

climáticas,  a  conservação  da  diversidade  e  a  autenticidade  cultural,  o  que  será  possível 

observar no decorrer do estudo através do referencial teórico.

Deste modo, parece ser necessária uma formação voltada para a sustentabilidade não 

apenas econômica, mas que também incorpore a dimensão socioambiental. Mas, será que essa 

formação vem ocorrendo? Segundo Lemos (2002, p. 65), o Bacharel em Turismo deverá ter 

uma formação não somente nas áreas financeira, administrativa e de relações interpessoais, 

mas  também deverá  ter  uma  formação  consistente  nos  campos  da  ética,  responsabilidade 

social e preservação ambiental.

O mercado de trabalho para o egresso do Curso de Graduação em Turismo é amplo e 

variado,  podendo  atuar  no  setor  privado,  em  operadoras  turísticas,  agências  de  viagens, 

promotoras de eventos, meios de hospedagens, transportadoras e parques temáticos e no setor 

público, em órgãos relativos ao turismo (autarquias, secretarias, ministério). Também atua no 

ensino, no terceiro setor, e como profissional autônomo, prestando consultoria. É importante 

destacar  que  ao  Bacharel  em Turismo  cabe  emitir  parecer  técnico  acerca  de  projetos  de 

empreendimentos turísticos. A localização espacial do mercado de trabalho se situa tanto nas 
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áreas  urbanas,  quanto  em áreas  naturais,  incluindo-se  nesta  última  o  meio  rural,  seja  no 

território nacional ou no exterior.

No atual mercado globalizado, a adoção de práticas sustentáveis é consequência das 

pressões vindas de várias partes:  legislação turística  e ambiental,  comunidades  receptoras, 

acionistas  das  empresas  turísticas  e  consumidores  dos  produtos  turísticos.  Dessa  forma, 

setores do mercado de trabalho demandam que seus colaboradores tenham o domínio dessas 

práticas  sustentáveis.  Práticas  estas  que  foram  estabelecidas  por  entidades  nacionais  e 

internacionais,  como:  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT),  International  

Organization for Standardization (ISO), Programa de Certificação em Turismo Sustentável 

(PCTS), Instituto Ambiental Ratones (IAR), Foundation for Environmental Education (FEE), 

Tour Operators Initiative for Sustentainable Tourism Development (TOI), entre outras.

Observou-se  através  de  uma exploração  preliminar  do  estado  da  arte  que  existem 

poucos  estudos  sobre  a  abordagem  da  sustentabilidade  socioambiental  nos  Cursos  de 

Graduação em Turismo. Foram encontradas 4 (quatro) obras, sendo 2 (duas) dissertações, 1 

(um) artigo e 1 (um) capítulo de livro, que são: Nieman e Martins (2009 apud NEIMAN; 

RABINOVICI; MARTINS, 2010) investigaram os cursos de graduação em turismo de 27 

(vinte e sete) IES públicas; Câmara (2004) pesquisou junto a um curso de turismo oferecido 

por uma instituição de ensino superior localizada em Belo Horizonte/MG; Gonzalez (2008), 

cuja investigação foi sobre os cursos superiores de Turismo do Estado de São Paulo e Lobo 

(2008, p. 286) pesquisou um estudo de caso no qual analisou 3 (três) cursos de Bacharelado 

em Turismo com ênfase e/ou habilitação em áreas afins ao meio ambiente. De acordo com a 

exploração  preliminar  do  estado  da  arte,  observa-se  a  existência  de  uma  lacuna  sobre  a 

inserção da temática nos cursos de graduação em turismo do estado do Rio de Janeiro. 

Este  trabalho  tem por  objetivo  verificar  o  estado  da  arte  do grau  de  inserção  da 

abordagem  da  sustentabilidade  socioambiental  nos  Cursos  de  Graduação  em  Turismo 

oferecidos  pelas Instituições  de Ensino Superior (IES) do Estado do Rio de Janeiro.  Este 

estudo ganha relevância por ir ao encontro da necessidade de se criar cursos de turismo com 

uma preocupação ambiental, o que atende a demanda global, conforme Neiman, Rabinovici e 

Martins (2010).

Para  esta  investigação,  considera-se  que  o  turismo,  pelo  seu  elevado  potencial  de 

desenvolvimento  e  de  geração  de  emprego  e  renda,  recebe  considerável  volume  de 

investimentos, o que interfere na economia e na gestão pública dos locais receptores desses 

investimentos.  A atividade  turística  ocasiona  impactos  ambientais,  econômicos,  sociais  e 
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culturais, sendo estes passíveis de serem analisados como negativos ou positivos, o que exige 

o cumprimento dos requisitos da prática do turismo sustentável. 

O Turismo sustentável, segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT (2009) é:

Aquele que atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao 
mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o futuro. É visto como 
um  condutor  ao  gerenciamento  de  todos  os  recursos,  de  tal  forma  que  as 
necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a 
manutenção  da  integridade  cultural,  dos  processos  ecológicos  essenciais,  da 
diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida. 

São questões norteadoras do presente estudo: a) Quais as conceituações e prescrições 

gerais que estão presentes nas Diretrizes Curriculares do Ministério de Educação (MEC) para 

os Cursos de Graduação em Turismo com relação à formação para a sustentabilidade?; b) De 

que  forma  os  projetos  pedagógicos  dos  cursos  fornecem orientações  sobre o  conceito  de 

sustentabilidade?  Quais  programas  e  ementas  são  relacionados  aos  conceitos  de 

sustentabilidade? Quais abordagens são privilegiadas? Quais são negligenciadas?; c) O que 

predomina  nas  propostas  formativas  dos  cursos  de  Turismo?  Sobre  qual  viés  de 

sustentabilidade ocorre a formação do profissional do Turismo? Qual ênfase prevalece? A 

ambiental?  A  social?  A  econômica?  A  Cultural?;  d)  Quais  elementos  facilitadores  e  de 

dificuldades  podem  ser  identificados  na  implementação  do  tema  da  sustentabilidade  nas 

propostas  de cursos  de formação  superior  em Turismo? Que alternativas  ou sugestões  os 

cursos apresentam para a formação para a sustentabilidade?; e) Que limitações, contradições e 

desafios estão presentes nos cursos que tratam da sustentabilidade? 

Visando responder as questões de estudo, optou-se pela abordagem qualitativa e do 

tipo  exploratória  da  pesquisa,  fundamentada  por  dados  coletados  em  levantamento 

bibliográfico  e  documental  e  a  realização  de  pesquisa  de  campo,  com  aplicação  de 

questionários e efetuação de entrevistas semi-estruturadas em representantes das Instituições 

de Ensino Superior (IES) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As informações  obtidas  através  da análise  de conteúdo foram confrontadas  com o 

marco  teórico,  os dados da pesquisa documental  e bibliográfica,  focalizadas  no objeto de 

estudo. Por fim, se procedeu à triangulação das fontes mediante a comparação dos relatos nas 

entrevistas  dos representantes  das IES com os documentos  das mesmas,  numa associação 

livre, e a comparação com o referencial teórico-conceitual, buscando, desta forma, diversificar 

a investigação e objetivando maximizar a confiabilidade dos resultados obtidos.

Com  base  no  exposto,  investigou-se  como  são  as  práticas  da  inserção  da 

sustentabilidade  socioambiental  nos  Cursos  de  Graduação  em  Turismo  oferecidos  pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado do Rio de Janeiro relatadas neste estudo, 



19

composto de quatro capítulos constituídos da seguinte forma: o Capítulo I introduz o estudo 

realizado.  O Capítulo  II  trata  da fundamentação  do quadro teórico–conceitual  a  partir  da 

literatura especializada sobre a sustentabilidade no campo das ciências sociais. São analisados 

os conteúdos acerca do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade que contemplam as 

dimensões ecológica, econômica, social e cultural. No Capítulo III, destacam-se as políticas 

públicas  de  educação,  mais  precisamente  as  de  educação  ambiental  criada  a  partir  da 

constatação dos problemas vinculados ao meio ambiente, como instrumento para lidar com o 

que  a  comunidade  científica  internacional  denomina  de  crise  ambiental.  No Capítulo  IV, 

caracteriza-se a educação superior no Brasil no que tange a formação dos profissionais de 

turismo no nível superior, descrevendo um sumário percurso histórico, o Curso de Graduação 

em  Turismo  com  grau  em  bacharelado  e  na  modalidade  presencial.  No  Capítulo  V, 

apresentam-se  os  dados  de  pesquisa  e  as  respectivas  análises  apoiadas  no  quadro-teórico 

servindo  de  referencial  na  análise  e  reflexão  das  abordagens  encontradas  nos  Cursos  de 

Graduação em Turismo das Instituições de Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro e 

por fim, no Capítulo VI as considerações finais do estudo. Acredita-se que esta pesquisa trata 

de temática atual  e relevante  para a educação superior do turismo,  considerando-se que a 

formação para a sustentabilidade do Bacharel em Turismo vem ganhando espaço no meio 

acadêmico.  
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2 A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE 

 “Quando é necessário mudar? Antes que seja necessário”. 
Claus Muller

A  fundamentação  do  quadro  teórico–conceitual  se  dá  a  partir  da  literatura 

especializada  sobre  a  sustentabilidade  no  campo  das  ciências  sociais.  São  analisados  os 

conteúdos acerca do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade que contemplem as 

dimensões ecológica, econômica, social e cultural.

2.1 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade

Os conceitos de sustentabilidade emergem do desenvolvimento sustentável, que por 

sua vez origina-se do debate sobre o conceito de desenvolvimento. Trata-se, na verdade, da 

história sobre a reavaliação da noção do desenvolvimento predominantemente ligado à ideia 

de  crescimento,  até  o  surgimento  do  conceito  de  desenvolvimento  sustentável  (BELLEN, 

2006, p. 21).

 Nos últimos anos do século XX, o desenvolvimento compreendido como crescimento 

econômico, que se dá a partir da dilapidação dos recursos naturais, da acumulação de bens, da 

transformação material  excludente,  com uma produção inevitável  de resíduos, poluentes  e 

desequilíbrio ecológico e exclusão social (PELIZZOLI, 1999, p. 103), passa a ser questionado 

em encontros  internacionais  promovidos  pela  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  na 

busca por uma alternativa aos efeitos desse modelo de desenvolvimento dominante.

2.2 Percurso Histórico

A série  desses  encontros  internacionais  inicia-se  em 1972 com O Clube  de Roma 

(MEDINA, 2008), formado por um grupo de pesquisadores, que elabora o Relatório sobre os 

Limites do Crescimento, rompendo com a concepção de exploração ilimitada dos recursos 

naturais  e  opondo-se  ao  crescimento  contínuo  da  sociedade  industrial.  Sucedendo  este 
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encontro, ocorre a Conferência de Estocolmo da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, cujas 

preocupações  principais  eram o crescimento  populacional,  o  processo de urbanização  e  a 

tecnologia utilizada na industrialização. Em Estocolmo 72, como ficou conhecida a referida 

conferência, se origina o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (PNUMA).

Em 1973, surge o conceito de ecodesenvolvimento criado por Maurice Strong1, cujos 

princípios foram formulados por Ignacy Sachs2. Os princípios são: satisfação das necessidades 

básicas;  solidariedade  com  as  gerações  futuras;  participação  da  população  envolvida; 

preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; elaboração de um sistema social que 

garanta  emprego,  segurança  social  e  respeito  a  outras  culturas;  programas  de  educação 

(SACHS, 2004, p. 37). O ecodesenvolvimento é apresentado como um modelo alternativo à 

conceituação clássica de desenvolvimento baseado no crescimento econômico. Cabe ressaltar 

que  os  debates  em  torno  do  ecodesenvolvimento  abriram  espaço  para  a  percepção  do 

problema ambiental no âmbito global e a interdependência entre desenvolvimento (modelo 

dominante)  e  o  meio  ambiente,  abrindo  caminho  para  o  conceito  de  desenvolvimento 

sustentável.

Em 1974, da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento e do Programa 

de  Meio  Ambiente  das  Nações  Unidas  (PNUMA)  resulta  a  Declaração  Cocoyok.  O 

documento  inova  ao  fazer  uma  correlação  entre  a  explosão  demográfica  e  a  destruição 

ambiental resultado da pobreza e os países industrializados contribuindo para os problemas de 

subdesenvolvimento por causa do seu nível elevado de consumo.

Em 1975, foram aprofundadas as posições da Declaração Cocoyok, a Fundação Dag-

Hammarskjöld produz  o  Relatório  Dag-Hammarskjöld,  também  chamado  Relatório  Que 

Faire (Que  Fazer),  que  contou  com  a  colaboração  de  pesquisadores  e  políticos  de  48 

(quarenta e oito) países, juntamente com o PNUMA e mais outras 13 (treze) organizações da 

ONU. O documento destaca o papel de um novo desenvolvimento baseado na mobilização 

das forças capazes de mudar as estruturas dos sistemas em vigor e trata da relação entre a 

atividade humana e a degradação ambiental.

Em 1980, a Union for Conservation of Nature and Natural Resources, hoje conhecida 

como World Conservation Union, produz o documento World Conservation Strategy (IUCN; 

1  Maurice Strong, líder mundial ambientalista. Foi Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas  sobre o 
Ambiente Humano de 1972, e da Rio 92. Foi o primeiro diretor executivo do Programa Ambiental das Nações 
Unidas (PNUMA). Disponível em: <http://www.mauricestrong.net/bio.html>.

2  Economista, polonês naturalizado francês. É professor emérito da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais 
de Paris (EHESS), fundador e co-diretor do Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo e criador do 
Centro Internacional  de Pesquisas sobre Meio Ambiente e  Desenvolvimento,  ambos em funcionamento na 
França. Disponível em: <http://ignacysachs.blogspot.com>.

http://ignacysachs.blogspot.com/
http://www.ehess.fr/fr/
http://www.ehess.fr/fr/
http://www.mauricestrong.net/bio.html
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UNEP;  WWF,  1980)3,  no  qual,  pela  primeira  vez,  utiliza-se  o  termo  desenvolvimento 

sustentável.  A  abordagem  é  exclusiva  da  integridade  ambiental  e  conclama  cada  país  a 

estabelecer suas diretrizes de ação, baseadas em 3 (três) princípios: manutenção dos processos 

ecológicos, preservação da diversidade genética e uso sustentável dos recursos. Uma nova 

versão, estendendo os princípios do documento inicial e enfatizando as questões sociais, foi 

lançada  em 1991,  em 65 (sessenta  e  cinco)  países:  Caring for  the Earth:  a  Strategy  for  

Sustainable Living ((IUCN; UNEP; WWF, 1991). 

 Em 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

presidida pela então primeira-ministra da Noruega,4 apresentou o documento ‘Nosso Futuro 

Comum’,  mais  conhecido  como  Relatório  de  Brundtland (COMISSÃO  MUNDIAL  ENTRE 

MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO,  1991),  considerado  pelos  especialistas  como 

sendo  o  marco  da  formulação  do  novo  modelo  de  desenvolvimento,  o  desenvolvimento 

sustentável  ou  durável.  Neste  documento,  o  conceito  de  desenvolvimento  sustentável 

expande-se para além do foco da dimensão ambiental  e insere as dimensões econômica e 

social. O desenvolvimento sustentável é definido como sendo o processo dinâmico destinado 

a satisfazer as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazer suas próprias necessidades.

 Em 1992, vinte anos depois de Estocolmo 72, a ONU realizou a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro - Rio 92 ou Eco 

92, com o objetivo de avaliar como os países promoveram a proteção ambiental durante o 

período entre esses eventos e deliberar sobre questões específicas visando melhores condições 

socioambientais  em  âmbito  local  e  mundial.  Em  Estocolmo  72,  foram 13  (treze)  países 

participantes, na Rio 92 a participação subiu para 178 (cento e setenta e oito) países e contou 

com grande adesão da sociedade civil. 

A  Rio  92  resultou  na  elaboração  de  diversos  documentos,  dos  quais  merecem 

destaque:  a  Agenda  21  Global,  a  Declaração  do  Rio  sobre  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção das 

Nações  Unidas  sobre  Diversidade  Biológica  e  a  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre 

Mudanças Climáticas.

Ainda  no  ano  de  1992,  o  World  Business  Council  for  Sustainable  Development 

(WBCSD) divulgou o conceito de ecoeficiência, que consiste no aumento da produtividade e, 

3  IUCN - International Union for Conservation of Nature é a mais antiga e a maior rede mundial sobre meio 
ambiente - uma união democrática com adesão de mais de 1.000 organizações  governamentais  e cerca de 
11.000 cientistas voluntários em mais de 160 países. (IUCN, 1980)

4 Sra. Gro Harlem Brundtland.
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conseqüentemente, da rentabilidade das organizações, por meio da prevenção da poluição e da 

mitigação de impactos ambientais adversos (MAZZINI, 2003).

Em 2002,  dez  anos  após  a  Rio  92,  a  ONU patrocina,  a  Cúpula  Mundial  sobre  o 

Desenvolvimento Sustentável, em Johannesburgo, também conhecida como Rio +10, visando 

analisar a implantação dos acordos firmados no Rio de Janeiro, fortalecer o comprometimento 

em alcançar os objetivos acordados anteriormente e identificar novas prioridades.

No período do final do século XX até a primeira década do século XXI, é perceptível 

o aumento da conscientização sobre as limitações do modelo de desenvolvimento clássico, 

baseado apenas no crescimento econômico, adotado mundialmente.  A compreensão da inter-

relação  entre  desenvolvimento  socioeconômico e  a ocorrência  de transformações  no meio 

ambiente,  a  percepção  da  relação  entre  problemas  ambientais  e  o  processo  de 

desenvolvimento se legitimam pelo surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável 

(GUIMARÃES, 1997). A maioria dos países passa a incorporá-lo ao discurso oficial.

2.3 Conceituação

Os conceitos  de sustentabilidade  e  de desenvolvimento  sustentável  transitaram por 

várias perspectivas epistemológicas e tornaram-se temas populares, por meio dos meios de 

comunicação. É dever esclarecer que não é objetivo deste estudo identificar a totalidade das 

definições existentes sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável ou durável que, 

segundo Bellen (2006, p. 25), para alguns autores chegam a 160 e variam conforme o campo 

ideológico ambiental ou a dimensão em que cada autor se coloca. A proposta desse trabalho é 

identificar a variedade de entendimentos encontrada na literatura sobre os conceitos no campo 

das ciências sociais. 

Apesar da prioridade dada ao entendimento relativo às ciências  sociais,  a título de 

exemplificação do trânsito do conceito de sustentabilidade entre as ciências, temos o caso das 

ciências biológicas, que fazem uso da sustentabilidade na sua concepção economicista dos 

sistemas vivos. Estes são compostos por um capital /estoque a reproduzir e de um excedente 

/fluxo de biomassa, passível de ser apropriado para fins úteis sem comprometer a massa de 

capital originário (ACSELRAD, 2004, p. 2). Assim, a sustentabilidade apenas ocorre quando 

não  há  declínio  do  capital  natural,  implicando  a  habilidade  do  sistema  de  manter  sua 
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estrutura /organização e função /vigor, com o passar do tempo, em face do estresse externo 

/resiliência (1992, CONSTANZA, apud FARIAS; CARNEIRO 2007, p. 13).

Para Leff, (2008, p. 15) o conceito de sustentabilidade surge do reconhecimento da 

função de suporte da natureza, condição e potencial do processo de globalização. Isto é, a 

sustentabilidade requer um padrão de vida dentro dos limites impostos por ela. Portanto, não 

se trata somente de uma sustentabilidade dos recursos e do meio ambiente, mas sim do uso 

desses recursos, deste ambiente e das formas de apropriação dos mesmos pela sociedade.

Como se pode observar, apesar da disseminação e uso do conceito, não é fácil definir 

sustentabilidade  e  desenvolvimento  sustentável  ou durável.  A dificuldade  está  na falta  de 

consenso entre as diferentes posturas teórico-conceituais. Segundo Rattner (1999), a falta de 

precisão do conceito de sustentabilidade evidencia  a ausência de um quadro de referência 

teórico  capaz  de  relacionar,  de  maneira  sistematizada,  as  diferentes  contribuições  dos 

discursos  e  campos  de  conhecimentos  específicos.  Com o  que  parece  concordar  Reigota 

(2007), ao afirmar que sustentabilidade é um termo controverso, por vezes confundido com a 

noção de desenvolvimento sustentável, e que muitas vezes é dado como sendo uma definição 

amplamente conhecida e de senso comum. 

Entretanto, se contrapondo à falta de consenso sobre a definição de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, Voinov (1999 apud FARIAS; CARNEIRO, 2007, p. 14, grifo 

do  autor)  observa  que  há  um componente  comum a  todas  as  diversas  conceituações:  “a 

manutenção em certo nível, evitando o declínio”; a continuidade de certo recurso, sistema, 

condição  ou  relacionamento.  Comportamento  este  que,  segundo  o  autor,  não  parece  ser 

inerente aos sistemas ecológicos, tampouco aos sistemas sociais e econômicos criados pelo 

homem. 

Se  por  um  lado  autores  alertam  para  a  falta  de  consenso  e  precisão,  por  outro, 

encontram-se autores que empreendem formulações de conceitos acerca da sustentabilidade e 

do desenvolvimento sustentável. Relata-se a seguir os conceitos que estão em conformidade 

com as dimensões já citadas anteriormente. São elas: a ecológica, a econômica, a social e a 

cultural.

Ignacy  Sachs  (2004,  p.  15-16),  criador  dos  princípios  do  conceito  de 

ecodesenvolvimento,  entende  que  para  o  desenvolvimento  sustentável  existir  de  fato,  são 

necessários cinco pilares, sendo esses pilares os seguintes: 

(1) Social - distribuição de renda e riqueza mais equitativa; 
(2) econômico - viabilidade econômica; 
(3) ambiental - nas duas dimensões, a de provedor de recursos e a de receptor de 
resíduos; 
(4) territorial - distribuição espacial de recursos, populações e atividades e 
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(5) político - governança democrática. 

Segundo Diegues (1992, p. 25-28), o conceito de ecodesenvolvimento, não foi perene; 

sobreviveu  em um período  relativamente  curto  ao  invés  do  conceito  de  desenvolvimento 

sustentado, criado no mesmo período. O autor ressalta que este último ganhou notoriedade 

possivelmente por ter sido adotado em importantes documentos, apesar de alertar para o fato 

de que mesmo assim sofre críticas sobre a concepção do desenvolvimento sustentado e sua 

aplicabilidade. O autor entende que: 

O  conceito  de  sociedades  sustentáveis parece  ser  mais  adequado  que  o  de 
desenvolvimento sustentável na medida em que possibilita a cada uma delas definir 
seus padrões de produção e consumo, bem como o de bem-estar  a partir  de sua 
cultura, de seu desenvolvimento histórico e de seu ambiente natural. Além disso, 
deixa-se  de  lado  o  padrão  das  sociedades  industrializadas,  enfatizando-se  a 
possibilidade da existência de uma diversidade de sociedades sustentáveis,  desde 
que  pautadas  pelos  princípios  básicos  da  sustentabilidade  ecológica,  econômica, 
social e política [...] (Diegues, 1992, p. 25-28, grifo do autor)

Diegues esclarece que não se propõe um determinado sistema sociopolítico,  mas a 

proposta é que ele tenha capacidade para se transformar. O autor observa que essa noção de 

sociedade sustentável se baseia na noção expressa por Chambers (1986) e J. Robinson (1990) 

que define sustentabilidade como a persistência, por um longo período (indefinite future) de 

certas características necessárias e desejáveis  de um sistema sócio-político e seu ambiente 

natural.  Diegues afirma que Robinson considera sustentabilidade como um princípio ético, 

normativo.  O  autor  conclui,  portanto,  que  não  existe  uma  única  definição  de  sistema 

sustentável (DIEGUES, 1992, p. 25-28).

Outro tipo de abordagem que se utiliza do artifício da graduação e da adjetivação da 

sustentabilidade é destacada por Enriquéz e Drummond (2007, p. 248-249), ao observarem 

que  na  tentativa  de  melhor  qualificar  o  termo  sustentabilidade,  pesquisas  conduzidas 

principalmente  pelo  Banco  Mundial  acrescentaram  os  adjetivos  forte,  fraca  e  sensata  ou 

prudente (SERAGELDIM, 1995; WARHUST, 1999). O significado, segundo os autores, das 

adjetivações da sustentabilidade são:

Sustentabilidade  forte:  se  liga  à  ideia  de  preservação  dos  recursos  naturais  e 
ambientais e considera que a continuidade da vida econômica depende muito dessa 
base de recursos. Ela pressupõe que há uma relação de complementaridade entre os 
recursos  ambientais  e  outras  formas  de  capital,  particularmente,  de  capital 
manufaturado. Esse tipo de enfoque se liga à deep ecology (ecologia profunda), para 
a qual as preocupações econômicas e sociais devem ser sacrificadas em proveito de 
preocupações ecológicas;
Sustentabilidade fraca:  admite que o capital natural  e o capital  manufaturado são 
substituíveis.  O  objetivo  é  manter  o  nível  de  bem-estar  socioeconômico  da 
sociedade. Será a “renda sustentável”, ou seja, um fluxo de rendimento contínuo que 
manterá o nível de bem-estar futuro, mesmo após o esgotamento do recurso natural. 
Sustentabilidade sensata ou prudente: destaca a necessidade de buscar o equilíbrio 
entre as diferentes dimensões do desenvolvimento. O esgotamento do capital natural 
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só  se  justifica  se  a  receita  obtida  for  convertida  em  outras  formas  de  capital 
(humano, social ou produzido pelo homem), entre os quais haja desequilíbrio, não 
negligenciando, entretanto, a necessidade de se manter certos níveis mínimos dos 
diferentes capitais. (ENRIQUÉZ; DRUMMOND, 2007, p. 248-249, grifo do autor). 

Conforme  a  conceituação  dos  autores,  a  interpretação  que  se  faz  é  que  a 

sustentabilidade forte consagra uma visão conservacionista; a sustentabilidade fraca aborda de 

forma tolerante e opta pela substituibilidade, ou seja, substituir o capital que se esgota pelo 

que pode ser criado pelo ser humano quando houver desequilíbrio;  que a sustentabilidade 

sensata ou prudente busca o equilíbrio entre as duas anteriores, isto é, explorar respeitando os 

limites dos recursos naturais.

Rodriguez  (2006  apud  RABELO,  2007,  p.  75)  acrescenta  aos  referidos  adjetivos, 

fraca,  forte  e  sensata,  outros significados.  Classifica  esses  três  níveis  de sustentabilidades 

como sendo:

Forte  –  concepção  fundamentalista  que  acredita  que  somente  a  paralisação  de 
qualquer exploração natural propiciará um desenvolvimento;
Fraca – concepção neoliberal  que privilegia o capital físico, podendo substituir o 
capital natural pelo físico dando ênfase a tornar sustentável o capital;
Sensata – aqui se permite a exploração do capital natural, porém conhecendo-se os 
limites dos recursos, isto é, o natural é a base.

Conforme  Enriquéz  e  Drummond  (2007,  p.  248-249)  esses  adjetivos  associam  o 

conceito de desenvolvimento a diferentes dimensões, representadas da seguinte forma:

Capital natural (dimensão biofísica): é a base dos recursos naturais e ambientais da 
humanidade;
Capital manufaturado (dimensão econômica): refere-se a toda produção científica, 
tecnológica  e  econômica;  estão  incluídos  conhecimentos,  ideias,  equipamentos, 
instalações, sistema financeiro e monetário etc.;
Capital  social  (dimensão  política  no  sentido  amplo):  refere-se  ao  estágio  de 
participação  cívica,  práticas  de  cidadania  e  fortalecimento  institucional,  dentre 
outros aspectos da vida política;
Capital humano (dimensão que abrange as condições de saúde, educação e renda): 
diz respeito às condições de saúde, educação, nível e distribuição de renda. 

Moura (2006, p. 9) afirma que a economia sempre se preocupa com o crescimento, 

enquanto a ecologia prefere usar a palavra desenvolvimento, que não implica necessariamente 

em crescimento. Entretanto, essa visão ecológica também não é única, já que, de acordo com 

Pearce  (1993 apud  BELLEN,  2006,  p.  25),  existem diferentes  ideologias  ambientais  que 

fazem do ambientalismo um fenômeno complexo e dinâmico. Dentro do ambientalismo, o 

autor  identifica  dois  perfis  ideológicos:  o  tecnocentrismo  e  o  ecocentrismo,  sendo  que  a 

concepção tecnocêntrica se aproxima do modelo antropocêntrico de relação homem-natureza, 

enquanto  que  a  concepção  ecocêntrica  entende  a  relação  homem-natureza  como  sendo 

simétrica.
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Na visão de Peaece (1993 apud BELLEN, 2006, p. 25), com relação à literatura que 

aborda a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, os autores que se aproximam da 

concepção  tecnocêntrica  compreendem que a  sustentabilidade  se  refere  à  manutenção  do 

capital total disponível no planeta e que ela pode ser alcançada pela substituição de capital 

natural pelo capital gerado pela capacidade humana. Por outro lado, para Peaece (1993 apud 

BELLEN,  2006,  p.  25),  os  autores  que  aderem  à  concepção  ecocêntrica,  destacam  a 

importância do capital natural e a necessidade de conservá-lo, não somente pelo seu valor 

financeiro, mas principalmente pelo seu valor substantivo.

Em relação a esta abordagem, Lima (1999, p. 8) esclarece que a proposta “[...] não é 

abandonar por completo a ideia de manter o capital natural intacto”. Mas, apenas sugere que 

deve  se  evitar  a  sua  depreciação  por  meio  da  efetiva  limitação  dos  insumos  biofísico-

materiais,  os  quais  configuram  um  indicador  que  faz  mais  sentido  para  os  agentes 

econômicos.

Já  Naess  (1996 apud BELLEN,  2006,  p.  25)  estabelece  outro  tipo  de  paralelo  de 

diferenciação, o da concepção da ecologia profunda em contraponto à ecologia superficial. A 

ecologia profunda tem seu foco no igualitarismo biosférico e nos princípios da diversidade, 

complexidade e autonomia. A ecologia superficial concentra-se na afluência e na saúde das 

pessoas, juntamente com a luta contra a poluição e a diminuição de recursos.

Desta  maneira,  os  autores  que  se  aproximam da  ecologia  profunda entendem que 

existem limites naturais para o desenvolvimento dentro do planeta. De outra forma, os autores 

que aderem à ecologia superficial compreendem que o desenvolvimento sustentável é uma 

estratégia da sociedade contemporânea para escapar das concepções de limites naturais.

A existência de múltiplos níveis de sustentabilidade, segundo Bellen (2006, p. 27), tem 

a ver com a inter-relação dos subsistemas (país, sociedade, região, comunidade, empresa) que 

devem ser sustentáveis, o que, entretanto, por si só, não garante a sustentabilidade do sistema 

como um todo.  O autor  reconhece  que “[...]  há interdependências  e  fatores  cujo controle 

extrapola as fronteiras desses subsistemas que estão inseridos num sistema mais amplo”.

Munro  (1995,  tradução  nossa),  que  orientou  a  elaboração  do  documento  World  

Conservation Strategy (IUCN; UNEP; WWF, 1980) e dirigiu a sua versão seguinte  Caring 

for the Earth: a Strategy for Sustainable Living  (IUCN; UNEP; WWF 1991), entende que 

tanto os conceitos de sustentabilidade quanto a noção de desenvolvimento sustentável são 

metas alcançáveis, que não são apenas elementos de retórica. Para ele, a sustentabilidade deve 

ser o critério  principal  para se avaliar  o desenvolvimento.  Porém, alerta  que mais  lucros, 

empregos e bens, serão em vão se eles são ganhos à custa da sustentabilidade. Esclarece que 
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definir sustentabilidade pode parecer um jogo filosófico, mas consegui-lo é um imperativo, 

por compreender que vale a pena lutar para que se torne realizável.

Na visão de Munro (1995, tradução nossa), deve-se dar prioridade para a discussão das 

questões  operacionais  e  as  aplicações  práticas  do  conceito.  Compreende  que  o 

desenvolvimento  é  todo  e  qualquer  tipo  de  atividades  ou  de  processos  que  aumentam a 

capacidade  das  pessoas  ou  do  meio  ambiente  para  satisfazer  as  necessidades  humanas  e 

melhorar a qualidade da vida humana. Assim, desenvolvimento inclui não apenas a extração e 

transformação dos recursos, a criação de infra-estruturas, bem como a compra e venda de 

produtos. Mas também, e com igual importância, inclui outras, tais como saúde, segurança 

social, educação, conservação da natureza, apoio às artes, entre outras coisas.  Desta forma, o 

desenvolvimento  será  sustentável  a  partir  de  um  complexo  de  atividades,  algumas  com 

objetivos sociais,  outras com objetivos econômicos,  e outras tantas com base em recursos 

materiais e mesmo com base em recursos intelectuais. Sendo de tal forma, que seja permitido 

a todas as pessoas alcançarem seu pleno potencial e desfrutar de uma vida boa. 

Em desacordo com a opinião de Munro (1995, tradução nossa), no que se refere à 

operacionalidade do conceito de sustentabilidade, Leroy (1997, p. 15) afirma que há centenas 

de  definições  de  sustentabilidade.  Argumenta  que um  conceito  susceptível  de  tantas 

definições  não  é  operacional.  Observa  que  quando  se  entra  na  discussão  sobre  o 

desenvolvimento sustentável, entra-se no campo ideológico-político,  mesmo que embasado 

sobre uma reflexão científica. 

Leroy  (1997,  p.  15)  interessa-se  pela  questão  da  escala  da  sustentabilidade.  Ao 

contrário  de  outros  autores  que  centram  sua  atenção  no  global,  o  autor  reflete  sobre  a 

viabilidade  da  comunidade  local  como  o locus da  sustentabilidade.  Ele  distingue  as 

comunidades de pertencimento nas quais existem identidades culturais associadas ao espaço 

compartilhado das comunidades meramente espaciais, muitas por vezes divididas em grupos e 

classes fortemente diferenciados, cuja ação leva à paralisia. Porém, alerta para o fato de que 

de  nada  adianta  construir  territórios  de  economia  alternativa  desconectados  de  processos 

regionais e nacionais. 

Na perspectiva de Viederman5 (1993 apud VIEDERMAN, 1995), a sustentabilidade é 

uma espécie de roteiro que nos permite ver o futuro de tal maneira que nos ajuda a concentrar 

a  nossa  atenção  sobre  um  conjunto  de  valores  e  princípios  éticos  e  morais  pelos  quais 

devemos orientar nossas ações, como indivíduos, e em relação às estruturas institucionais com 

5  Dr. Stephen Viederman, historiador, foi Presidente da Jessie Smith Noyes Foundation em New York City, 
ocupou altos cargos no Population Council e na UN Population Fund (ONU).
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as quais  mantemos  contato,  sendo essas  estruturas  governamentais  e  não governamentais. 

Tanto nos contatos relacionados com o trabalho, quanto em outras modalidades.  Viederman 

(1993 apud VIEDERMAN, 1995), argumenta que a sustentabilidade: 

É uma maneira de controle do capital, em todas as suas formas: natural, humano, 
humano-criado,  sociais  e  culturais,  para  assegurar  que  seja  possível  às  gerações 
presentes e futuras poderem atingir um alto grau de segurança economia e atingir a 
democracia, mantendo a integridade dos sistemas ecológicos em que se assenta toda 
a vida e da qual dependerá a produção.

Compartilhando do mesmo pensamento de Viederman, para quem o desenvolvimento 

sustentável é um princípio moral, Trzyna (1995, tradução nossa) ressalta que a questão não é 

tanto sobre o que  é, mas o que  deveria ser tendo a ver com o valor das escolhas. O autor 

observa que  tornou-se comum para aqueles  que falam e escrevem sobre desenvolvimento 

sustentável,  apelarem  para  uma  nova  ética  global,  a  fim de  sublinhar  a  importância  dos 

valores e motivar as pessoas para cuidar do mundo que os rodeia. 

Contudo,  tem  havido  pouca  consideração  moral  acerca  dessas  ideias  e  de  como 

traduzi-las em políticas e decisões que irão mudar o mundo em direção a sustentabilidade. Em 

outras palavras, Trzyna (1995) entende que é preciso haver uma articulação cuidadosa entre o 

valor  das  escolhas  e a  explícita  formulação  de políticas  e  tomada de decisão,  e  que esse 

processo de internalização de valores éticos pode ser acelerado através da institucionalização 

da ética.

Trzyna (1995) observa que o desenvolvimento sustentável é um conceito transversal; é 

simultaneamente uma força e uma fraqueza.   Ele obriga-nos a ir além das nossas habituais 

formas compartimentadas  de pensar,  passando a  ter  que considerar  as inter-relações  entre 

ecologia, economia e sociedade. O autor afirma que o desenvolvimento sustentável requer 

liderança e uma nova arquitetura para a política e a organização social mediante a definição 

de planos e estratégias, o que considera ser uma mudança fundamental. 

Para Dahl (1997 apud BELLEN, 2006, p. 27), o termo desenvolvimento sustentável é 

claramente  carregado  de  valores,  e  existe  uma  forte  correlação  entre  a  ética  social  e  a 

concepção de sustentabilidade de uma dada comunidade ou sociedade. Mas Dahl admite ser 

uma  tarefa  difícil.  O  autor  afirma  que  o  conceito  de  sustentabilidade  pode  ser  melhor 

entendido  a  partir  de  diversas  dimensões  e  reconhece  que  nas  sociedades  ocidentais  a 

dimensão econômica  tem sido usada de maneira  predominante.  Entretanto,  ressalta  que o 

sistema é global, e que uma única parte (sociedade, comunidade, organização) não pode ser 

sustentável se as outras não o são.
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O princípio moral e a participação social estão presentes também em Jacobi (2003), 

para quem a ideia de sustentabilidade implica a prevalência da premissa de que é preciso 

definir  limites às possibilidades  de crescimento e delinear  um conjunto de iniciativas que 

levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos por 

meio  de  práticas  educativas  e  de  um processo  de  diálogo  informado,  o  que  reforça  um 

sentimento de co-responsabilidade e de constituição de valores éticos. O autor entende que a 

sustentabilidade como novo critério básico e integrador, precisa estimular permanentemente 

as responsabilidades éticas, na medida em que a ênfase nos aspectos extra-econômicos serve 

para reconsiderar os aspectos relacionados com a equidade, a justiça social e a própria ética 

dos seres vivos.

Outro fator é lembrado por Bossel (1999, tradução nossa) no que se refere ao conceito 

de desenvolvimento sustentável, é o fator temporal. Isto é, a sustentabilidade de um sistema 

só pode ser observada a partir da perspectiva futura, de ameaças e oportunidades, sendo difícil 

a  verificação  da  sustentabilidade  no  contexto  dos  acontecimentos.  Segundo  o  autor,  as 

ameaças à viabilidade do sistema derivam das dinâmicas da tecnologia, da economia e da 

população. 

Para  Bossel  (1999,  tradução  nossa),  uma  sociedade  ambiental  e  fisicamente 

sustentável,  que  explora  o  ambiente  em  seu  nível  máximo  de  sustentação,  pode  ser 

psicológica e culturalmente insustentável. Observa que o conceito de sustentabilidade não tem 

muito significado para a sociedade humana, apesar de acreditar que ele já está implícito na 

sociedade e que a partir do momento atual a sociedade pode tomar diferentes caminhos de 

desenvolvimento, o que reporta à questão das referências éticas, já mencionadas por outros 

autores. 

Bossel  (1999,  tradução  nossa)  entende  que  a  sustentabilidade  deve  abordar  as 

dimensões  material,  ambiental,  social,  ecológica,  econômica,  legal,  cultural,  política  e 

psicológica e o conceito de desenvolvimento sustentável deve ser dinâmico. Compreendendo 

que a  sociedade  e  o  meio  ambiente  sofrem mudanças  contínuas  e  que as  tecnologias,  as 

culturas, os valores e as aspirações estão em constantes modificações, gerando necessidade de 

adaptação constante do sistema, como consequência do processo evolucionário, o que torna 

imprevisível o resultado deste processo. 

Contudo, Bossel (1999, tradução nossa) acredita na impossibilidade de esse sistema ter 

uma tendência à autodestruição. Para regular o sistema sugere a criação de indicadores de 

sustentabilidade, cujas funções seriam de avaliar condições e tendências em relação às metas 
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e aos objetivos, comparar lugares e situações, prover informações de advertência e antecipar 

futuras condições e tendências.

Em concordância com a percepção de Bossel (1999), para Hardi e Zdan (1997, p. 77, 

tradução nossa) o desenvolvimento sustentável também é um processo dinâmico de evolução. 

Isto  porque  os  autores  entendem que  desenvolver  significa  expandir,  ou  seja,  realizar  as 

potencialidades,  da  maneira  que  se  chegue  a  um  estágio  maior,  ou  melhor,  do  sistema. 

Compreendem que o desenvolvimento deve ser qualitativo e quantitativo, diferentemente da 

visão simples  de crescimento econômico,  devendo preservar-se algumas características  do 

sistema  de  forma  que  a  continuidade  da  vida  seja  assegurada.  Tais  características  são 

necessárias e desejáveis de pessoas, de suas comunidades e de suas empresas, e também dos 

ecossistemas dentro dos quais estão inseridos, por um longo ou indefinido período.

Hardi e Zdan (1997, p. 78, tradução nossa) reforçam a noção da interdependência entre 

os sistemas e afirmam que deve-se alcançar o bem-estar humano e dos ecossistemas, de forma 

que isso não ocorra às custas uns dos outros, assim o progresso em cada um desses sistemas 

estará mais próximo da sustentabilidade, corroborando com a ideia de sistema global.

Para Coimbra (2004, p. 561-562), o conceito de desenvolvimento sustentável não foi 

aprofundado e cultivado com a necessária atenção, isso porque até o momento está reduzido a 

uma simples expressão idiomática de semântica incerta. Observa que há um vazio em torno 

do desenvolvimento sustentável,  o qual admite  ser sem dúvida conceitual.  Porém,  é  mais 

ainda um vazio de experiências sólidas e bem-sucedidas que possam ser ampliadas. 

Coimbra  (2004,  p.  561-562)  reconhece  que  a  culpa  não  é  do  desenvolvimento 

sustentável em si mesmo; é dos doutrinadores, dos gestores públicos e da falta de interesse da 

universidade pelo tema. Como consequência dessa alienação, o autor salienta que se pratica 

uma pregação por conta de alguns poucos idealistas mal municiados de ideias claras e de 

experiências convincentes.

Contudo, Coimbra (2004, p. 561-563) afirma que apesar dos pesares, o conceito de 

desenvolvimento sustentável não pode se perder, que não é possível que os atores sociais e os 

agentes e gestores ambientais dispensem-se do aprofundamento do assunto. Ressaltando que 

aprofundar ideias é tarefa mais difícil do que repetir chavões. Desta forma, visando contribuir 

de maneira a explorar o assunto, o autor propõe as seguintes definições para desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade: 

Desenvolvimento  sustentável  é  um  processo  contínuo  e  progressivo,  gerado  na 
comunidade e por ela assumido, que leva a um crescimento global e harmonizado de 
todos os setores  da sociedade,  pelo aproveitamento dos seus diferentes  valores e 
potencialidades, de modo a produzir os bens e serviços necessários à satisfação das 
necessidades individuais e coletivas do ser humano por meio de um aprimoramento 
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técnico e cultural, e com menor impacto ambiental possível. [...] Sustentabilidade é a 
condição ou resultado do equilíbrio nas relações entre uma determinada sociedade 
humana e o meio natural em que ela vive e se organiza, de modo que as demandas e 
ofertas recíprocas atendam às necessidades dos ecossistemas naturais e sociais, sem 
prejuízo das  gerações  futuras,  dos  sistemas  vivos e  dos  ecossistemas do planeta 
Terra. (COIMBRA, 2004, p. 561-563)

Destaca-se o que é relevante  para este  estudo e que Coimbra sintetiza  que todo o 

desenvolvimento  deveria  ser  sustentável,  como  toda  educação  deveria  ser  ambiental 

(COIMBRA, 2004, p. 563, grifo nosso).

Gadotti (2008, p. 76, grifo do autor), em sua análise sobre as conceituações acerca da 

sustentabilidade,  entende que os conceitos podem ser desdobrados em dois eixos, sendo o 

primeiro relativo à natureza e o segundo relativo à sociedade:

(1)  Sustentabilidade  ecológica,  ambiental  e  demográfica  (recursos  naturais  e 
ecossistemas), que se refere à base física do processo de desenvolvimento e com a 
capacidade da natureza suportar a ação humana, com vistas à sua reprodução e aos 
limites das taxas de crescimento populacional;
(2)  Sustentabilidade cultural,  social  e  política,  que se refere  à  manutenção  da 
diversidade e das identidades, diretamente relacionada com a qualidade de vida das 
pessoas,  da  justiça  distributiva  e  ao  processo  de  construção  da  cidadania  e  da 
participação das pessoas no processo de desenvolvimento.

O  desenvolvimento  sustentável  além  de  ser  viável  é  uma  exigência  do  mundo, 

segundo Buarque (2008, p. 79). O autor argumenta que mesmo numa economia de mercado é 

possível alcançar níveis razoáveis de conservação ambiental e equidade social, mesmo porque 

esses são fatores de competitividade. Isso porque o mercado é uma sinalização de curto prazo 

e de eficiência estritamente econômica, podendo levar a distorções nos terrenos ambiental e 

social.  Porém,  destaca  a  atuação  do  Estado  e  da  sociedade  como  reguladores  dessas 

distorções,  já  que  a  ação  do  Estado  e  da  sociedade  no  novo  paradigma  permite  a 

sustentabilidade e a equidade, coincidindo com uma necessidade coletiva diante dos interesses 

privados dos produtores,  preocupados em socializar  as externalidades6 e  reduzir  os custos 

sociais. Buarque (2008, p.80) afirma que

 As novas tecnologias geradas e difundidas na economia mundial permitem reduzir 
custos do desperdício do processo produtivo e da “internalização” dos custos de 
impactos ambientais, e a reestruturação produtiva orienta a economia para setores e 
segmentos de menor impacto ambiental, especialmente o terciário e o quaternário. 
Surgem novos  setores  econômicos  rentáveis  [...].  Ao mesmo tempo,  crescem os 
sistemas de regulação e controle ambiental  que promovem economia de recursos 
naturais e, portanto, aumento da eficiência e rentabilidade, e crescem também as 
exigências  de  qualidade  e  padrão  ISO7 de  qualidade  ambiental  no  comércio 

6  Moura  (2006,  p.  11)  esclarece  que  em economia,  o  conceito  de  externalidade  refere-se  à  ação  que  um 
determinado sistema de produção causa em outros sistemas externos. [...] Existe uma externalidade quando a 
produção de uma empresa (ou um consumo individual) afeta o processo produtivo ou um padrão de vida de 
outras  empresas  ou pessoas  [...].  Normalmente,  esses  efeitos  não  são  avaliados  em termos de  preços.  As 
externalidades podem ser positivas ou negativas. 
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internacional  e  de  investimentos  elevados  em educação  e  formação  de  recursos 
humanos.

Elege-se,  neste  estudo,  entre  os  diversos  conceitos  encontrados  na  literatura,  o 

conceito  de  ecodesenvolvimento criado  por  Ignacy Sachs no qual  estabelece  cinco pilares 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável: social; econômico; ambiental; territorial e 

político (SACHS, 2004, p.15-16).

A  diversidade  na  conceituação  de  sustentabilidade  e  desenvolvimento  sustentável, 

assim  como  sua  complexidade,  deve  ser  um  estímulo  para  que  todos  os  atores  sociais 

participem na  criação  de definições  de  significados  de  fácil  assimilação  que abranjam as 

dimensões  socioambientais  e  de  instrumentos  que  facilitem  sua  operacionalização, 

implementação e avaliação crítica de seus processos.

2.4 Repercussão dos Conceitos de Desenvolvimento Sustentável e de Sustentabilidade no 

Turismo

O Turismo não ficou imune aos novos paradigmas e, de acordo com Seabra (2008, 

p.153),  cresce em todo o mundo  a  urgente  necessidade  do planejamento  e  da  gestão das 

atividades turísticas sob as premissas da sustentabilidade respeitando os limites impostos pelo 

meio  natural  e  atendendo  as  necessidades  tanto  dos  turistas  quanto  das  comunidades 

receptoras destes turistas. Compartilhando dessas concepções e contribuindo com o que está 

dentro de sua competência, a Organização Mundial de Turismo (OMT) elaborou o Código 

Mundial de Ética do Turismo (CMET).

O CMET (OMT/UNWTO, p.7-8), no seu artigo terceiro, determina que o turismo deve 

ser um fator de desenvolvimento sustentável. No item um, ressalta a necessidade de que o 

crescimento seja sadio e continuamente sustentável.

1) O conjunto dos atores do desenvolvimento turístico têm o dever de salvaguardar o 
ambiente e os recursos naturais, na perspectiva de um crescimento econômico são, 
contínuo  e  sustentável,  capaz  de  satisfazer  eqüitativamente  as  necessidades  e  as 
aspirações das gerações presentes e futuras;

No segundo item chama o poder público a colaborar com a parte que lhe cabe:

2) Todos  os  tipos  de  desenvolvimento  turístico  que  permitam  economizar  os 
recursos naturais raros e preciosos, nomeadamente a água e a energia, bem como 

7  Norma internacional  que funciona como código voluntário de conduta, por vezes, é mais exigente que a 
legislação nacional dos países.
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evitar  na  medida  do  possível  a  produção  de  dejetos,  devem  ser  privilegiados  e 
encorajados pelas autoridades públicas nacionais, regionais e locais;

No terceiro item,  visa à melhor  distribuição no espaço e no tempo nos fluxos das 

viagens  tomando  por  base  as  férias  dos  trabalhadores  e  as  escolares  visando  reduzir  os 

impactos negativos e aumentar os positivos do turismo:

3)  A  repartição  no  tempo  e  no  espaço  dos  fluxos  de  turistas  e  de  visitantes, 
especialmente o que resulta das licenças de férias e das férias escolares, e um melhor 
equilíbrio  entre  locais  freqüentados  devem ser  procurados por forma a reduzir  a 
pressão da atividade turística sobre o meio ambiente, e a aumentar o seu impacto 
benéfico na indústria turística e na economia local;

No  quarto  item,  a  preocupação  com  a  proteção  do  patrimônio  natural  desde  a 

concepção até a execução das atividades turísticas:

4)  As  infra-estruturas  devem  estar  concebidas  e  as  atividades  turísticas  ser 
programadas por forma a que seja protegido o patrimônio natural constituído pelos 
ecossistemas e a biodiversidade, e que sejam preservadas as espécies ameaçadas da 
fauna e flora selvagens; os atores do desenvolvimento turístico, nomeadamente os 
profissionais, devem permitir que lhes sejam impostas limitações ou obstáculos às 
suas  atividades  quando elas  sejam exercidas  em zonas particularmente  sensíveis: 
regiões desérticas, polares ou de alta montanha, zonas costeiras, florestas tropicais 
ou zonas úmidas, propícias à criação de parques naturais ou reservas protegidas; 

Por  fim,  o  quinto  item  do  art.  3º  do  Código  Mundial  de  Ética  do  Turismo 

(OMT/UNWTO,  p.7-8),  reconhece  o  valor  enriquecedor  do  turismo  de  natureza  e  o 

ecoturismo desde que respeitada a capacidade de carga e as comunidades receptoras:

5) O turismo de natureza e o ecoturismo são reconhecidos como formas de turismo 
especialmente enriquecedoras e valorizadoras, sempre que respeitem o patrimônio 
natural e as populações locais se ajustem à capacidade de acolhimento dos lugares 
turísticos.

Como  pode  ser  observado,  os  conceitos  de  sustentabilidade  e  desenvolvimento 

sustentável estão presentes nos debates da atividade turística. Considerando a definição da 

Organização Mundial do Turismo (OMT) para o turismo sustentável como sendo

Aquele que atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao 
mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o futuro. É visto como 
um  condutor  ao  gerenciamento  de  todos  os  recursos,  de  tal  forma  que  as 
necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a 
manutenção  da  integridade  cultural,  dos  processos  ecológicos  essenciais,  da 
diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida.

Entende-se que o ideário de sustentabilidade adotado pelo órgão gestor mundial do 

Turismo,  a  OMT,  está  fundamentado  no  ecodesenvolvimento.  Este  conceito  se  reporta  à 

origem  das  discussões  sobre  a  opção  por  um  desenvolvimento  sustentado  em  todas  as 

dimensões: ecológica, econômica, social e cultural, sendo baseados nos princípios propostos 

por Ignacy Sachs (2004, p. 37).
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[...]  satisfação  das  necessidades  básicas;  solidariedade  com  as  gerações  futuras; 
participação da população envolvida; preservação dos recursos naturais e do meio 
ambiente; elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e 
respeito a outras culturas; programas de educação. 

Destaca-se que tais princípios foram aceitos por Maurice Strong8 na formulação do 

conceito  do  ecodesenvolvimento  que  deu  origem  às  discussões  do  desenvolvimento 

sustentável.

Anjos F.,  Anjos S. e Rados (2010, p. 129) elaboraram um quadro sintetizador que 

integra os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável adaptados de Sachs 

para a área de turismo.

Dimensão Conceito geral Conceito no turismo

Ecológica
Proteção e mitigação dos danos aos 
elementos naturais

Capacidade de carga do ecossistema

Social
Equidade social 
Acesso a bens e direitos

Equidade na distribuição dos benefícios 
trazidos pelo turismo

Cultural
Identidade local
Valorização cultural

Respeito às diferenças
Valorização das minorias
Integração cultural

Política Democratização e participação
Participação da comunidade local e dos 
visitantes nas decisões

Econômica
Equilíbrio no crescimento 
econômico

Desenvolvimento econômico dos 
destinos turísticos

Espacial
Distribuição equilibrada do uso do 
território

Uso adequado dos territórios turísticos

Quadro 1: Dimensões da sustentabilidade e seus reflexos no turismo
Fonte: Anjos F.; Anjos S.; Rados (2010, p. 129).

La Rovere et al (2010, p. 200), ao abordarem a utilização do instrumento de gestão 

ambiental, Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), no planejamento turístico, observam que 

esta é uma prática recente, entretanto que deve ser intensificada por conta da capacidade que a 

AAE tem de fornecer uma estrutura robusta e lógica para avaliar os impactos ambientais e 

sociais do desenvolvimento turístico. Os autores reconhecem que o turismo é uma alternativa 

de  desenvolvimento,  desde  que  adequadamente  planejado,  no  sentido  de  maximizar  seus 

impactos positivos e minimizar os negativos.

No que tange a inclusão social do planejamento turístico, Pacheco e Irving (2005, p. 

323; 326) alertam para o fato de o setor de turismo não considerar de forma mais consistente a 

8  Foi Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972, e da Rio 92. Foi 
o primeiro diretor executivo do Programa Ambiental das Nações Unidas (PNUMA).  Disponível em: 
<http://www.mauricestrong.net/bio.html>.

http://www.mauricestrong.net/bio.html
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possibilidade  de  estender  o  exercício  de  co-responsabilidade  à  conduta  do  turista  que  as 

autoras entendem como dimensionada de forma incipiente.  Sugerem como uma alternativa 

para dimensionar o turista sob a ótica da sustentabilidade o deslocamento do enfoque sobre o 

perfil do turista para o enfoque que privilegie possíveis formas de interação entre os diversos 

atores envolvidos no fenômeno turístico, entre elas: as distintas formas de intercâmbio entre 

“o  local”  (grifo  das  autoras)  e  ‘o  turista’,  de  modo  que  se  ultrapasse  a  relação 

‘produtor/consumidor’,  que,  segundo  análise  das  autoras,  parece  estar  restringindo  o 

significado social do fenômeno turístico. As autoras consideram que o olhar sobre o turista, 

‘sujeito oculto’ da sustentabilidade, constitui ainda um tema pouco abordado.

Finalizando este arcabouço teórico,  destaca-se a  afirmação de Pedro (2005, p.  304 

grifo do autor) que para haver 

[...] a incorporação da dimensão da sustentabilidade ao turismo deve-se envolver de 
maneira destacada a  informação, seja nas estratégias de formação e educação dos 
atores sociais envolvidos – profissionais da área, população local e turistas – seja no 
planejamento  e  desenvolvimento  de  projetos  voltados  para  promover  esta 
sustentabilidade.

A elaboração  deste  quadro-teórico,  centrada  nos  conceitos  que envolvem os temas 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, servirão de referencial na análise e reflexão 

das abordagens encontradas nos cursos de formação do Bacharel em Turismo das Instituições 

de Ensino Superior a serem pesquisadas. 
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A FORMAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

“Se a Educação sozinha não transforma a sociedade, sem 
ela tampouco a sociedade muda”. Paulo Freire.

O  objeto  de  estudo  desta  dissertação  de  Mestrado  trata  da  formação  para 

sustentabilidade  na perspectiva  socioambiental  nos  Cursos de Graduação em Turismo das 

Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro. Para subsidiar o estudo, neste 

capítulo, abordaremos as várias perspectivas e posturas sobre educação ambiental, bem como 

as inter-relações com a formação para a sustentabilidade.

 A humanidade modifica o meio natural desde o começo de sua existência. O que no 

início  causava  impactos  de  pequeno  porte,  até  mesmo  desprezíveis,  se  intensificou  no 

decorrer do tempo. Neste contexto, se estabelece a questão ambiental. Questão ambiental aqui 

compreendida como visão multifacetada que tem aspectos:  científico,  econômico,  político, 

cultural, social e ecológico (COIMBRA, 2004, p. 528).

Nas  últimas  décadas  do século XX, a  sociedade  se  deu conta  da degradação e  da 

deterioração  ambiental,  assim  como  da  dificuldade  de  auto-regeneração  dos  sistemas 

ambientais.  A  partir  dessa  constatação,  a  preocupação  com  a  questão  ambiental  vem 

crescendo a nível planetário e passa a ser incorporada à agenda política dos países a partir dos 

encontros internacionais, que refletiram no Brasil.

Destacam-se as  políticas  públicas  de  educação,  mais  precisamente  as  de  educação 

ambiental, cuja finalidade é a de compensar o modo de produção fundamentado nos aspectos 

econômico e  financeiro,  desconsiderando outras  dimensões,  tais  como a  social,  cultural  e 

ecológica da sociedade humana. Isto tem ocasionado, entre outros problemas, os vinculados 

ao meio ambiente, levando ao que a comunidade científica internacional denomina de crise 

ambiental.

3.1 Percurso Histórico 

Cabe elucidar que o propósito não é descrever todo o percurso histórico da educação 

ambiental,  mas  apenas apontar e destacar alguns aspectos que clarificam a proposta deste 

estudo. 
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A educação passa a ter um papel importante na incorporação das diferentes dimensões 

da sustentabilidade que vão além da econômica, a partir da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, Suécia, em 1972, ou Estocolmo 72. Foi neste 

encontro internacional que se deu o reconhecimento da educação ambiental como fator chave 

na conscientização para o combate à crise ambiental. (MEDINA, 1999). Entre os princípios 

do documento, da Conferência de Estocolmo, destaca-se o 19º que estabelece:

É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, dirigido, seja às 
gerações  jovens,  seja aos adultos, o qual dê a devida atenção aos setores menos 
privilegiados da população, a fim de favorecer a formação de uma opinião pública 
bem informada e uma conduta dos indivíduos,  das empresas e das coletividades, 
inspiradas no sentido de sua responsabilidade com a proteção e melhoria do meio, 
em toda a sua dimensão humana. (ARAÚJO, 2009).

Seguindo  as  recomendações  estabelecidas  em  Estocolmo  72,  a  Organização  das 

Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (UNESCO)  juntamente  com  o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) realizam em Tbilisi, Geórgia 

na  ex-União  Soviética,  em  1977,  a  Conferência  Intergovernamental  sobre  Educação 

Ambiental, também chamada de Tbilisi 77 (INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE ON 

ENVIRONMENTAL EDUCATION, 1997).

Nesta conferência foram elaborados os princípios norteadores da educação ambiental, 

nos quais ficou estabelecido que a educação ambiental deve ser oferecida em todos os níveis 

de ensino e em programas específicos direcionados para a comunidade, com o objetivo de 

preparar os cidadãos para a participação da defesa do meio ambiente.

Tbilisi 77 é o ponto culminante do Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA).  O Brasil está entre os países que aderiram ao programa. Por conseguinte, passou a 

incorporar  em suas  políticas  públicas  sociais,  no caso específico,  política  educacional,  as 

recomendações do PIEA. 

Para atender o objetivo deste estudo, no tocante à formação para a sustentabilidade dos 

Bacharéis em Turismo, vamos nos ater às recomendações de Tbilisi 77 referentes ao ensino 

superior e grifamos no texto o que entendemos ser relevante para o tema em questão. 

Mantendo a proposta de modelo transformador da educação em detrimento do modelo 

tradicional, a conferência de Tbilisi, em sua Recomendação nº 13, considera as universidades 

(grifo nosso) - como centros de pesquisa, ensino e formação de pessoal qualificado para o país 

e como tal recomenda que:

-  Estimulem a  realização  de  pesquisas  sobre  educação  ambiental  e  formação  de 
especialistas em educação formal e não-formal, e, o ensino sobre meio ambiente; 
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-  Desenvolvam  modelos  diferentes  da  educação  tradicional  para  o  ensino  dos 
conteúdos  básicos  essenciais  para  o  trabalho  em  sua  futura  profissão,  visando 
beneficiar o meio ambiente;
-  Incentivem a educação  ambiental  orientada  pela  interdisciplinaridade e  não só 
pelas ciências naturais e técnicas, mas também pelas ciências sociais e artes, porque 
estas são necessárias para lidar com os problemas originados nas inter-relações entre 
a sociedade, a natureza e a tecnologia que marcam e determinam o desenvolvimento 
da sociedade;
- Desenvolvam material didático e pedagógico tendo como bases teóricas à proteção 
do ambiente e para todos os campos de especialidades;  
- Desenvolvam uma estreita cooperação entre diferentes instituições  universitárias 
(departamentos, faculdades, etc.) que combinem as contribuições da física, química, 
biologia, ecologia, geografia, sociologia, economia, ética, ciências da educação, etc., 
com o  objetivo específico  da  formação  de  especialistas  em educação  ambiental. 
(UNESCO; UNEP 1978, grifo nosso).

A Recomendação  nº  13  enfatiza  que  o  ensino  superior  deve  capacitar  os  futuros 

profissionais de maneira que os alunos fiquem familiarizados com os problemas ambientais 

complexos, sempre na perspectiva interdisciplinar, conduzindo-os ao diálogo e à verificação 

da relação entre os diversos componentes do currículo. (SATO, 2004, p. 39-40). Desta forma, 

estariam aptos para solucionar ou minimizar os problemas ambientais.

Embora  o  Brasil  adote  as  recomendações  do Programa Internacional  de Educação 

Ambiental (PIEA), cabe destacar o comentário de Loureiro, Azaziel e Franca (2003, p.14), ao 

considerar que o Brasil demorou a incorporar a educação ambiental, mesmo com a existência 

de registros de projetos e programas desde a década de 1970, somente em meados da década 

de 1980 é que ela começa a ganhar dimensões públicas de grande relevância. Os autores em 

sua análise destacam que: 

Em 1994, é lançado o Programa Nacional de Educação Ambiental/Pronea (BRASIL, 
1994),  em  convênio  entre  o  Ministério  da  Educação  e  o  Ministério  do  Meio 
Ambiente, e interveniência do Ministério da Cultura e do Ministério da Ciência e 
Tecnologia,  com  a  intenção  de  consolidar  a  educação  ambiental  como  política 
pública. Constitui-se em um documento de grande relevância, não somente por ser o 
primeiro programa nacional, mas por ser um reconhecimento por parte do MEC de 
que era um tema institucional  e politicamente marginal  até então.  Em 1996, são 
elaborados  os Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (BRASIL,  1996).  O tema meio 
ambiente é apresentado como sendo um estudo articulado e transversal às diversas 
áreas de conhecimento, impregnando a prática educativa e permitindo que se crie 
uma visão global e abrangente da questão ambiental a partir de projetos pedagógicos 
definidos. Em 1999, é publicada a Lei 9.795/99, que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental. (LOUREIRO; AZAZIEL; FRANCA, 2003, p.14).

Durante  o  Fórum Global,  paralelo  à  Rio-92,  foi  elaborado o Tratado de Educação 

Ambiental  para  Sociedades  Sustentáveis  e  Responsabilidade  Global  através  de  uma 

construção social com diversos participantes dos cinco continentes num processo mundial de 

consulta. Neste documento são relacionados princípios, planos e diretrizes para a educação 

ambiental. 
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Priorizando o foco na formação para a sustentabilidade dos Bacharéis em Turismo, 

vai-se circunscrever a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) nas suas disposições 

relativas à formação para a sustentabilidade e as que se relacionam com a atividade turística.

A PNEA (BRASIL, 1999) concebe a educação ambiental como sendo

[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  para  a 
conservação  do  meio  ambiente,  bem de  uso  comum do povo,  essencial  à  sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Dentre  os  princípios  básicos,  está  a  determinação que a  educação ambiental  tenha 

abordagem humanista, holística, democrática e participativa, concebendo o meio ambiente em 

sua totalidade e sua interdependência,  sob o enfoque da sustentabilidade.  Considera que o 

pluralismo das ideias e das concepções  pedagógicas deve respeitar  a perspectiva da inter, 

multi e da transdisciplinaridade. Determina a vinculação entre a ética e a educação ao trabalho 

e às práticas sociais. Estabelece que o processo educativo seja contínuo e permanente, sendo 

avaliado permanentemente de maneira crítica. Determina que as questões ambientais devam 

ser abordadas fazendo-se a articulação entre as mesmas no âmbito local, regional, nacional e 

global. Finalmente,  a educação ambiental deve ser praticada reconhecendo e respeitando a 

pluralidade e a diversidade individual e cultural.

A PNEA (BRASIL, 1999) atribui um caráter  obrigatório à educação ambiental  em 

todos  os  níveis  e  modalidades  de  ensino  ao  considerar  que  a  educação  ambiental  é  um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal. Por esse entendimento, compreende-se que o ensino superior do país deve incorporar 

a educação ambiental, no caso em estudo, à Graduação em Turismo.

Confere  atribuições  e  competências  às  instituições  educativas  para  a  promoção  da 

educação ambiental  de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem, o 

que  não permite  que  a  educação  ambiental  seja  praticada  como disciplina  específica  nos 

currículos  de  ensino  superior.  Determina  que  a  prática  deva  ser  integrada,  contínua  e 

permanente, devendo ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino 

público e privado. 

Ainda no que se refere  à  forma como deve ser praticada a educação ambiental,  o 

Decreto  (BRASIL,  2002),  que  regulamenta  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental 

(PNEA),  recomenda  como  instrumento  de  referência  os  Parâmetros  e  as  Diretrizes 

Curriculares  Nacionais  para  a  inclusão  da  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  e 
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modalidades  de  ensino,  observando  que  a  educação  ambiental  deve  ser  integrada  às 

disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente.

A PNEA (BRASIL, 1999) estabelece que os recursos humanos devam ser capacitados 

de forma que incorporem a dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

educadores de todos os níveis e modalidades de ensino e dos profissionais de todas as áreas. 

Conforme Art. 8, § 2o, incisos de I a V:

I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização 
dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;
II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização 
dos profissionais de todas as áreas;
III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;
IV  -  a  formação,  especialização  e  atualização  de  profissionais  na  área  de  meio 
ambiente;
V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz 
respeito à problemática ambiental. 

Desta forma, mesmo os profissionais que já estejam atuando deverão ser capacitados 

de forma simultânea aos profissionais em formação. 

Observa-se a urgência do legislador em ter profissionais conscientes e aptos a lidarem 

com a  questão  ambiental  proveniente  da  constatação  entre  os  limites  do  ecossistema  do 

planeta e a falta de limites da produção e do consumo humano. 

Cabe ressaltar  que a  Política  Nacional  de Educação Ambiental  (PNEA) (BRASIL, 

1999)  estabelece  as  atribuições  do  poder  público  em seus  três  níveis,  federal,  estadual  e 

municipal,  nas  atividades  da  educação  ambiental  no  ensino  não-formal  o  incentivo  ao 

ecoturismo,  que é  um dos  segmentos  do turismo no artigo  13,  parágrafo único,  inc.  VII, 

corroborando com a  necessidade  de  que  o  profissional  de  turismo possua  formação  para 

sustentabilidade socioambiental.

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, foco de localização deste estudo, observa-se a 

grande semelhança entre a legislação estadual com a legislação federal, considerando que a 

estadual foi elaborada no mesmo ano da federal (1999). A Política de Educação Ambiental do 

Estado  do  Rio  de  Janeiro  (PEEA)  (RIO  DE  JANEIRO,  1999)  estabelece  atribuições 

complementares. Nomeadamente, a elaboração de diagnóstico sócio-ambiental a nível local e 

regional,  como  instrumento  da  educação  ambiental  no  ensino  formal  e  não-formal.  E  o 

registro  dos  profissionais,  instituições  governamentais  e  entidades  da  sociedade  civil  que 

atuam na área ambiental que estejam relacionados à educação ambiental no estado do Rio de 

Janeiro, no Cadastro Estadual de Educação Ambiental.

No que diz respeito ao ecoturismo, semelhante à federal,  se mantém, determinando 

que dentre as atribuições do poder público nas atividades da educação ambiental no ensino 
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não-formal,  em  níveis  estadual  e  municipal,  está  o  incentivo  ao  ecoturismo.  Conforme 

estabelecem as  políticas  nacional  e  estadual  de  educação  ambiental,  a  atividade  turística, 

especificamente o ecoturismo, é um instrumento de educação ambiental, capaz de estabelecer 

uma relação mútua entre a aprendizagem da educação ambiental na formação do profissional 

e a sua atuação como agente educador no exercício de atividade profissional.  Tal aspecto 

aumenta a responsabilidade do profissional do turismo que passa, assim, a incorporar a função 

educativa às suas competências.

3.2 Conceituação

A  reprodução  das  relações  de  forças  existentes  na  sociedade  vão  se  refletir  nas 

políticas educacionais. Isto se dá através do diálogo tenso entre o Estado e a sociedade que irá 

estabelecer se a educação será voltada para atender a demanda do mercado; para a formação 

cidadã dos indivíduos; ou ainda para atender a ambas, de maneira que a educação seja para a 

cidadania e o trabalho. 

Considerando-se  que  a  formação  educacional  recebida  pelos  sujeitos  produz 

conhecimento e se reflete na prática, que repercute esse aprendizado no comportamento dos 

mesmos, quando se encontram na sociedade, Libâneo (2005, p. 17) afirma que:

Escola existe para formar sujeitos preparados para sobreviver nesta sociedade e, para 
isso, precisam da ciência, da cultura, da arte, precisam saber coisas, saber resolver 
dilemas,  ter  autonomia  e  responsabilidade,  saber  dos  seus  direitos  e  deveres, 
construir  sua  dignidade  humana,  ter  uma  auto-imagem  positiva,  desenvolver 
capacidades cognitivas para se apropriar criticamente dos benefícios da ciência e da 
tecnologia  em favor  do  seu trabalho,  da sua  vida  cotidiana,  do seu  crescimento 
pessoal. Mesmo sabendo-se que essas aprendizagens impliquem saberes originados 
nas  relações  cotidianas  e  experiências  socioculturais,  isto  é,  a  cultura  da  vida 
cotidiana.

Assim  sendo,  a  formação  educacional  recebida  repercute  de  algum  modo  no 

comportamento  dos  mesmos  em  sociedade.  As  abordagens  sobre  a  temática  ambiental 

também congregam em si os dilemas sobre o entendimento e sobre as funções da educação na 

sociedade.

A temática ambiental  foi, inicialmente, tratada segundo uma abordagem naturalista, 

preservacionista,  reducionista,  ou seja, baseada exclusivamente nos aspectos biológicos do 

meio  ambiente,  desconsiderando  o  ser  humano  e  as  relações  sociais.  Esta  concepção 

biologizante foi predominante, nos projetos e atividades de educação ambiental, segundo o 
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Ministério do Meio Ambiente - MMA (2000 apud NOVICKI, 2008, p.8), apesar de haverem 

outras. 

Dentre  as  diversas  concepções  de  abordagens,  as  que  se  firmam  no  cenário  são: 

naturalista/preservacionista; histórico crítica/histórico social; socioambiental;  construtivismo 

no sentido amplo; interpretação ambiental; interdisciplinar e representação social. Adaptação 

nossa baseada nos dados do MMA (2000 apud NOVICKI, 2008, p.8).

Layargues  (MMA,  2004,  p.  7-8),  que  participou  da  elaboração  da  publicação 

Identidade  da  Educação  Ambiental  Brasileira  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA), 

chama atenção para o fato de que

[...] desde que se cunhou o termo “Educação Ambiental”, diversas classificações e 
denominações explicitaram as concepções que preencheram de sentido as práticas e 
reflexões  pedagógicas  relacionadas  à  questão  ambiental.  Houve  momentos  que  se 
discutia as características da educação ambiental formal, não formal e informal; outros 
discutiram as modalidades da Educação Conservacionista, ao Ar Livre e Ecológica; 
outros ainda, a Educação “para”, “sobre o” e “no” ambiente.

De tal maneira que, atualmente, para Layargues (MMA, 2004, p. 7-8), parece não ser 

mais  possível  afirmar  simplesmente  que  se  faz  Educação  Ambiental.  O  autor  prossegue 

afirmando que ao se dizer que se trabalha com educação ambiental,  apesar de o vocábulo 

conter em si os atributos mínimos cujos sentidos diferenciadores da Educação (que não é 

ambiental)  são indiscutivelmente conhecidos, acaba por não fazer mais sentido. Layargues 

(MMA, 2004, p. 7-8) chama atenção para o fato de que a diversidade de nomenclaturas hoje 

enunciadas indica um momento da educação ambiental que aponta para a necessidade de se 

re-significar  os  sentidos  identitários  e  fundamentais  dos  diversos  posicionamentos 

políticopedagógicos. 

Para Layargues (2004, p.7), educação ambiental é 

[...]  o  nome  que  historicamente  se  convencionou  dar  às  práticas  educativas 
relacionadas à questão ambiental. Desta forma, “Educação Ambiental” designa uma 
qualidade especial que define uma classe de características que juntas, permitem o 
reconhecimento  de  sua  identidade,  diante  de  uma  Educação  que  antes  não  era 
ambiental.

Por conta dessa mudança, Guimarães (2008, p. 99) observa que a educação ambiental 

visa à sustentabilidade da vida no planeta, se estabelece no movimento que provoca rupturas e 

religações fundantes de um novo paradigma.

Na  literatura  encontram-se  diversos  autores  que  se  dedicam  a  problematizar 

conceituações e tipologias da educação ambiental sob perspectivas crítica e dialógica: Jacobi 

(1998),  Gaudiano  (2001  e  2002),  Sauvé  (2002),  Sorrentino  (2002),  Guimarães  (2004), 

Carvalho  (2004),  Loureiro  (2005),  Tozoni-Reis  (2007),  entre  outros.  Contribuem  re-
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significando os fundamentos e as identidades  da educação ambiental,  categorizando-a em: 

popular,  crítica,  política,  comunitária,  formal,  não  formal,  para  o  desenvolvimento 

sustentável, conservacionista, socioambiental,  ao ar livre, para solução de problemas, entre 

tantas outras (CARVALHO, 2004, p. 15).

Cabe destacar que tais categorizações não são apenas mais uma adjetivação para a 

educação ambiental, que já é adjetivada em sua origem. Quanto a este fato, Carvalho (2004, 

p.17) observa que:

O adjetivo ambiental foi ganhando valor substantivo no caso da educação ambiental 
uma qualidade que não pode ser facilmente descartada sem o prejuízo da identidade 
do  que  hoje  reconhecemos  como  educação  ambiental.  Contudo,  de  tempos  em 
tempos  vemos  retornar  os  argumentos  contrários  à  denominação  de  educação 
ambiental enquanto um tipo de educação. Trata-se do velho argumento de que “toda 
educação é ambiental, assim, toda educação ambiental é simplesmente, educação”. 
Este tipo de argumento parece apenas jogar água fria no que ao longo dos anos tem 
se tentado construir como uma especificidade da prática educativa ambientalmente 
orientada  para  diluí-la  no  marco  geral  da  educação.  Este  argumento  contra  a 
especificidade do ambiental retorna o foco para a grande narrativa da educação que, 
ao longo dos séculos,  recalcou  em nome de uma razão  esclarecida  e  de um ser 
humano  genérico,  várias  dimensões  singulares  da  experiência  humana  como  os 
diferentes saberes que hoje se quer resgatar sob uma nova epistemologia do saber 
ambiental.

A re-significação  dos  conceitos  e  fundamentos  da  educação  ambiental  feita  pelos 

autores  constitui  valiosa  contribuição  para  a  elaboração  de  uma epistemologia  ambiental, 

colaborando para a construção do campo teórico de um saber ambiental.

Leff (2001, p. 160-161, grifo do autor) afirma que o saber ambiental

É um saber sobre esse campo externalizado pela racionalidade econômica, científica e 
tecnológica da modernidade; mas, por sua vez, conota os saberes marginalizados e 
subjugados  pela  centralidade  do  logos científico.  As  ciências  avançaram 
desconhecendo  seus  saberes  precursores,  buscando  estabelecer  um  círculo  de 
racionalidade, uma estrutura determinante dos processos dos quais davam conta por 
meio da construção de objetos de conhecimento. [...].
Desta maneira, o ambiente configura o campo de externalidade das ciências que não é 
reintegrável – internalizável – por extensão e a racionalidade científica a estes espaços 
negados e saberes esquecidos. O ambiente é o Outro do pensamento metafísico, do 
logos científico  e  da  racionalidade  econômica.  Nessa  perspectiva,  o  propósito  de 
internalizar a “dimensão ambiental” nos paradigmas do conhecimento se propõe como 
um confronto de racionalidades e tradições, como um diálogo aberto à  outridade, à 
diferença e à alteridade.

Diante  das  diferentes  denominações  e  dos  conceitos  heterogêneos  da  educação 

ambiental, abordaremos os conceitos estruturantes da educação ambiental que se adéquam à 

proposta desse estudo acerca da formação para a sustentabilidade socioambiental oferecida 

aos discentes da graduação em turismo. Neste caso, defende-se a educação ambiental crítica 

visando à perspectiva da sustentabilidade. 
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A  abordagem  da  educação  ambiental  como  uma  visão  crítica  e  emancipatória  se 

contrapõe a uma visão comportamental e normativa. A opção por um determinado tipo de 

abordagem define o entendimento acerca da questão ambiental que será trabalhada de forma 

pedagógica pela instituição de ensino.

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global (BRASIL, 2010) em sua introdução traz a concepção de educação ambiental na qual 

aparecem os pressupostos de uma abordagem crítica:

Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa é um 
processo de aprendizagem permanente,  baseado no respeito a todas as formas de 
vida.  Tal  educação  afirma valores  e  ações  que contribuem para  a  transformação 
humana  e  social  e  para  a  preservação  ecológica.  Ela  estimula  a  formação  de 
sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si 
relação de interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e 
coletiva a nível local, nacional e planetário. 

Guimarães (1995, p. 28) analisa tal concepção como sendo de uma

[...]  educação  crítica  a  realidade  vivenciada,  formadora  da  cidadania.  É 
transformadora  de  valores  e  atitudes  através  da  construção  de  novos  hábitos  e 
conhecimentos, criadora de uma nova ética, sensibilizadora e conscientizadora para 
as relações integradas ser humano/sociedade/natureza objetivando o equilíbrio local 
e global, como forma de obtenção de melhoria da qualidade de todos os níveis de 
vida.

A visão crítica supera a educação ambiental com uma visão acrítica, tutelada, na qual a 

insustentabilidade socioambiental é atribuída somente ao indivíduo, à sua ação consumista e 

ao  seu  desperdício,  em  que  a  solução  para  a  transformação  da  sociedade  se  dá  pela 

transformação  individual.  Numa  visão  acrítica,  a  prática  pedagógica  é  reprodutiva  de 

discursos hegemônicos, não há espaço para ao questionamento da inter-relação de causa e 

efeito da problemática socioambiental. 

Defende-se a perspectiva da educação ambiental com uma visão crítica por entender-

se que não cabe, exclusivamente ao indivíduo, numa sociedade complexa como é a sociedade 

humana,  o  ônus  e  a  culpa.  As  circunstâncias  e  os  aspectos  socioculturais  e  político-

econômicos  também devem ser  considerados  para  a  transformação da sociedade  em uma 

sociedade sustentável e justa. Para atender essa proposta, a prática pedagógica pertinente é a 

crítico-emancipatória, na qual se questiona de maneira histórico-crítica a realidade complexa.

De acordo com esta percepção, Quintas (2006, p. 17) argumenta que 

A leitura da problemática ambiental se realiza sob a ótica da complexidade do meio 
social  e  o  processo  educativo  deve  pautar-se  por  uma  postura  dialógica, 
problematizadora e comprometida com transformações estruturais da sociedade, de 
cunho emancipatório.  Aqui acredita-se que, ao participar do processo coletivo de 
transformação da sociedade, a pessoa, também, estará se transformando.
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Para fundamentar a opção pela abordagem crítica na formação para a sustentabilidade 

do turismólogo, recorremos a Guimarães (2000, p.17), que afirma:

Em  uma  concepção  crítica  de  Educação  (Ambiental),  acredita-se  que  a 
transformação  da  sociedade  é  causa  e  conseqüência  (relação  dialética)  da 
transformação de cada indivíduo, pois há uma reciprocidade dos processos a qual 
propicia a transformação de ambos. Nessa visão, educando e educados são agentes 
sociais  que  atuam  no  processo  de  transformações  sociais;  portanto,  o  ensino  é 
teoria/prática, é práxis. Ensino que se abre para a comunidade com seus problemas 
sociais e ambientais, sendo encarados como conteúdos do trabalho pedagógico. Aqui 
a compreensão e a atuação sobre as relações de poder que permeia a sociedade são 
priorizados, significando uma Educação política. 

3.3 Em Busca de uma Concepção para a Educação Ambiental

As concepções de educação evoluem em consonância com a sociedade humana desde 

a  antiguidade,  sendo influenciadas  pelas  alterações  históricas,  políticas  e  socioeconômicas 

pelas quais a humanidade tem passado. 

Duas  vertentes  se  firmaram ao  longo do  tempo  como as  basilares  do  pensamento 

educacional: a idealista, apoiada na filosofia de Platão (conhecimento alcançado num plano 

ideal  acessível  a  poucos)  e  a  realista,  afiliada  à  filosofia  de  Aristóteles  (conhecimento 

alcançado num plano real  acessível  à maioria)  (FERRARI, 2009, p.  6-7).  Posteriormente, 

deram origem a diversas vertentes de escolas de pensamento pedagógico9.  

Dentre essas, na linha dita realista destacamos a abordagem complexa de Morin, que 

diante das profundas mudanças das décadas finais do século XX em escala mundial, elaborou 

o conceito de complexidade que privilegia visão do todo, a contextualização,  em oposição à 

fragmentação e à simplificação de saberes. 

O livro Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin (2000), 

influenciou educadores de vários países, inclusive no Brasil, por ter sido referência para a 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais,  referentes às quatro primeiras séries da 

Educação Fundamental e que  constituem um referencial  de qualidade para a educação no 

Ensino Fundamental  em todo o País (BRASIL, 1997). Apesar de o próprio Morin (2000) 

esclarecer que 

Os  sete  saberes  necessários  à  educac ̧ão  do  futuro  não  te ̂m  nenhum  programa 
educativo escolar ou universitário, e aliás não está concentrado no primário, nem no 
secundário,  nem no ensino universitário, mas  aborda   problemas específicos para 
cada um desses níveis que precisam ser  apresentados, porque dizem respeito aos 

9  Nosso propósito não é discorrer acerca da evolução cronologia, para tal sugerimos o trabalho de: Gadotti , M. 
História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 2001 – Série Educação.
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setes  buracos  negros  da  educac ̧ão  completamente  ignorados,  subestimados  ou 
fragmentados  nos  programas  educativos,  que,  na  minha  opinião,  devem  ser 
colocados no centro das preocupac ̧ões da formac ̧ão dos jovens que, evidentemente, 
se tornarão cidadãos. 

Morin (2000) defende a religação dos saberes e a transdisciplinaridade de sete temas 

essenciais à formação do educando do século XXI. As cegueiras do conhecimento: o erro e a 

ilusão;  os  princípios  do  conhecimento  pertinente;  ensinar  a  condição  humana;  ensinar  a 

identidade  terrena;  enfrentar  as  incertezas;  ensinar  a  compreensão;  e  a  ética  do  gênero 

humano.

No Brasil, o pensamento pedagógico, segundo Pelicioni (2004, p. 464-465), pode ser 

subdividido em: liberal,  cujos pensadores de referência  são: Fernando Azevedo, Lourenço 

Filho, Anísio Teixeira, Maciel Barros, e o progressista, que tem como referência os autores: 

Pascoal Lemme, Vieira Pinto, Paulo Freire, Rubem Alves, Mauricio Tragtenberg, Demerval 

Saviani e Moacir Gadotti. A autora observa que “[...] resultante dessas formas de pensar o 

homem, o mundo, a cultura a sociedade e a escola no Brasil” influenciaram as teorias10 que se 

seguiram, sendo que algumas se perderam ao longo do tempo e outras perduram até hoje. 

Destas que estão presentes em nossos dias, Pelicioni (2004, p. 465-467) destaca: a 

teoria tradicional ou clássica e a teoria crítica, conceituando-as da seguinte maneira:

Teoria Tradicional ou Clássica – também chamada de educação bancária por Paulo 
Freire,  tem como característica depositar no aluno conceitos,  informações,  dados e 
fatos que são acumulados como um produto. Ela propicia a formação de hábitos e 
reações estereotipadas, isto é, aplicáveis apenas às situações idênticas às vivenciadas 
anteriormente.  [...]  É  centrada  na  transmissão,  na  passagem  [grifo  do  autor]  de 
conhecimentos do educador para os educandos, historicamente acumulados por meio 
da memorização. A relação entre o professor e o aluno é vertical, autoritária e não há 
intenção de reflexão sobre as informações recebidas.  [...]  As atividades intelectuais 
são privilegiadas e a experiência prática desconsiderada. [...] A avaliação é feita por 
meio de exames do conteúdo do currículo transmitido pelo professor, organizado em 
disciplinas separadas. 

Com base nas ideias humanistas, nas cognitivas e, principalmente, nas socioculturais 

de Paulo Freire, compreendido pela autora como síntese das ideias anteriores, surge no Brasil 

a:

Teoria Crítica – [...] A educação crítica e problematizadora tem de ser forjada com o 
oprimido  e  não  para  o  oprimido.  E  a  pedagogia  do  oprimido  base  da  teoria 
sociocultural  faz  da  opressão  e  de  suas  causas  o  objeto  de  sua  reflexão, 
possibilitando que o ser humano possa lutar por sua libertação, superar a relação 
opressor-oprimido  por  meio  de  uma  situação  de  ensino-aprendizagem  que 
desenvolva a consciência crítica e a liberdade, [...]. A relação educador-educando é 
dialógica e horizontal. O educador engajado em uma prática transformadora busca 
desmistificar a cultura dominante, [...], busca analisar as contradições da sociedade, 
preparar  os  educandos  para  uma  reflexão  crítica,  para  a  cooperação,  para  a 

10  Para maior aprofundamento sugerimos o trabalho de: Mizukami, M da G. N. Ensino: as abordagens do 
processo. São Paulo: EPU, 1986 – Temas Básicos de Educação e Ensino.



48

organização, para a solucionar problemas comuns, trabalhando em grupo. [...] Para 
Freire, a educação tem caráter utópico. [...] assim como a ciência, a educação nunca 
é neutra. Tendo ou não consciência disso, a atividade educativa desenvolve-se ou 
para a libertação dos seres humanos, para sua humanização ou para a domesticação, 
o domínio deles. (PELICIONI, 2004, p. 466-467).

Em  contra  ponto  à  educação  conservadora  (tradicional  ou  clássica),  baseada  em 

princípios alienantes de retransmissão de informações conteudistas, surge à educação crítica 

que se origina no pensamento crítico e nos ideais de democracia, que chega ao Brasil pela 

educação popular (CARVALHO, 2004, p.18), tendo em Paulo Freire e na sua Pedagogia do 

Oprimido,  uma  de  suas  mais  fortes  referências,  cuja  concepção  de  educação  objetiva  a 

consciência. Pela valorização do saber do aluno e sua percepção do mundo, se estabelece o 

processo  de  conscientização  e  consequente  emancipação  do  sujeito.  Entende-se  que  a 

abordagem crítica atende aos propósitos da educação ambiental.

 A inter-relação entre a educação crítica e a educação ambiental se dá para Carvalho 

(2004, p.18) da seguinte maneira:

Inspirada nestas ideias-força que posicionam a educação imersa na vida, na história 
e  nas  questões  urgentes  de  nosso  tempo,  a  educação  ambiental  acrescenta  uma 
especificidade:  compreender  as  relações  sociedade-natureza  e  intervir  sobre  os 
problemas e conflitos ambientais.

Pelicioni  (2004,  p.  468)  compreende  que  a  abordagem sociocultural  (crítica),  que 

busca a formação para uma reflexão crítica, vai permitir que se efetive através da ação pro-

ativa e transformadora, o que propõe a educação ambiental. 

Jacobi  (2003.  p.  197)  chama  à  responsabilidade  a  sociedade  para  a  participação, 

lembrando que cidadania implica em direitos e deveres:

Quando nos referimos à educação ambiental, situamo-na em contexto mais amplo, o 
da educação para a cidadania, configurando-a como elemento determinante para a 
consolidação de sujeitos cidadãos. O desafio do fortalecimento da cidadania para a 
população  como  um  todo,  e  não  para  um  grupo  restrito,  concretiza-se  pela 
possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres, e de se converter, 
portanto, em ator co-responsável na defesa da qualidade de vida.

Leff (2008, p.145) lança mão da ideia da complexidade para elaborar os fundamentos 

da sua proposta  de que se crie  um saber ambiental,  o  qual  problematiza  o conhecimento 

fragmentado em disciplinas e a administração setorial do desenvolvimento, para construir um 

campo  de  conhecimentos  teóricos  e  práticos  orientado  para  a  rearticulação  das  relações 

sociedade-natureza.  O autor entende que a educação ambiental  deve incorporar os valores 

ambientais promovidos por uma pedagogia do ambiente e que deve ser enriquecida com uma 

pedagogia da complexidade e das inter-relações dos diferentes processos que integram seu 
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mundo  de  vida  nas  diferentes  etapas  de  desenvolvimento  psicogenético.  Busca  que  o 

educando gere um pensamento crítico e criativo baseado em novas capacidades cognitivas 

(LEFF, 2008, p.243).  

Apesar  de haver  uma convergência  de opiniões  que reconhecem a importância  da 

educação  ambiental  para  a  conscientização  da  sociedade,  no  que  se  refere  à  questão 

ambiental,  existem críticas quanto às concepções das abordagens da educação ambiental  e 

suas práticas pedagógicas. 

Guimarães  (2007,  p.113)  constata  que  ocorre  uma  fragmentação  das  práticas 

pedagógicas  de  educação  ambiental,  o  que  reafirmaria  a  hegemonia  de  uma  proposta 

educacional conservadora, o que vai contra as determinações de Tbilisi 77 e da PNEA.  O 

autor chama atenção para o fato de que apesar da difusão crescente  da EA pelo processo 

educacional, ela está fragilizada em sua prática pedagógica. Tal fato ocorre porque para se 

ultrapassar  a  crise  ambiental,  é  necessário  um  processo  de  profundas  transformações 

socioambientais e que, para contribuir nesse processo, a EA precisa assumir o caráter crítico-

transformador.  Propõe uma pedagogia do movimento complexo, cuja práxis

[...] pela resistência (força contra-hegemônica) e pela ampliação das brechas, resulta, 
como síntese, em um movimento de regeneração (Morin) que transforma a realidade 
em  suas  múltiplas  determinações,  para  a  construção  de  uma  nova  sociedade 
ambientalmente sustentável” (GUIMARÃES, 2007, p. 155).

Agir de acordo com os princípios que se preconiza já era uma preocupação de Paulo 

Freire, que abordou a necessidade de se ter coerência entre as diretrizes pedagógicas adotadas 

e a prática, no sentido de diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz.

Uma práxis  que  articule  a  reflexão com a  ação  e  que  trabalhe  transversalmente  a 

temática ambiental a qual, segundo Soares (2005, p.52), deve ter por objetivo

[...]  Levar  o  aluno  a  superar  o  cartesianismo  (dualismo  Homem-natureza), 
percebendo-se  como  parte  da  natureza;  a  desenvolver  uma  visão  global  dos 
problemas  ambientais,  relacionando  a  preservação  da  biodiversidade  cultural/ 
sociocultural;  a  estabelecer  uma  relação  entre  os  problemas  locais  e  globais;  a 
efetuar uma abordagem crítica e participativa pela conscientização da importância 
de sua participação no processo decisório; a desenvolver uma postura ética diante do 
meio ambiente,  ao entendimento da importância dos procedimentos  de manejo e 
conservação dos recursos naturais.

Medina (1999,  p.  25),  que  se  dispôs  a  enfrentar  o  desafio  e  deu sua contribuição 

criando um método de capacitação11, afirma que a educação ambiental é a incorporação de 

critérios socioambientais, ecológicos, éticos e estéticos nos objetivos didáticos da educação. 

11 Método Proposta de Participação-Ação para a Construção do Conhecimento (PROPACC) que consiste numa 
metodologia de caráter participativo para a formação de multiplicadores em educação ambiental, formal e não 
formal.
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Visa  construir  novas  formas  de  pensar,  as  quais  devem  incluir  a  compreensão  da 

complexidade e das emergências e também as inter-relações entre os diversos subsistemas que 

compõem a realidade.

Mesmo diante dos percalços na construção de um saber ambiental  e suas questões 

científicas e epistemológicas, Reigota (2007, p.1), em sua pesquisa, constata a existência de 

uma  trajetória  e  a  recepção dos  pesquisadores para revelar  o  processo de constituição  de 

conceitos (sustentabilidade)  e uma área de conhecimento (educação ambiental).  Tanto que 

afirma: a educação ambiental brasileira oferece sólidos elementos para mostrar que, apesar de 

todas as barreiras, outro tipo de ciência foi, está sendo feita e tende a consolidar-se. O autor 

conclui:  já  que  seu  principal  argumento  e  capital  simbólico  acumulado  é  a  pertinência. 

(REIGOTA, 2007, p.228).

Contextualizada a importância e pertinência de uma formação para a sustentabilidade, 

se segue a incorporação desta formação para a sustentabilidade socioambiental na Graduação 

de Bacharelado em Turismo.
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4 EDUCAÇÃO SUPERIOR DE TURISMO

“Se você quiser um ano de prosperidade, cultive grãos. 
Se você quiser dez anos de prosperidade, cultive árvores. 

Se você quiser cem anos de prosperidade, cultive pessoas”.
Provérbio Chinês

Neste capítulo, objetivando contextualizar a educação superior no país no que se refere 

à formação dos profissionais de Turismo no nível superior, construiu-se uma síntese histórica 

até  a  atualidade,  com  destaque  para  o  Curso  de  Graduação  em  Turismo  com  grau  em 

bacharelado e na modalidade presencial.

4.1 Panorama Histórico da Educação Superior no Brasil 

No período da Abertura Política,  também chamada de Nova República (a partir de 

1986), a Constituição Federal de 1988 estabelece a criação de uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN). A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 instituiu 

a  nova  LDBEN que  é  comumente  denominada  de  LDB e  estabelece  a  criação  do  Plano 

Nacional de Educação (PNE)12. 

 A  LDB  tem  o  papel  de  regulamentar,  disciplinar  e  estabelecer  os  sistemas,  as 

estruturas, os recursos para o desenvolvimento da educação, de acordo com a necessidade do 

País. Já o Plano Nacional de Educação13 representa as diretrizes e as metas a serem alcançadas 

a longo prazo, sendo composto por: diagnóstico, diretrizes e metas/objetivos, pelo período de 

2001  a  2010.  O  PNE14 ainda  em  vigor  demonstra  preocupação  com  a  formação 

socioambiental  do  educador  dentre  seus  objetivos  e  metas  para  o  ensino  superior  ao 

estabelecer

Incluir  nas  diretrizes  curriculares  dos  cursos  de  formação  de  docentes  temas 

relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que 

se refere à abordagem, tais como: gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, 

12 Art. 9, inciso I da Lei n.º 9.394/96.
13  O primeiro  Plano Nacional  de  Educação  surgiu  em 1962,  elaborado  já  na vigência  da primeira  Lei  de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024, de 1961. Ele não foi proposto na forma de um projeto 
de lei, foi revisto em 1965 e em 1966.

14Item 12, PNE 2001 – 2010 (BRASIL, 2000, p. 37). 
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respeito  mútuo,  solidariedade  e  tolerância),  pluralidade  cultural,  meio  ambiente, 

saúde e temas locais (NEY, 2008, p. 72-74).

Um  novo  PNE  está  em  processo  de  construção  que  teve  início  na  Conferência 

Nacional de Educação (CONAE)15 e deverá vigorar no período de 2011 a 2020. Tendo por 

base o documento Indicações para Subsidiar a Construção do Plano Nacional de Educação 

(PNE)  2011-2020,  elaborado  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE),  no  qual, 

resumidamente,  sugere que a educação superior,  faça a manutenção de políticas  públicas, 

programas e ações do governo federal voltados para inclusão social e a melhor articulação da 

oferta de educação superior com o desenvolvimento econômico e social do país (BRASIL, 

2000, p. 39-52).

A LDB de 1996 estabelece,  no capítulo IV, as determinações relativas à Educação 

Superior que vão do artigo 43 até o artigo 57. Stallivieri (2008 p. 5-6) observa que 

[...] para que se possa analisar o sistema de Ensino Superior brasileiro, tem-se que 
entender as divisões e classificações que lhe são atribuídas. Importante salientar que é 
muito comum ocorrer  grande confusão na nomenclatura das instituições de Ensino 
Superior, uma vez que as definições nem sempre dão conta da missão e do caráter das 
instituições  e,  principalmente,  porque  nem todas  as  instituições  são  universidades. 
[...]. O Ministério de Educação do Brasil define, para efeito de registros estatísticos, 
que as instituições de Ensino Superior estão classificadas da seguinte maneira: 
· Públicas (federais estaduais e municipais);
· Privadas (comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares).
Tal definição está seguramente relacionada com as formas de financiamento com que 
cada um dos modelos procura sobreviver no cenário da educação superior.

A  Educação  Superior  no  Brasil  é  classificada  da  seguinte  maneira,  conforme  a 

determinação do Decreto nº 3.860 de 9 de julho de 2001:

• Universidades

• Centros Universitários

• Faculdades Integradas

• Faculdades

• Institutos e Escolas Superiores

• Centros de Educação Tecnológica

Steiner (2005) chama atenção para o fato de que as “universidades devem obedecer ao 

princípio de indissociabilidade do ensino e pesquisa e extensão, de acordo com o artigo 207 

da Constituição Federal”. Destaca que essa exigência “[...] não existe para as outras formas 

institucionais de ensino superior [...]”, de acordo com a LDB de 1996. Cabe destacar que, 

além  da  LDB,  outros  institutos  compõem  a  Política  de  Educação  Superior.  Conforme 

15 Realizada em Brasília de 28 de março a 1 de abril de 2010.
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informações  do  Ministério  de  Educação  (BRASIL,  2010,  grifo  do  autor),  os  principais 

instrumentos legais relativos à oferta de ensino superior no Brasil, são:

• Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
nacional.

• Lei nº 10.861, de 14/4/2004: institui o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 
Superior (Sinaes).

• Decreto 5.773, de 9/5/2006: dispõe sobre as funções de regulação, supervisão e 
avaliação da educação superior.

• Portaria  nº  40,  de  12  de  dezembro  de  2007:  institui  o  e-MEC,  sistema 
eletrônico  de  fluxo  de  trabalho  e  gerenciamento  de  informações  relativas  aos 
processos de regulação da educação superior no sistema federal.

• Portaria Normativa nº 1, de 10/01/2007: define o ciclo avaliativo do Sinaes.

• Portaria Normativa 4, de 07 de agosto de 2008:  regulamenta a aplicação do 
conceito  preliminar  de  cursos  superiores  -  CPC,  para  fins  dos  processos  de 
renovação de reconhecimento.

• Portaria Normativa 12, de 08 de setembro de 2008: Institui o Índice Geral de 
Cursos da Instituição de Educação Superior (IGC).

• Portaria Normativa 10, de 03 de julho de 2009: fixa critérios para dispensa de 
avaliação in loco e dá outras providências. 

Após  o  término  do  ensino  médio  ou  equivalente,  o  estudante  tem  as  seguintes 

alternativas, caso deseje prosseguir os estudos no nível superior (NEY, (2008, p. 141-167) em 

conformidade com o artigo 44 e incisos de I a IV da LDB (BRASIL, 1996): 

 Graduação – Aqueles que são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou  equivalente  e  tenham  sido  classificados  em  processo  seletivo.  As  Instituições  de 

Ensino Superior (IES) conferem diploma aos concluintes nos graus que podem ser de: 

 Bacharelado – Formação em média de quatro a cinco anos, voltado para a 

inserção no mercado de trabalho e para futuros pesquisadores. Título de 

Bacharel;

 Licenciatura – Formação voltada para docência. Titulo de Licenciado;

 Tecnologia – Formação específica de um campo do saber voltado para a 

inserção rápida no mercado de trabalho, por vezes confundido com o curso 

técnico  de nível  médio  e  com o “superior  de curta  duração”.  Titulo  de 

Tecnólogo.

 Sequencial – Aqueles que são organizados por campo de saber, de diferentes níveis de 

abrangência,  abertos  a  candidatos  que  atendam  aos  requisitos  estabelecidos  pelas 

instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Os 

seus documentos legais (certificado ou diploma) não são equivalentes ao da graduação. 

Podem ser:
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 Formação  específica:  posterior  ao  ensino  médio.  Confere 

diploma de ensino superior.

 Complementação de estudos: para alunos já graduados. Confere 

certificado de ensino superior.

 Extensão  –  Aqueles  que  são abertos  a  candidatos  que  atendam  aos  requisitos 

estabelecidos pelas IES. Conferem certificado aos concluintes. 

 Pós-Graduação - São programas de mestrado e doutorado (stricto sensu) focados na 

formação acadêmica de pesquisadores e cursos de especialização (lato sensu) focados 

no  aperfeiçoamento  profissional  para  o  trabalho  e  estão  abertos  a  candidatos  que 

atendam às exigências das IES. 

O Decreto nº 5.773/ 2006 (BRASIL, 2006) trata das funções de regulação, supervisão 

e  avaliação  de  instituições  de  educação  superior  e  cursos  superiores  de  graduação  e 

sequenciais no sistema federal de ensino. No seu Art. 16, inciso II, determina que o plano de 

desenvolvimento institucional deverá conter o projeto pedagógico da instituição, devendo ser 

instruído,  conforme  o  Art.  30  inciso  II,  como  projeto  pedagógico  do  curso,  informando 

número de alunos, turnos, programa do curso e demais elementos acadêmicos pertinentes. Nas 

Instruções para a Elaboração de Plano de Desenvolvimento Institucional,  (BRASIL, 2004) 

destacam-se entre os eixos temáticos essenciais ao PDI: 

O Perfil Institucional que deve conter:

 Breve Histórico da IES;

 Missão;

 Objetivos e Metas (Descrição dos objetivos e quantificação das metas com cronograma);

 Área (s) de atuação acadêmica.

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no qual deve constar:

 Inserção regional;

 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas 

da instituição;

 Organização didático-pedagógica da instituição:

Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo os critérios gerais

para definição de:

1.  Inovações  consideradas  significativas,  especialmente 

quanto à flexibilidade dos componentes curriculares;

 Oportunidades  diferenciadas  de  integralização 

curricular;
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 Atividades práticas e estágio;

 Desenvolvimento de materiais pedagógicos;

 Incorporação de avanços tecnológicos.

 Políticas de Ensino; 

 Políticas de Extensão;

 Políticas de Pesquisa (para as IES que propõem desenvolver essas atividades acadêmicas);

 Políticas de Gestão;

 Responsabilidade Social da IES (enfatizar a contribuição à inclusão social e ao 

desenvolvimento econômico e social da região).

Com relação ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) (BRASIL, 2002?), o PDI deve ter 

como indicadores:

 Concepção do curso

 –  Projeto  Pedagógico  do  Curso;  Fundamentação  teórico-metodológica  do  curso; 

objetivos do curso; Perfil do egresso.

 Currículo

– Explicitar o plano de ensino das disciplinas, no qual constem sua ementa, súmula 

dos  conteúdos  e  dimensionamento  das  cargas  horárias;  a  metodologia  de  ensino, 

atividades  discentes,  critérios  de  avaliação  e  bibliografia  básica  e  complementar; 

evidenciar  a  inter-relação  e  a  integração  entre  as  disciplinas  curriculares  e  a 

adequação, atualização e relevância das disciplinas e da bibliografia indicada.

–  Identificar  ações  inovadoras  concernentes  à  aplicação  das  diretrizes  gerais  de 

currículo já aprovada pelo MEC.

–  Buscar,  no  plano  curricular,  a  consistência  do  currículo  com  a  fundamentação 

teórico-metodológica do curso, com o perfil do egresso, com os objetivos declarados 

do curso, com relação às diretrizes curriculares nacionais.

  Buscar a adequação da metodologia de ensino proposta à fundamentação teórico-

metodológica do curso;

  Sistema de avaliação

– Projeto institucional de monitoramento e avaliação do Curso.

As  atividades  acadêmicas  articuladas  ao  ensino  de  graduação devem  ter  como 

indicadores:

 Participação dos discentes nas atividades acadêmicas.

 Estágio supervisionado (para Direito: Prática jurídica) e outras atividades práticas 

integradas ao ensino teórico.
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 Trabalho de conclusão de curso.

 Atividades de prática profissional (no curso de Direito utilizar Atividades complementares).

 Formas de participação do corpo discente na avaliação dos cursos.

Na Portaria Normativa nº 40/2007 (BRASIL, 2007), em seu Art. 32, § 2º inciso I, fica 

estabelecido que a instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, 

para  consulta  dos  alunos  ou  interessados,  registro  oficial  devidamente  atualizado  das 

informações  referidas  ao  projeto  pedagógico  do  curso  e  componentes  curriculares,  sua 

duração, requisitos e critérios de avaliação. 

Para  que  a  educação  superior  cumpra  seu  papel  de  espaço  reflexivo  crítico  da 

sociedade na qual se insere local, regional e globalmente, com a função de formar sujeitos 

autônomos, cultos e civilizados, Ney (2008, p.141) afirma que compete à educação superior 

estruturar-se em fundamentos axiológicos do processo educativo, isto é, seus valores devem 

construir uma cultura de contínua transformação social na busca pelo desenvolvimento e pelo 

progresso da própria sociedade. O autor resume em três as finalidades da educação superior: 

pesquisa, ensino e extensão. Numa visão mais abrangente, diz que são deveres da educação 

superior: 

a) Oferecer formação profissional;
b) Oferecer uma educação de qualidade e avançada;
c) Promover pesquisas e investigações científicas no intuito de novos conhecimentos 
e de novas tecnologias;
d) Funcionar como uma instituição social, levando para a comunidade em que está 
inserida os serviços especializados e comunitários, frutos do trabalho desenvolvido. 
(NEY, 2008, p.141)

Dias Sobrinho (2002, p. 113) compartilha da ideia de que a educação superior deve 

estar  comprometida  com  a  sociedade  ao  tratar  da  universidade  e  falar  da  produção  dos 

conhecimentos por ela produzidos e a formação que confere deve contribuir de maneira eficaz 

para o desenvolvimento da sociedade e do país numa visão universalista. Para que isso ocorra, 

alerta  que  a  universidade  deve  ser  eficiente  na  sua  função,  que  é,  segundo  o  autor,  o 

fundamento da sua existência, a formação de sujeitos cidadãos que além da grande capacidade 

técnica tenham capacidade espiritual e promovam os valores da sociedade.

Compreende-se que cabe à educação superior responder aos desafios das exigências da 

sociedade contemporânea nas abordagens tecnológicas, socioambientais e ético-culturais nos 

cenários: nacional e global.

Após  esta  resumida  visão  dos  aspectos  históricos  da  educação  superior  no  Brasil, 

atendendo os propósitos deste estudo, faz-se um recorte de abordagem a seguir da Educação 

Superior de Turismo no país.
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4.2 Aspectos Históricos da Educação Superior de Turismo

A educação superior de turismo no Brasil iniciou pela criação de cursos de graduação, 

diferentemente do que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos da América, em que o turismo 

primeiro foi inserido por meio de disciplinas em outras áreas para depois serem criados cursos 

superiores  de  turismo  (LEAL,  2008,  p.  178).  Entretanto,  antes  da  implementação  dos 

primeiros cursos de Turismo no Brasil, ocorreram discussões na tentativa de inserir os Cursos 

de Turismo juntamente com as Faculdades de Administração e de Educação Física, tentativa 

que mostrou-se frustrada,  segundo Shigunov Neto ( 2009, p. 133-134).

A Educação Superior de Turismo surge a partir da Resolução s/nº de 28 de janeiro de 

1971 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que determinou a criação do Curso Superior 

de  Turismo,  sua  duração  e  seus  conteúdos  mínimos.  Foi  revogado  pelo  artigo  13  pela 

Resolução nº  13 de  24  de novembro  de  2006,  a  qual  instituiu  as  Diretrizes  Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Turismo.

A década de 1970 marca o surgimento e crescimento dos cursos superiores de turismo. 

Para Barretto; Tamanini e Silva, (2004, p. 55) a abertura dos primeiros cursos universitários 

de turismo coincide, também, com a descoberta da educação como negócio. Sob este aspecto, 

cursos cujas ferramentas pedagógicas sejam de baixo custo são interessantes do ponto de vista 

de investimento. O primeiro curso superior de turismo foi o da Faculdade do Morumbi, atual 

Universidade Anhembi, no estado de São Paulo em 1971.

 Na década  de  1980,  há  uma  retração  no  lançamento  de  novos  cursos  que  durou 

aproximadamente toda a década e só retomou o crescimento na década seguinte de 1990. 

Matias (2002, p.08-09) analisa este período de crescimento afirmando que

A partir de 1996, com o sucesso do Plano Real, o turismo torna-se uma atividade 
econômica  de  destaque  para  o  país,  com  a  abertura  do  mercado  brasileiro  ao 
comércio  e  aos  investimentos  internacionais,  gerando  empregos  e  criando  novas 
profissões. Esse processo de crescimento da oferta de serviços destinados ao lazer, 
turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento em geral tem seus reflexos na área 
da educação, porque o mercado tornou-se carente de mão-de-obra qualificada para 
atender  a  esse  mercado  em  desenvolvimento.  Diante  desse  quadro  ocorreu  um 
crescimento  desenfreado  de  cursos  de  Turismo,  Hotelaria  e  áreas  afins  no  país, 
sendo que, em 1999, o número de cursos em funcionamento no país chegava a cerca 
de 200. 

Após o período de expansão da década de 1990, tem início uma fase marcada pela 

busca do equilíbrio entre a quantidade e a qualidade (ANSARAH, 2002, p. 20). 
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A Organização  Mundial  do Turismo (OMT),  em 1995,  publicou diretrizes  básicas 

acerca  do  que  deveria  ser  ensinado  nos  cursos  de  turismo  denominada  ‘Educando  os 

educadores em turismo’, que no entender de Barretto, Tamanini e Silva (2004, p. 72) possuem 

um  direcionamento  teórico-metodológico  no  qual  propõe  a  criação  de  cursos  por 

especialidades  (ênfases),  delimitadas  com base  nas  necessidades  de  mercado  e  que,  para 

atender a esta orientação a elaboração dos projetos político-pedagógicos,  deveriam formar 

alunos com competências para atuar na área condizente com a ênfase do curso. As destacam 

do texto do referido documento partes que clarificam seu entendimento e que são transcritos a 

seguir:

De  acordo  com  essas  orientações,  “o  valor  fundamental  da  educação  é  sua 
capacidade para produzir competências que sejam transferidas de forma eficiente ao 
local de trabalho” (p. 72). Sugere-se que “os desenhos educativos devem [...] estar 
orientados  para  o  objetivo  final:  a  aplicação  no  momento  competitivo”  (p.77); 
propõe-se que os alunos sejam vistos como clientes e afirma-se que “ um sistema 
educativo de qualidade deve evitar a geração [...] de objetivos que, mesmo sendo 
eficazes, não respondam às necessidades do cliente” (p.72).  [...] Esse sistema de 
ensino deveria “contemplar de forma equilibrada as necessidades de todos os setores 
da atividade que integram a  industria turística16(grifo do autor) sem esquecer que, 
por sua vez,  estes incluem subsetores da atividade”.  (BARRETTO; TAMANINI; 
SILVA, 2004, p. 71-72).

A  educação  superior  de  turismo  surge  orientada  para  um  modelo  de  formação 

instrumental  baseado em competências que objetivam atender demandas do mercado. Essa 

visão  perdura  até  os  dias  atuais,  entretanto  iniciativas  na  busca  por  uma  formação 

emancipatória  motivaram críticas  ao modelo  exclusivamente  direcionado ao mercado.  Em 

razão  de  tais  críticas,  o  MEC (BRASIL,  2001)  criou  uma  comissão  de  especialistas  em 

turismo  que  elaborou  um  conjunto  de  diretrizes  visando  dar  qualidade  aos  cursos  de 

graduação em turismo. 

São criadas  novas  diretrizes  para orientação  dos Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos, 

propondo  estruturas  curriculares  alternativas  e  permissão  para  cursos  com  ênfases 

diversificadas, como: em ecoturismo são estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Turismo no seu Art. 2º § 2º que admiti a criação de

Linhas de Formação  Específicas,  direcionadas  para  diferentes  áreas  ocupacionais 
relacionadas  com o  turismo,  abrangendo  os  segmentos  ecológicos  e  ambientais, 
econômicos, culturais, de lazer, de intercâmbio de negócios e promoção de eventos e 
serviços,  para  melhor  atender  as  necessidades  do  perfil  profissiográfico  que  o 
mercado ou a região exigirem.

Os padrões da educação superior em turismo sofrem avaliações do MEC, podendo 

também  ser  avaliados  externamente  pela  OMT  pelo  programa  de  reconhecimento  das 

16 No sentido de atividade turística.
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instituições  de  educação  em turismo  (Tedqual)  mediante  certificação  voluntária.  A OMT 

possui seu próprio “conselho educacional  composto  por representantes  de universidades  e 

faculdades de todo o mundo” (HUDSON, 2008, p. 316).

As próprias IES precisam ser capazes de avaliar seu desempenho. Para Robbins (2008, 

p. 611), as IES devem mensurar, monitorar, ratificar e melhorar seus padrões acadêmicos. 

Isso  porque  o  autor  destaca  que  o  ativo  mais  importante  de  uma IES é  a  sua  reputação 

acadêmica.  Os procedimentos de avaliação institucional,  embora difiram entre si, possuem 

princípios  fundamentais  que  se  assemelham  de  acordo  com  as  observações  de  Moir  e 

Hodgkins  (2008,  p.  653):  garantir  a  qualidade  acadêmica  pelo desenvolvimento  e  projeto 

curricular; manter a qualidade da experiência do estudante e monitorar o planejamento e o 

desempenho dos cursos pela revisão avaliatória da oferta. As autoras orientam que a avaliação 

deve atuar em dois níveis. O primeiro nível é o da avaliação regular, visando assegurar que o 

curso seja implementado realmente da forma como foi planejado. O segundo nível deve rever 

com frequência e fazer os ajustes contínuos em relação à finalidade. Finalizando, as autoras 

recomendam uma revisão pelos pares. Dessa maneira, as boas ideias serão compartilhadas e 

há mais garantia de que o processo seja empreendido por completo.

O crescimento do turismo como atividade econômica, especialmente na segunda parte 

do  século  XX,  estimulou  o  surgimento  dos  primeiros  cursos  de  turismo  com  ênfase 

profissionalizante, tendo por objetivo atender a demanda de mão-de-obra. Esse crescimento 

acarretou o aumento do interesse dos estudiosos pelo fenômeno turístico, sua complexidade, 

seus  desafios  diante  dos  impactos  socioambientais  e  econômicos,  positivos  e  negativos. 

Paralelamente aos estudos acadêmicos no campo do turismo, o turismo é tema de estudo em 

outros campos:  geografia,  sociologia,  administração,  economia,  educação,  entre outros. As 

origens  do turismo,  como matéria  de estudo,  se  reproduzem muitas  vezes,  em escalas  de 

tempo diferentes, em diversas partes do mundo (AIREY, 2008, p. 31-32). 

Após esta rápida contextualização histórica do surgimento da educação superior em 

turismo no Brasil,  prossegue  este  estudo ressaltando as  discussões  decorrentes  da criação 

desta modalidade de ensino.

4.3 Discussões e Desafios sobre a Formação para o Turismo
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A educação para o turismo suscita debates que impõem questões desafiadoras que não 

são restritas ao Brasil. A seguir, uma visão panorâmica da situação e desafios enfrentados por 

outros  países  e  regiões  que  indicam  haver  preocupações  e  problemas  semelhantes 

independente das peculiaridades de cada lugar.

Leal e Padilha (2008, p. 176) afirmam que o desenvolvimento da educação em turismo 

ainda está nos estágios iniciais. Os autores destacam que a educação para o turismo é questão 

problemática  na região  porque há falta  de recursos humanos  qualificados  no setor,  sendo 

consequência  da  falta  de  diálogo entre  as  IES e  as  empresas  do  setor  que  consideram o 

conteúdo ensinado irrelevante para as necessidades reais da indústria. Lewis (2008, p.202), ao 

pesquisar sobre a região do Caribe, constatou que a oferta de educação e o treinamento de alta 

qualidade são os elementos mais críticos para o crescimento e o desenvolvimento da indústria 

do turismo no Caribe. 

Em relação  à  China,  Fan  e  Zhang  (2008,  p.  220)  informam que,  no  momento,  a 

educação superior em turismo passa por uma reforma dos métodos e conteúdos de ensino, 

mas sugerem que mais deveria ser feito, como: estabelecer um modo de ensino mais racional, 

integrando educação com treinamento técnico para criar um vínculo prático e pesquisa como 

direção  de  desenvolvimento.  Com relação  à  Índia,  Singh,  S.  e  Singh,  T.  (2008,  p.  284) 

esclarece que o turismo teve que lutar pelo seu  reconhecimento como indústria e que, agora, 

luta para ser respeitado como disciplina acadêmica Os autores observam que já há sinais de 

novas tendências de um currículo integrado na educação em turismo. Mayaka (2008, p. 236), 

em seus estudos sobre a educação para o turismo na África oriental, ressalta os desafios da 

necessidade de cooperação e colaboração entre os países, considerando o fato de partilharem 

herança cultural,  natural  e  histórica.  Agindo assim,  reduziriam os casos  de duplicação  de 

oferta de cursos na região. 

Na América do Norte, Hudson (2008, p. 322) informa que o crescimento acelerado dos 

cursos  superiores  de  turismo  não  se  refletiu  no  aumento  da  procura  por  estudantes 

estrangeiros e, no caso dos Estados Unidos, em particular, é maior por conta das dificuldades 

na obtenção dos vistos de entrada, o que beneficia o Canadá por não ter um sistema tão rígido. 

Outra questão é a exigência pelo mercado de experiência profissional substancial, variada e 

responsável, não obstante o título acadêmico.

Neste ano de 2010 expira o prazo de implantação das adaptações previstas no Tratado 

de Bolonha, firmado em 1999 por 29 (vinte e nove) países. O documento prevê a criação do 

Espaço Europeu de Ensino Superior - uma região em que os currículos serão unificados, os 

créditos  multi-validados  e  os  estudantes  terão  livre  mobilidade  (MARQUES,  2006).  Ao 
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analisar a educação superior para o turismo na Alemanha, Freyer, Hammer e Piermeier (2008, 

p. 249-255) observam que o tratado propõe um sistema consecutivo na educação acadêmica, 

coisa que o país já praticava, mas a entrada em vigor do tratado torna mais atraente do que já 

era a aprendizagem na Alemanha, em especial, o de turismo que os autores constatam tornou-

se assunto bastante atraente para os jovens saídos da escola secundária levando a criação de 

cursos mais específicos, isto é, graduação em turismo. Anteriormente eram ofertados como 

matéria obrigatória, optativa ou de especialização. 

Tribe (2008, p. 82, grifo do autor), em suas pesquisas no Reino Unido, observa que as 

conceituações do turismo eleitas pelas IES são predominantemente duas, sendo que, a grosso 

modo, o fenômeno turístico pode ser mais ou menos dividido entre o negócio do turismo e os 

aspectos não empresariais. Esclarece que essas duas concepções se caracterizam por entender 

que o turismo não representa apenas o consumidor e as atividades empresarias, mas também 

reflete questões ambientais, estéticas, éticas e culturais. 

Aqui no Brasil, as denominações que se assemelham a estes conceitos são: fenômeno 

econômico e fenômeno social. Moesch (2002. p. 09) afirma que a partir de 1960, o turismo 

explodiu como atividade de lazer,  envolvendo milhões  de pessoas e transformando-se em 

fenômeno econômico,  com lugar garantido no mundo financeiro internacional.  Entretanto, 

considera que além do aspecto econômico existem outros: o político, o afetivo e o lúdico. 

Petrocchi  (2009,  p.3)  analisa  o  turismo  como  uma  atividade  econômica  que  proporciona 

vantagens em distribuição de rendas e empregos entre a população. Seu efeito multiplicador 

alcança numerosos setores da economia.  Barretto (2004, p. 37) entende turismo como um 

fenômeno  social  que  guarda  enormes  semelhanças  com  as  migrações  por  conta  dos 

deslocamentos  de pessoas, interferem as migrações  e o turismo,  nas questões trabalhistas, 

imobiliárias, alfandegárias, nos transportes [e] na educação.

As concepções de turismo eleitas pelas IES vão repercutir nas estruturas curriculares 

de  maneira  que  a  visão  de  turismo  como  fenômeno  empresarial  ou  econômico,  com 

abordagem dos conhecimentos empresariais, dá origem a currículos para fins profissionais. 

Por outro lado, a visão do turismo como fenômeno irrestrito ou social, com abordagem de 

conhecimentos diversos, dá origem a currículos para fins de cultura geral, de tal forma que 

resultam num ensino profissional  voltado para o mercado de trabalho ou de cultura  geral 

voltado para cidadania (TRIBE, 2008, p.83). 

As interconexões  entre  concepções  de turismo e estruturas curriculares  apresentam 

uma dicotomia entre dois campos. A opção pelo ensino profissional voltado para o mercado 

de trabalho incorre no risco do tecnicismo pelo foco na técnica almejando a empregabilidade, 



62

analisa Apple (2008 apud TRIBE, 2008, p.93). Por outro lado, Goodlad (2008 apud TRIBE, 

2008, p.93) observa que a opção pelo ensino de cultura geral voltado para cidadania implica 

no  risco  do  academicismo  pelo  foco  no  aperfeiçoamento  social  almejando  a  atuação 

filosófica. Observa-se que há limitações em ambas,  devendo-se atentar para o fato de que 

especialização restrita traz consequências, como chama atenção Tribe (2008, p. 93).

Buscando  o  equilíbrio  entre  quantidade  e  qualidade,  entre  ensino  tecnicista  e 

academicista, caminha-se para um consenso de que o saber do turismo deve contemplar tanto 

a visão acadêmica quanto a técnica, o que, para Tribe (2008, p. 91), sugere ser uma formação 

profissional  filosófica na qual os egressos têm um entendimento abrangente do fenômeno 

turístico enquanto também cumprem o papel da gestão para o desenvolvimento de um mundo 

turístico mais amplo, no qual esses serviços são prestados, sem deixarem de prestar serviços 

eficientes  e  efetivos  em turismo.  O autor  propõe que o currículo de formação contemple 

quatro domínios, sendo divididos em dois de reflexões: sobre cultura geral e profissional e 

duas de atuações:  profissional e relativa à cultura geral.  A reflexão profissional enfatiza a 

reflexão,  a  avaliação  e a  modificação  das  habilidades  e  do conhecimento  da indústria  do 

turismo, baseada no desenvolvimento do conhecimento individual ou pessoal por meio da 

experiência  e  atuação  no  mundo.   A  atuação  tem  como  propósito  a  preparação  para  a 

efetividade no trabalho (TRIBE, 2008, p. 91). A reflexão sobre cultura geral  enfatiza três 

atividades filosóficas relativas à tentativa de desvelar a verdade, ao ceticismo sustentável e à 

busca pela vida plena. A atuação tem como propósito traduzir melhor em ação o entendimento 

e as críticas do mundo mais amplo do turismo, tendo como questões essenciais a ética e o 

tratamento  justo  às  pessoas  e  aos  locais  afetados  pelo  turismo.  Conclui  afirmando  que  o 

discurso  desse  quadrante  do  espaço  curricular  inclui  noções  de  criação  de  mundo, 

emancipação e libertação (TRIBE, 2008, p. 92).

 A  compreensão  da  indissociabilidade  entre  saber  técnico/prático  e  o  saber 

filosófico/teórico também está na proposta de se saber privilegiar no currículo conhecimentos 

técnicos  pertinentes  à  área  de  atuação  profissional  pretendida  e  deles  tornar  possível  a 

reflexão e  a análise  do turismo como fenômeno social  sugerida por Barretto,  Tamanini  e 

Silva, (2004, p. 78).

Pina e Hernández (1998, p. 98, tradução nossa) concluem esta compreensão de que 

não se deve radicalizar optando por um ou outro campo, mas que eles são complementares:

Qualquer outra solução que altere o equilíbrio do sistema em favor de um ou de 
outro ramo [técnico ou filosófico] teria efeitos negativos para o futuro profissional 
dos alunos ao limitar seu campo profissional de emprego e do ponto de vista dos 
usuários  [turistas]  que  não  disporiam  de  um  profissional  híbrido  capaz  de 
compreender o fenômeno turístico em sua globalidade com visão empresarial.
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A educação superior em turismo para a vida aqui preconizada impõe responsabilidades 

consideráveis aos docentes (STERGIOU, 2008, p. 397). Stergiou afirma que o professor deve 

transformar  um  grupo  de  estudantes  numa  comunidade  de  aprendizado  constituída  de 

profissionais filosóficos. O docente deverá estimular a capacidade intelectual dos discentes, 

incitando-os a reivindicar independência e a desenvolver a consciência crítica. Deverá fazer 

isso estabelecendo os objetivos em termos de resultados e prioridades, o que ajudará a definir 

as expectativas e os propósitos mútuos. Além dessas, o professor tem outras responsabilidades 

que são específicas para se situar por completo na vocação disciplinar: precisa confiar em seu 

conhecimento, mas também se manter atualizado. Em resumo, ao docente não cabe apenas 

desenvolver os elementos profissionalizantes, as habilidades, as competências para o mundo 

do trabalho, mas também, desenvolver estruturas de entendimento que permitam ao aluno ter 

voz própria e se torne ele mesmo (STERGIOU, 2008, p. 397).

Rejowski (2010, p.117 tradução nossa) chama atenção para o fato de que até 2007 não 

havia registros de cursos de graduação para a formação de docentes em turismo, ainda que 

estudiosos  e  docentes  discutissem  a  relevância  dessa  formação.  O  primeiro  curso  de 

licenciatura ao qual a autora se refere é do Centro de Excelência em Turismo da Universidade 

de Brasília (CET/UnB)17 lançado na modalidade a distância. Posteriormente, no Estado do Rio 

de Janeiro, recorte espacial deste estudo, passou a oferecer licenciatura em turismo no mesmo 

modelo a distância pelo Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro18 por meio de um consórcio de universidades públicas do  estado do Rio de Janeiro 

(CEDERJ).

Considerando-se  as  condicionantes  histórico-culturais  e  as  conjunturas  atuais,  os 

desafios de se implementar uma formação alicerçada na compreensão da complexidade do 

fenômeno  turístico,  é  preciso  considerar  alguns  aspectos:  a  capacidade  de  contribuir 

significativamente  para  os  valores  individuais  e  sociais  colaborando  para  a  evolução 

sociocultural; fazer da busca pela integração dos múltiplos saberes que balizam o estudo do 

turismo conjugando as abordagens de forma complementar; não perder de vista a perspectiva 

de  fomentar  conhecimentos  e  habilidades  para  as  rápidas  mudanças  de  ofertas  turísticas 

globais e de demandas segmentadas e com alto grau de exigências; e, sobretudo, valorizando 

os  princípios  socioambientalmente  responsáveis.  É  preciso  ressaltar  que  não  apenas  os 

educandos deverão ter essa formação, mas também os docentes deverão ser qualificados.

17 Disponível em: <www.unb.br/cet/formatur>.
18 Disponível em: <www.ufrrj.br>.

http://www.ufrrj.br/
http://www.unb.br/cet/formatur
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O surgimento dos cursos de turismo,  com ênfase profissionalizante,  se refletiu  nas 

estruturas curriculares focadas em estudos empresariais que, a partir do aumento do interesse 

despertado pelo estudo do fenômeno turístico  pela  academia,  provocaram discussões para 

mudanças no currículo. Veiga-Neto (2009, p. 69) afirma que a aproximação curricular pode 

adquirir vários matizes ou níveis que pode ser adjetivada de várias formas: multi, pluri, inter, 

transdisciplinar.  A  denominação  comumente  usada  é  a  interdisciplinaridade  na  educação 

superior em turismo. Para Costa (2000, p. 13-14), a interdisciplinaridade se caracteriza da 

seguinte maneira:

Na  linguagem  dialética,  interdisciplinaridade  não  significa  a  negação  da 
disciplinaridade.  Muito  ao  contrário,  é  uma  estratégia  educacional  que  valida  o 
aspectos positivos e evita os negativos na busca de um nível superior que seja a 
síntese dos contrastes  e  ajustes na percepção da realidade.  Tal  se  justifica ao se 
considerar  que  o  mundo  não  consiste  de  aspectos  isolados,  compartimentados, 
disciplinados, mas em interações, cujo resultado constitui-se em complicadas malhas 
de ligações operativas complexas e não-lineares.  A realidade é composta de uma 
multiplicidade de fatores que não são mutuamente excludentes e sim interligados 
uns aos outros.

A característica multidisciplinar do fenômeno turístico se reflete na necessidade do 

enfoque interdisciplinar na educação superior em turismo convergindo à diversidade de áreas 

do conhecimento científico afins.  A interdisciplinaridade tem função relevante na formação 

para a sustentabilidade. O tema sustentabilidade será abordado a seguir.

4.4 Formação para a Sustentabilidade Socioambiental na Graduação em Turismo

Nos  últimos  anos,  no  Brasil,  afirmam  Oliveira,  Farias  e  Pavesi  (2008,  p.  92) 

proliferaram cursos de graduação e programas de pós-graduação e extensão que apresentam 

em suas denominações o predicado ambiental ou o termo ambiente. As autoras observam que 

a busca por 

[...]  alternativas  viáveis  de  conservação,  recuperação  e  gestão  ambiental,  novo 
propósito  que  se  configurou  no  horizonte  dessas  organizações,  estimulou  o 
intercâmbio de conhecimentos e influências entre os vários setores que integravam o 
movimento  ambientalista  brasileiro,  entre  os  quais  a  comunidade  científica  e  a 
acadêmica.  A  universidade,  em conseqüência  foi  induzida  a  redefinir  seu  papel 
diante das novas demandas sociais postas pela problemática ambiental, envolvendo-
se  em um dos  maiores  desafios  da  nossa  época,  que  consiste  em buscar  novas 
definições  para  os  riscos  socioambientais  associados  ao  desenvolvimento  das 
sociedades industriais, e em esclarecer os fundamentos teóricos para a construção de 
um novo modelo de civilização [...]. 
No  Brasil,  esse  movimento  é  concomitante  à  consolidação  do  campo  de 
conhecimentos da educação ambiental (EA) e à irrupção da temática ambiental nas 
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políticas  públicas  voltadas  à  normatização  dos  mais  diversos  setores  sociais  e 
institucionais, desde o empresarial ao educacional. [...] Apesar de não existirem até 
hoje  políticas  públicas  especificamente  voltadas  a  regulamentar  a  inserção  da 
dimensão e da EA na educação superior, não se pode afirmar que a universidade 
esteja  à margem desse processo.  [...]  a ambientalização  da educação superior  no 
Brasil  vem  ocorrendo,  de  maneira  relativamente  autônoma,  no  seio  de  um 
movimento global que envolve cada vez mais a sociedade (OLIVEIRA; FARIAS; 
PAVESI, 2008, p. 93).

As autoras (2008, p. 93) esclarecem que são fatores determinantes para que ocorra a 

dissociação do movimento para a ambientalização da educação superior do movimento mais 

amplo de institucionalização da EA: considerar as peculiaridades da organização institucional 

e do próprio conhecimento acadêmico, as relações que a universidade mantém com o Estado e 

com outros setores da sociedade, e as suas funções sociais e culturais.

Em 2002,  com o apoio  financeiro  do programa ALFA da  Comissão  Européia,  foi 

desenvolvido o "Projeto ACES"  (Programa de ambientalización curricular de los estudios 

superiores. Diseño de intervenciones  y análisis del proceso) e foi criada a “Rede ACES” 

(Ambientalização Curricular do Ensino Superior) formada no “1st International Seminar on 

Sustainability  in  Higher Education  (ACES Network),”  na  Technical  University  Hamburg-

Harburg  Technology  (Alemanha),  constituída  por  11  (onze)  universidades:  5  (cinco) 

européias e 6 (seis) latino-americanas, com 3 (três) representantes do Brasil. De acordo com 

Oliveira Júnior (2003, p. 45), a Rede  ACES  é constituída pelos seguintes países: Alemanha, 

Argentina, Cuba, Espanha, Itália, Portugal e Brasil, sendo elas:

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona. Catalunha. Espanha.

UNSL - Universidad Nacional de San Luis. Argentina.

UNCu - Universidad Nacional de Cuyo. Argentina.

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos.

UNESP-Río Claro - Universidade Estadual Paulista, Câmpus Rio Claro. Brasil.

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas. Brasil.

UPR - Universidad de Pinar del Río. Cuba.

UA - Universidade de Aveiro. Portugal

UdG -  Universitat de Girona. Catalunha. Espanha

TUTECH - Technical University Hamburg-Harburg Technology. Alemanha

UNISANNIO -  Universitá degli studi del Sannio. Itália.

A Rede ACES elaborou um conjunto de características de atribuições que deve ter um 

currículo para que seja considerado ambientalizado. Isto é, que indica a inserção da temática 



66

ambiental no currículo da IES.  Oliveira Júnior et al (2003, p. 52-55, grifo do autor) informa 

que são 10 (dez) características, as quais estão descrita abaixo:

1  – COMPROMISSO  PARA  A  TRANSFORMAÇÃO  DAS  RELAÇÕES 
ENTRE SOCIEDADE E NATUREZA: esboça-se entre os campos da ação e do 
pensamento humanos, na busca de modificar e, muitas vezes, melhorar as condições 
de  nossa  existência  em  sociedade,  tendo  na  relação  com  a  natureza  pontos  de 
tensionamento. O destaque ao entorno/contexto social e natural  é referência para 
algumas  universidades  indicarem potencialidades  para produzir  formas de pensar 
[...].  Os  pensamentos,  que  essa  característica  parece  gerar  ou  necessitar,  são 
qualificados como integradores [...], estratégicos [...], produzidos a partir de outras 
práticas sociais e discursivas [...],  geradores de perguntas  [...]  e derivados de um 
sistema  de  idéias  que  redefinam  as  relações  estabelecidas  [...].  No  campo  de 
propostas  transformadoras  dessas  relações,  discriminatórias  e  predatórias  [...], 
dialéticas [...], geradora de problemas ambientais [...], indica-se a sustentabilidade 
[...], potencializar harmonicamente essas relações [...], a melhoria da qualidade de 
vida de setores marginalizados [...].
2  – COMPLEXIDADE:  entendida  como  um  paradigma  específico  [...]  a 
complexidade  estando  ligada  às  soluções  para  problemas  e  geradora  de 
potencialidades. Mas se quanto as potencialidades humanas podemos aproximar [...] 
as potencialidades  ambientais.  [...]  a complexidade como princípio norteador  das 
ações.
3  -  ORDEM  DISCIPLINAR:  FLEXIBILIDADE  E  PERMEABILIDADE: 
[entendida como] uma proposta de reorganização dos currículos acadêmicos. [...] a 
idéia de flexibilidade curricular (novas formas de organização dos cursos superiores) 
ante a de permeabilidade, sendo esta última ainda restrita, na maior parte dos casos, 
aos conhecimentos produzidos em alguma instância (prática social) universitária.
4 – CONTEXTUALIZAÇÃO:  [...] [é a] maneira de valorização do local (lugar), 
pensado espacialmente (o entorno). [...] [propor] maneiras de relacionar este local 
com o global. [...] [e também] incluírem a idéia de contextualização em dimensões 
não só espaciais, mas também temporais e sociais (de produção) [...] [destacando] à 
condição de atividade (participação ativa, agente transformador) no item.
5  -  LEVAR  EM  CONTA  O  SUJEITO  NA  CONSTRUÇÃO  DO 
CONHECIMENTO: [...] [dar ao] sujeito a possibilidade de ser também coletivo. 
[...] [considerando] a dimensão individual (alunos, pessoas). [...] [colaborando para 
a]  construção  do  conhecimento  no  plano  mais  psicológico  (individual),  [...] 
[referindo-se]  ao conhecimento  pensado de forma genérica  (social),  ou seja,  [...] 
[podendo ter o entendimento de] que o papel ativo se refere ao processo de conhecer 
do próprio sujeito, [...] [ou entender que deve ser] a participação dos indivíduos na 
produção de conhecimentos deles próprios e dos outros.
6 - CONSIDERAR OS ASPECTOS COGNITIVOS, AFETIVOS, ÉTICOS E 
ESTÉTICOS:  [...]  se  deve  proporcionar  aos  alunos  o  seu  “desenvolvimento 
integral”. [...] [ou] ter este “entendimento mais inteiro-global” das pessoas, não só 
dos alunos,  o  que dá  margens  para  se pensar  também nos professores  e  demais 
participantes dos processos de ensino, aprendizagem e produção de conhecimentos.
7 - COERÊNCIA ENTRE TEORIA E PRÁTICA: é necessária devido ao fato de 
serem elas atividades complementares e inseparáveis na produção do conhecimento. 
[entendendo que pode ser a] inseparabilidade vinculada às ações [...], [ou vinculada] 
ao universo cultural de origem dos conhecimentos. [como] coerência entre discurso 
e ação. [e] a necessidade de se refletir sobre esta coerência entre teoria e prática.
8 - ORIENTAÇÃO PROSPECTIVA DE CENÁRIOS ALTERNATIVOS:  [ter 
como reflexão balizadora das ações que visam o futuro] a idéia de cidadania. [...] a 
idéia de sustentabilidade, [...] a formação dos alunos, [ou] de produção de diferentes 
(novas, outras) formas de pensar e agir. Compromisso com o futuro [...] entendido 
como um compromisso com os mais jovens [...] ou com estes e nós mesmos [...], [ou 
vincular] esse compromisso com esse “mundo” [...] ou com um “novo mundo” [...].
9 - ADEQUAÇÃO METODOLÓGICA:  adequar as metodologias para alcançar 
uma  ação  mais  comprometida  com  soluções  de  problemas  ambientais  [...].  [...] 
visando maior participação [...] e maior vínculo com a política [...] essa [entendida 
como] adequação como uma busca de coerência (consistência/rigor),  seja entre  a 
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teoria e a ação [...] ou entre os conteúdos ou práticas e a metodologia [...], [ou ainda] 
aproximações entre as metodologias e as ações [...].
10  -  ESPAÇOS  DE  REFLEXÃO  E  PARTICIPAÇÃO  DEMOCRÁTICA: 
necessidade de se criar espaços para a participação de todos [...] promover encontros 
(aproximações)  [...]  entre  os  diferentes  de  modo a  gerar  diversidade.  [...]  (gerar 
autonomia e reflexão nos indivíduos) [pessoas] envolvidas nos estudos superiores, e 
[...] [a] própria maneira de produção de conhecimentos (a diferença como maneira 
preferencial de se produzir conhecimentos mais democráticos).

Num  contexto  caracterizado  pela  inexistência  de  canais  e  instrumentos  de 

intercâmbio e divulgação das experiências de ambientalização da educação superior, em 2001, 

surge  a  Rede Universitária  de Programas  de  EA para Sociedades  Sustentáveis  (RUPEA), 

tendo como propósito ações de cooperação técnica.  O trabalho da RUPEA resultou na oferta 

de  cursos  de  especialização  que  visavam  construir  processos  educativos  subsidiados  no 

ideário  ambientalista  -  tendo  como  eixos  a  pedagogia  da  práxis,  a  constituição  de 

comunidades de aprendizagem e a qualificação de conceitos como participação, sobrevivência 

e  emancipação.  Estes  cursos  buscavam  criar  e  fortalecer  espaços  dialógicos,  visando 

promover de locução a inserção da EA nas ações de pesquisa, ensino e extensão no interior 

das IES (OLIVEIRA; FARIAS; PAVESI, 2008, p. 94).

A  RUPEA  foi  criada  em  parceria  por  três  IES,  duas  do  Estado  da  Bahia  – 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) – e a Universidade de São Paulo (USP) (OLIVEIRA; FARIAS; PAVESI, 

2008, p. 94). No decorrer do tempo, agregaram-se ao núcleo original da RUPEA (2007, p. 7) 

outras  universidades  públicas  e  privadas:  Universidade  do  Vale  do  Itajaí  –  UNIVALI; 

Universidade  Estadual  Paulista  Júlio  de  Mesquita  Filho  –  UNESP;  Centro  Universitário 

Moura  Lacerda  –  CUML;  Universidade  Federal  de  São  Carlos  –  UFSCar;  Centro 

Universitário  Fundação Santo André – FSA; Universidade Luterana do Brasil  – ULBRA; 

Universidade  do  Grande  Rio  –  UNIGRANRIO;  Universidade  Estadual  de  Campinas  – 

UNICAMP e Universidade São Francisco – USF.

A  convergência  de  demandas  para  a  elaboração  tanto  de  diretrizes  para  a 

implementação da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), quanto de estratégias 

para consolidação da Educação Ambiental (EA) no âmbito da educação superior, deu origem 

a proposta de elaboração de uma pesquisa piloto.  O documento resultante desta pesquisa 

piloto  conduzida  pela  Rede  Universitária  de  Programas  de  Educação  Ambiental  para 

Sociedades  Sustentáveis  (RUPEA),  com  o  apoio  da  Coordenadoria-Geral  de  Educação 

Ambiental,  do  Ministério  da  Educação,  foi  denominado  de  Mapeamento  da  Educação 

Ambiental em Instituições Brasileiras de Educação Superior: elementos para discussão sobre 

políticas públicas (RUPEA, 2007). A pesquisa foi realizada no período entre dezembro de 
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2004 e junho de 2005. Participaram da pesquisa 14 instituições públicas e 8 privadas, que se 

distribuem entre 11 estados brasileiros. Levantaram dados referentes às atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. Estes dados contribuíram para a configuração do diagnóstico das 

limitações, contradições e desafios aos quais as IES se deparam ao lidar com os dilemas das 

sociedades  contemporâneas.  Apontaram  também  alguns  caminhos  trilhados  para  a  sua 

superação. Teve como principal objetivo contribuir para a ampliação do espaço de diálogo e 

para a enunciação de elementos para a formulação de políticas específicas para o setor, no 

processo de implementação da PNEA (RUPEA, 2007, p.5-8).

Destaca-se, no mapeamento feito pela RUPEA, a presença da graduação em turismo 

como segunda colocada entre os cursos que apresentam disciplinas com a temática ambiental. 

Os cursos de graduação mais citados foram: Biologia e Ciências Biológicas (10), Turismo (6) 

e Pedagogia (5) (RUPEA, 2007, p. 19).

Em  seus  estudos,  Riojas  (2003,  p.230)  estabelece  critérios  de  análises  sobre  a 

internalização da “complexidade ambiental” nas propostas dos Programas de Licenciatura. 

Tais propostas podem ser úteis se usadas analogicamente para as análises dos Programas de 

Bacharelado  em  Turismo,  foco  deste  estudo,  de  maneira  a  facilitar  a  identificação  e  a 

ambientalização curricular dos cursos. O autor (RIOJAS, 2003, p. 230-233) menciona “[...] 

três das diversas tendências que se tem seguido para incorporar o ambiental [...]”, sendo:

1 - Tendência ao adicionamento - consiste em somar um ou vários cursos [ou disciplinas] ao 

currículo,  sem  uma  modificação  da  sua  lógica.  Esta  estratégia  é  a  mais  usada  pelas 

universidades. Entende-se como fator de alcance: possibilita ao educando com propensão a 

interessar-se pelos  temas  sobre o meio ambiente  encontrarem uma via  de conexão com a 

temática em estudos futuros (pós-graduação ou educação continuada). Entende-se como fator 

limitante: fragmentação dos saberes, sendo inoperante para enfrentar os desafios da realidade 

complexa;

2  –  Tendência  transversalista  ou  de  ambientalização  do  currículo.  Esta  estratégia  é  mais 

complexa que a anterior, tanto em sua concepção, como na prática. Estratégia mais complexa 

conforme as necessidades de compreensão e solução dos problemas. Compreende como fator 

de  alcance:  os  efeitos  ambientais  das  possíveis  atividades  da  profissão  são  analisados 

integralmente  no  processo  de  formação.  E  como  fator  limitante:  A  falta  do  enfoque 

interdisciplinar ficando a critério  do educando sem que tenha sido dotado de instrumental 

epistemológico para que possa fazer a integração disciplinar;

3 - Tendência complementarista. Esta estratégia é a adotada internacionalmente. Estratégia 

que cria um programa especializado no ambiental. Compreendido como fator de alcance: o 



69

plano de estudos se faz tendo como horizonte a capacitação dos estudantes na compreensão 

dos problemas do meio ambiente  e no conhecimento dos recursos e ferramentas técnicas, 

jurídicas e econômicas fundamentais para a solução dos mesmos. E compreendido como fator 

limitante: ignora-se a reflexão metodológica sobre a complexidade dos problemas objeto de 

estudo  desta  proposta  de  profissionalização,  além de  ser  escassa  a  oferta  de  trabalho  no 

mercado. (RIOJAS, 2003, p. 232-233).

Nieman,  Rabinovici  e  Martins  (2010  p.  XXII)  afirmam  que  a  temática  de 

sustentabilidade vem ganhando mais força a cada ano e está promovendo maiores discussões 

dentro do meio acadêmico.  Ressaltando que na área acadêmica do turismo esse debate tende 

a ganhar cada vez mais espaço por conta de relação de dependência direta do turismo de 

atrativos  naturais,  culturais,  históricos  ou  sociais.   Nieman  e  Martins  (apud  NEIMAN; 

RABINOVICI; MARTINS, 2010, p. XXI-XXII), em suas pesquisas nos cursos de graduação 

em turismo de 27 (vinte e sete) IES públicas, constataram uma crescente preocupação com o 

desenvolvimento sustentável das práticas turísticas nas grades curriculares, principalmente, a 

partir  de  existência  de  disciplinas  correlacionadas  a  esse  tema  ou  a  menções  no  projeto 

pedagógico.  Entretanto,  as  grades  curriculares  estavam  na  sua  maioria  formatadas  para 

atender as necessidades de formação para o mercado convencional de turismo e de outros 

setores correlacionados.  Nos seus estudos, detectaram que principalmente nos cursos recém-

criados  há  uma tendência  de  fomentação  a  projetos  e  análise  de  questões  que  envolvam 

aspectos  socioeconômicos  e ambientais.  Contudo, verificaram que existe  uma carência  de 

abordagem adequada sobre a temática da sustentabilidade (NEIMAN E MARTINS, 2009, 

apud NEIMAN; RABINOVICI; MARTINS, 2010, p. XXI-XXII).

Além de Neiman e Martins, outros pesquisadores optaram por investigar como vem 

sendo feita a ambientalização curricular no ensino superior de turismo. Câmara (2004, p.9), 

em sua pesquisa junto ao curso de turismo oferecido por uma instituição de ensino superior 

localizada em Belo Horizonte/MG, constatou que embora a educação ambiental não estivesse 

contemplada no projeto político-pedagógico do curso e em seu currículo, mostrou-se inserida 

pontualmente em algumas disciplinas e em atividades do Laboratório de Turismo.  Entretanto, 

mesmo essas  ações  pontuais,  na maioria  das  vezes,  acontecem sem qualquer  proposta  de 

integração disciplinar. A autora sugere a inserção da EA nos documentos oficiais dos cursos, 

criando-se uma obrigatoriedade de sua prática, entre outras providências, sugere também a 

adoção  e  implementação  de  estratégias  pedagógicas  interdisciplinares  e  uma  avaliação 

permanente e coletiva de todo o processo formativo (CAMARA, 2004, p. 9). 
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Gonzalez (2008, p. 7) constatou em sua investigação sobre os cursos superiores de 

Turismo do Estado de São Paulo fortes indícios de que a temática ambiental é trabalhada em 

grande parte dos cursos analisados, todavia, a autora constata que ainda é tratada de maneira 

pouco aprofundada. 

Lobo  (2008,  p.  286)  fez  um estudo  de  caso,  no  qual  analisou  3  (três)  cursos  de 

Bacharelado em Turismo com ênfase e/ou habilitação em áreas afins ao meio ambiente, cujos 

resultados demonstraram que os cursos analisados abordam diretamente a ênfase ambiental 

em seus objetivos, dedicando aos temas ambientais uma carga horária que varia entre 15,65% 

e 18,91% do total de sua integralização curricular. O autor, a partir da investigação, concluiu 

que há necessidade de ampliação dos conteúdos aplicados à análise das variáveis bióticas e 

abióticas  do ambiente  para  fins  turísticos,  de  forma  a  agregar  ou  ampliar  os  diferenciais 

conceituais, tecnológicos e científicos destes cursos.

Partindo do entendimento de que ambientalizar o Curso Superior em Turismo significa 

inserir  a  sustentabilidade  na  dimensão  socioambiental  no  ensino,  visando  preparar  o 

turismólogo para os desafios do mercado e da sociedade contemporânea, toma-se como base a 

investigação realizada e relata-se no próximo capítulo as evidências constatadas.
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 5 A INSERÇÃO DA FORMAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NO ENSINO

SUPERIOR DE TURISMO

“Não  existe  nada  mais  poderoso  do  que  uma  idéia  cujo 
tempo chegou”. Victor Hugo.

Este capítulo trata do estado da arte da formação para sustentabilidade na perspectiva 

socioambiental  nos  Cursos  de  Bacharelado  em  Turismo.  Tal  perspectiva  de  formação 

contribui para as reflexões e os debates sobre a qualificação e capacitação dos profissionais de 

turismo na questão ambiental e as relações entre turismo, meio ambiente e sustentabilidade. 

Neste contexto,  apresentam-se os dados de pesquisa e as respectivas  análises apoiadas  no 

quadro-teórico exposto no capítulo um deste estudo, centrado nos conceitos que envolvem os 

temas sustentabilidade e desenvolvimento sustentável,  servindo de referencial  na análise e 

reflexão das abordagens encontradas nos Cursos de Graduação em Turismo das Instituições 

de Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro. 

5.1 Metodologia

A pesquisa seguiu as proposições da abordagem qualitativa com base na teoria crítica, 

sendo  que  a  análise  de  conteúdo  se  apoia  nas  abordagens  metodológicas  utilizadas,  que 

pressupõem um suporte epistemológico de caráter político-emancipatório.

Alves–Mazzotti (2004, p.139) observa que o paradigma da teoria crítica possui dois 

sentidos distintos: (1) Análise rigorosa da argumentação e do método; (2) Ênfase na análise 

das condições   de  regulação social, desigualdade e poder. A autora esclarece que os teórico-

críticos enfatizam o papel da ciência na transformação da sociedade, apesar de a forma de 

envolvimento do cientista nesse processo de transformação ser objeto de debate. A escolha 

pela  abordagem  teórico-crítica  se  deu  por  conta  da  sua  visão  sócio-crítica,  pela  qual  a 

realidade  é  observada  de  forma  evolutiva,  com  dinamismo  e  de  maneira  interativa, 

concomitantemente com a noção de que os indivíduos agem ativamente na construção da 

realidade e de sua configuração nas dimensões histórica e social.

Ao adotar-se o paradigma crítico, considera-se que por meio dele é possível apreender 

os  dados  dentro  de  uma  perspectiva  historicamente  traçada  a  partir  das  relações  sócio-



72

políticas. Tal perspectiva busca investigar o que ocorre nos grupos e instituições, relacionando 

as ações humanas  com a cultura  e as estruturas sociais  e políticas,  tentando compreender 

como as redes de poder são produzidas,  mediadas  e transformadas  (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2004, p.139).

A opção pela abordagem qualitativa ocorreu por sua concepção de realidade como 

múltipla, intangível e holística. A abordagem qualitativa tem por objetivo estudar a cultura, 

descrevendo-a para aprender seus significados. 

Esta é a sua meta, mas não exclusivamente. Esta preocupação, porém, torna-se uma 
condição sine qua non de sua existência como disciplina cientifica. Sua tarefa não é 
simples, porque não existe nada mais complexo que desvendar os propósitos ocultos 
ou manifestos dos comportamentos dos indivíduos e das funções das instituições de 
determinada realidade cultural e social (TRIVIÑOS,1987, p.124, grifo do autor).

Alves-Mazzotti  (2004,  p.146)  argumenta  que  o  uso  da  denominação  paradigma 

qualitativo não faz sentido. A autora compreende que 

[...] diferentes paradigmas podem e têm utilizado metodologias qualitativas. Isto não 
quer  dizer,  porém,  que  não  se  possa,  no  interior  desses  paradigmas,  distinguir 
pesquisas cuja ênfase recai sobre a compreensão das intenções e do significado dos 
atos humanos, de outras que não têm essa preocupação. Às primeiras se convencionou 
chamar  de  “pesquisas  qualitativas”.  Embora  essa  denominação  não  seja  a  mais 
adequada,  optamos  por  conservá-la  por  ser  a  mais  utilizada,  circunscrevendo-a, 
porém, ao sentido aqui explicitado. 

Contudo, essa tem sido a forma de expressar as pesquisas que se apoiam, entre outras, 

nas seguintes características:

·  A  rejeição  a  modelos  quantitativos  de  pesquisa,  enfatizando  o  artificialismo  de 
dividir a  realidade em “variáveis” a  realidade deveria  ser estudada em uma forma 
"holística", isto é, levando-se em conta sua totalidade; 
· A rejeição à idéia de “neutralidade” do pesquisador, o que implica a rejeição à idéia 
de separação do sujeito (pesquisador) do objeto da pesquisa (realidade estudada), já 
que existiria influência recíproca entre eles; 
·  A  ênfase  na  interpretação,  na  compreensão  das  motivações,  culturas,  valores, 
ideologias,  crenças  e  sentimentos  que  movem  os  sujeitos,  que  dão  significado  à 
realidade  estudada  e  não  aos  fatos  observáveis  e  passíveis  de  serem  medidos 
estatisticamente. (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p.146). 

Caregnato (2006, p. 684), em seu estudo acerca da diferença entre análise do discurso 

e análise  de conteúdo,  observa que,  por vezes,  são entendidos  como sinônimos.  A autora 

esclarece que não são, argumentando que a principal diferença entre as duas formas de análise 

abordadas é que a Análise de Discurso trabalha com o sentido do discurso e a Análise de 

Conteúdo com o conteúdo do texto.

Bardin (1977, p.42) define a análise de conteúdo com sendo

[...]  um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações,  visando  obter,  por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
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indicadores  (quantitativos  ou  não)  que  permitem a  inferência  de  conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.

Segundo Moraes (1999), a análise de conteúdo constitui-se numa 
[...] metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda 
classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, 
qualitativas  ou quantitativas,  ajuda  a  reinterpretar  as  mensagens  e  a  atingir  uma 
compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.

Franco  (2006,  p.  10)  alega  que  a  utilização  da  análise  de  conteúdo,  enquanto 

procedimento  de  pesquisa,  no  âmbito  de  uma  abordagem  metodológica  crítica  e 

epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência, reconhece o papel ativo do sujeito 

na produção do conhecimento.

Com relação à utilização de documentos Spink (1999, p. 136), compreende que os 

documentos  de domínio público são produtos sociais,  tornados públicos.  Eticamente estão 

abertos para análise por pertencerem ao espaço público, por terem sido tornados públicos de 

uma forma que permite a responsabilização.

Na coleta de dados utilizaram-se dois instrumentos, construídos especificamente para 

a  presente  investigação  e  previamente  testados,  quais  sejam:  Roteiro  de  Análise  de 

Documentos e Roteiro de Entrevistas (este último no Anexo C). 

A pesquisa documental apresenta as vantagens de que os documentos constituem-se 

em fonte de dados rica e estável e de custo financeiro baixo. Entretanto, também há limitações 

à pesquisa documental,  devido à não-representatividade e à subjetividade dos documentos 

(GIL, 2002, p. 45-47).

As referidas limitações foram contornadas através da seleção rigorosa e da análise 

crítica dos documentos pesquisados. Os documentos consultados são as grades curriculares 

disponíveis  para consulta  (Anexo A). Além de somar-se a  esta  abordagem documental,  a 

técnica de coleta de dados mediante  entrevistas,  visando o aprofundamento da questão de 

estudo. As entrevistas foram semi-estruturadas (Anexo B), tendo recaído a escolha sobre este 

modelo  por serem capazes  de possibilitar  o acesso a informações  chaves do problema da 

pesquisa. De acordo com Alves-Mazzotti (2004, p.168), nas entrevistas semi-estruturadas ou 

focalizadas, o entrevistador faz perguntas específicas, mas também deixa que o entrevistado 

responda em seus próprios termos. Isso permitiu explorar, de forma direcionada, porém não 

rígida, as percepções e concepções dos sujeitos envolvidos.

Visando  a  construção  do  objeto  de  estudo  em  questão,  foram  percorridas  quatro 

etapas: a definição do quadro teórico-conceitual; a pesquisa de campo, subdividida na coleta 
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de fontes documentais primárias e na realização de entrevistas semi-estruturadas, a análise dos 

dados, e terminado com a elaboração do Relatório Final.

Os  sujeitos  da  pesquisa  foram selecionados  a  partir  dos  Cursos  de  Graduação em 

Turismo das Instituições de Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro sob o critério de 

serem cursos de grau em bacharelado, nas modalidades: presencial e a distância.

Tendo essas características, a pesquisa foi conduzida da seguinte forma:

(a) Realização de pesquisa bibliográfica sobre a evolução do conceito de sustentabilidade, 

seu percurso histórico e os reflexos na Formação do Bacharel em Turismo;

(b) Análise das DCN para a Formação do Bacharel em Turismo no que se refere às suas 

orientações sobre o conceito de sustentabilidade;

(c) Análise dos documentos que compõem os projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação 

em Turismo nas Instituições de Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro, no que se 

refere às orientações e definições sobre a abordagem da sustentabilidade e identificação 

de programas de disciplinas e respectivas ementas que abordam o conceito;

(d) Realização  de  entrevistas  semi-estruturadas  com os  coordenadores  de  curso  sobre  as 

dificuldades  encontradas  e  as  alternativas  que  encontram  para  a  formação  para  a 

sustentabilidade no campo do Turismo.

As informações obtidas pela análise de conteúdo foram confrontadas com o marco 

teórico, os dados da pesquisa documental e bibliográfica, focalizadas no objeto de estudo. Por 

fim, se procedeu à triangulação das fontes mediante a comparação dos relatos nas entrevistas 

dos  representantes  das  IES com os  documentos  das  mesmas,  numa associação  livre,  e  a 

comparação  com  o  referencial  teórico-conceitual,  buscando  diversificar  a  investigação  e 

objetivando maximizar a confiabilidade dos resultados obtidos.

5.2 Ambientalização dos Currículos dos Cursos de Bacharelado em Turismo no Estado 

do Rio de Janeiro

Na perspectiva da Rede ACES, que elaborou um modelo de aplicação dos princípios 

de  sustentabilidade  no  ensino  superior,  com  uma  ênfase  especial  sobre  ambientalização 

curricular, buscou-se identificar nas Instituições de Ensino Superior que ofertam Cursos de 

Bacharelado em Turismo os fatores que facilitam e os que dificultam a ambientalização dos 

currículos por meio da inserção da temática da sustentabilidade socioambiental.
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Para o início do trabalho de pesquisa, foram realizadas consultas aos sítios eletrônicos 

do Ministério da Educação – MEC19 e das Instituições de Educação Superior (IES) do Estado 

do Rio de Janeiro, onde foram identificadas 24 (vinte e quatro) instituições credenciadas a 

ofertarem Curso de Graduação em Turismo. A Educação Superior em Turismo é ofertada nos 

graus de: bacharelado,  licenciatura  e graduação tecnológica.  A opção pelo bacharelado se 

deve por ser o grau mais duradouro; por estar previsto com a carga horária mais extensa, 

sendo de 2.400h (duas mil e quatrocentas horas/aula) de limites mínimos para integralização 

de 3 (três) ou 4 (quatro) anos20 destinada à formação do turismólogo e por ser o que possui 

maior  número de ofertas no Estado do Rio de Janeiro.  São todos cursos generalistas,  não 

havendo ofertas de cursos com ênfase, ou seja, não há cursos com enfoque em um segmento 

do turismo.

Dentre  as  IES,  foram  selecionadas  as  que  oferecem  o  Curso  de  Graduação  em 

Turismo, oferecidos como bacharelado, nas modalidades: presencial e a distância. Estão nesse 

grupo 23 (vinte e três) IES, sendo desconsiderada uma, que apesar de constar na relação do 

MEC, não possui até o momento da realização deste estudo o nível de bacharelado, apenas 

oferecendo curso como Graduação Tecnológica. Identificou-se que 5 (cinco) delas oferecem o 

curso na modalidade a distância e em outras Unidades da Federação que não somente do 

Estado do Rio de Janeiro, a saber: Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. 

Dentre as 23 (vinte e três) IES, apenas 18 (dezoito) disponibilizam a grade curricular 

com as respectivas disciplinas. Desta maneira, identificou-se 18 (dezoito) IES, dentre as que 

apresentam em suas  matrizes  curriculares  disciplinas  voltadas  à  temática  sustentabilidade 

socioambiental.

Cabe  esclarecer  que  nesta  análise  das  disciplinas  não  se  buscou  identificar  se  a 

disciplina  era  de  modalidade  optativa  ou  obrigatória;  de  se  fazer  uma  interpretação  do 

conteúdo programático e  nem se buscou fazer  uma interpretação  entre a  carga horária  da 

disciplina oferecida e a carga horária do curso.

Foram selecionados coordenadores para a realização de entrevistas, a partir dos Cursos 

de  Graduação  em  Turismo  das  Instituições  de  Educação  Superior  situados  na  Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, pela representatividade destes cursos em relação ao Estado 

do Rio de Janeiro, por serem cursos de grau em bacharelado, na modalidade presencial e de 

instituições públicas e particulares. Foram entrevistados 6 (seis) coordenadores, num universo 

de 8 (oito) pré-selecionados, sendo que 2 (dois) não confirmaram as solicitações de entrevista.

19 E-MEC – Disponível em: <http://emec.mec.gov.br>.
20 Art. 2º, inciso III, letra A da Resolução nº2, de 18 de julho de 2007.
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Neste contexto, as informações analisadas neste estudo são referentes a 23 (vinte e 

três) IES que oferecem Cursos de Bacharelado em Turismo no Estado do Rio de Janeiro (ver 

Quadro 2). Inicialmente, foram encontradas 29 (vinte nove) disciplinas, entre obrigatórias e 

optativas, com temática aproximada à sustentabilidade socioambiental. Realizou-se a análise 

de conteúdo (qualitativa e quantitativa) das estruturas curriculares e das entrevistas.

As 23 (vinte e três) Instituições de Educação Superior (IES) que são cadastradas no 

Ministério da Educação (MEC) que estão autorizadas a ofertarem no Estado do Rio de Janeiro 

Curso de Turismo no grau bacharelado e as modalidades: presencial e a distância são aqui 

identificadas,  conforme as informações  do MEC, da seguinte forma:  pela sigla,  nome por 

extenso e modalidades de atuação no Estado do Rio de Janeiro.

No quadro 2 - Qualificação dos Sujeitos: IES sigla, nome por extenso e modalidades 

que oferecem curso de bacharelado no Estado do Rio de Janeiro - RJ:

IES QUE OFERECEM CURSO DE BACHARELADO EM TURISMO NO ESTADO DO RJ
IES - Siglas IES – Nome Modalidade

01 - UNISUAM CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA Presencial
02 - UNICARIOCA CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA Presencial
03- UNIIVERCIDADE CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE Presencial
04 - UBM CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA Presencial
05 - UNIFLU CENTRO UNIVERSITÁRIO FLUMINENSE Presencial
06 - UNIPLI CENTRO UNIVERSITÁRIO PLÍNIO LEITE Presencial

07 - FEAD – MG
FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE 
MINAS 

Distância

08 - FGS FACULDADE GAMA E SOUZA Presencial
09 - FAMA FACULDADE MACHADO DE ASSIS Presencial
10 - FAP FACULDADE PARAÍSO Presencial
11 - FSJ FACULDADE SÃO JOSÉ Presencial
12 - FIJ FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ Distância
13 - FACHA FACULDADES INTEGRADAS HÉLIO ALONSO Presencial
14 - COC INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC Distância
15 - IMA INSTITUTO SUPERIOR MENDES DE ALMEIDA Presencial
16 - UCB UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA Distância
17 - UCP UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS Presencial
18 - UNISUL UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA Distância
19 - UNESA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ Presencial

20 - UNIRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Presencial

21 - UFF UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Presencial

22 - UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO

Presencial

23 - UVA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA Presencial
Quadro 2: Qualificação dos Sujeitos 
Fonte: Dados elaborados pela autora com base no MEC (2010).

Dentre as 23 (vinte e três) IES, 18 (dezoito) (ver Quadro 3) disponibilizam suas estruturas 

curriculares,  seja grade curricular com ou sem programa de estudo, e 5 (cinco) delas não 
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disponibilizaram suas estruturas curriculares ou qualquer outro tipo de informação sobre seus 

programas de estudo que seja permitida uma busca por informações sobre a ambientalização 

curricular e abordagem da sustentabilidade na perspectiva socioambiental.

IES que disponibilizaram a grade curricular e/ ou informação sobre seus programas de 

estudo do Curso de Bacharel em Turismo.

IES QUE DISPONIBILIZARAM INFORMAÇÕES SOBRE SEUS PROGRAMAS DE 

ESTUDO DO CURSO DE BACHAREL EM TURISMO
IES Sim Não Sem Informação

UNISUAM X
UNICARIOCA X
UNIVERCIDADE X
UBM X
UNIFLU X
UNIPLI X
FEAD – MG X
FGS X
FAMA X
FAP X
FSJ X
FIJ X
FACHA X
COC X
IMA X
UCB X
UCP X
UNISUL X
UNESA X
UNIRIO X
UFF X
UFRRJ X
UVA X

Total 18 05
Quadro 3 – IES que disponibilizaram a grade curricular 
Fonte: Dados elaborados pela autora com base nos endereços eletrônicos das IES (2010).

As  entrevistas  com  6  (seis)  coordenadores  selecionados  a  partir  dos  Cursos  de 

Graduação em Turismo das Instituições de Educação Superior da Região Metropolitana do 

Rio  de  Janeiro  sob  o  critério  de  serem  cursos  de  grau  em  bacharelado,  na  modalidade 

presencial e instituições públicas e privadas são identificados da seguinte forma: C1; C2; C3; 

C4; C5; C6. Esclarece-se que as palavras entre colchetes  são do entrevistador  para que o 

significado do que foi dito pelo entrevistado/coordenador fique mais claro. Foram omitidos 

todos  os  indícios  que  pudessem  comprometer  o  acordo  de  sigilo  entre  entrevistado  e 

entrevistador.  As  falas  dos  coordenadores  contribuíram enriquecendo  a  pesquisa.  Após  a 

qualificação dos sujeitos, segue-se a análise das categorias e análises.
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Segundo Lemos (2005, p. 61), as concepções e conceitos de turismo possuem uma 

índole  fenomenológica,  em  que  se  observa  também  uma  contradição  teórica,  em  que  o 

turismo  é  uma  indústria  produtora  de  bens  e  serviços  turísticos  para  as  pessoas  que  se 

deslocam até eles. Porém, a base da produção turística não está nela, mas nas relações sociais 

e ambientais, observando que nesta relação não há uma unidade dentro da diversidade das 

formas nas quais o fenômeno turístico aparece. 

Isto  posto,  para  esta  análise  delimita-se  de uma maneira  elementar,  as  concepções 

como  sendo  de  duas  interpretações:  como  fenômeno  social  ou  como  uma  atividade 

econômica. Barretto, Tamanini e Silva (2004, p. 2) defendem a concepção de fenômeno social 

argumentando que turismo é movimento de pessoas; é um fenômeno que envolve, antes de 

mais nada, gente. É um ramo das ciências sociais e não das ciências econômicas, e transcende 

a esfera das meras relações da balança comercial. 

Por outro lado, o turismo também é uma atividade com aspectos econômicos que o 

vinculam à economia.  Lage (2004, p. 22) argumenta que mesmo segmentadas,  as viagens 

motivadas por públicos diferentes têm fundamentação econômica – pela demanda satisfazem 

as necessidades ilimitadas e, pela oferta, atendem a interesses de lucratividade. 

Buscou-se  identificar  entre  as  duas  concepções  quais  predominam  nas  propostas 

formativas  dos  cursos  de  turismo  e  em  que  parte  do  projeto  político-pedagógico  essa 

concepção está mais evidente. Constatou-se que há predominância na concepção de atividade 

econômica, mesmo quando o foco se divide entre empregabilidade e gestão pública. 

A  concepção  econômica  prevalece  por  fatores  de  mercado,  tanto  no  seu  aspecto 

operacional  e/ou  gerencial  no setor privado,  como no aspecto gestão no setor  público ou 

privado.  Mas há outro fator  que contribui  por  esta  opção,  a predominância  dos discentes 

serem oriundos das classes menos favorecidas da população, que procuram ascensão social 

pelo ensino superior, graduações menos custosas, ou seja, muitos optam pelo turismo pela 

visibilidade atual e por ser um curso de baixo custo. Por esta razão, busca-se uma rápida 

inserção do egresso no mercado de trabalho.

CONCEPÇÃO DE TURISMO QUE ORIENTA A PROPOSTA DO CURSO
Concepção Total

Fenômeno social 1

Fenômeno econômico - Gestão pública
2

Atividade econômica - Empregabilidade
3

Tabela 1: Concepções de turismo nas propostas formativas dos cursos de turismo.
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010).
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Nas  falas  dos  coordenadores,  a  questão  fica  mais  clara,  colocadas  na  ordem  de 

predominância conceitual:

C1 -  Nossa proposta de curso é orientada, sobretudo, pela possibilidade de rápida 
empregabilidade. Esse é o nosso foco maior. Por tanto, nossa concepção é de formar 
um Bacharel em Turismo que tenha uma iniciação técnica nas organizações, e por 
isso nós fazemos convênio com muitas empresas, e a partir daí, ele galga para nível 
gerencial. [...]. [...] a gente dá um viés mais técnico, mais operacional. [...] Hoje, o 
Curso  de  Turismo  é  um  curso  barato  comparado  com  outros  cursos.  Por  isso, 
também recebe um aluno carente de tudo. Então, o primeiro passo é colocá-lo de 
forma rápida nesse mercado [...].
C4  -  Nossa  instituição  acredita  no  Turismo  como  atividade  econômica  que 
possibilita o ingresso de pessoas ao mercado de trabalho [...]. [...] Nossos alunos são 
predominantemente das classes D e E, com alguns poucos das classes C.
C5 -  Para o nosso curso,  a atividade turística é observada como atividade sócio-
econômica,  com  grande  capacidade  de  transformação  e  desenvolvimento,  se 
planejada corretamente dentro de uma visão de sustentabilidade. Na possibilidade de 
inclusão  dos  nossos  discentes  no  mercado  de  trabalho  [...].[...]  o  perfil  sócio-
econômico dos [alunos], que fazem parte de uma fatia desprivilegiada da sociedade.
C6 -  O foco é direcionado mais para gestão [...] procuramos acrescentar uma série 
de disciplinas  que contemplem aspectos  da gestão  que a gente  percebe  ser  uma 
carência, que começa a ter uma demanda crescente [...]. 
C3 -  Apesar  de o curso ter  uma concentração  significativa  de carga  horária  das 
disciplinas em gestão,  a gente aborda na maioria da formação básica e formação 
específica,  e  tenta desconstruir,  essa visão do turismo com atividade  econômica, 
unicamente.   [...],  mas também social,  ambiental, político, toda essa abrangência. 
[...].[...]  para  gerenciar  uma  empresa,  uma  organização,  seja  ela  terceiro  setor, 
pública,  privada,  ele  [aluno]  tem  determinadas  ferramentas  que  vão  contribuir, 
auxiliar e ver essas ferramentas sendo aplicadas. 
C2 - Creio que podemos afirmar que hoje trabalhamos com dois enfoques: no curso 
de bacharel o eixo é o do fenômeno social, que está presente. [a IES oferece também 
o curso de tecnólogo] [...]. Essa amplitude permite explorar o fenômeno turístico sob 
diferentes  enfoques,  especialmente  o  relacionado  à  sustentabilidade  ambiental, 
cultura,  social  e  econômica,  que  constitui  a  base  de  atuação  das  organizações 
contemporâneas.

Conclui-se que a prevalência da concepção econômica se dá por força do mercado e da 

empregabilidade do egresso,  que em sua maioria  é oriundo das camadas economicamente 

menos favorecidas, que são atraídos para o ensino superior de turismo pelo seu baixo custo.

As Diretrizes Curriculares  Nacionais (DCN) se caracterizam por serem orientações 

para as instituições, permitindo a escolha das abordagens feitas pelas IES ao elaborarem seus 

projetos pedagógicos. Em seu Art. 2º § 2º recomenda que 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Turismo poderá admitir Linhas de 
Formação Específicas, direcionadas para diferentes áreas ocupacionais relacionadas 
com o  turismo,  abrangendo  os  segmentos  ecológicos  e  ambientais,  econômicos, 
culturais, de lazer, de intercâmbio de negócios e promoção de eventos e serviços, 
para melhor atender as necessidades do perfil profissiográfico que o mercado ou a 
região exigirem.

As atividades  oferecidas  pelos  cursos  se  mostraram como um fator  importante  na 

complementação  prática  dos  fundamentos  do  ensino  do  turismo  e  de  sensibilização  do 

educando, especialmente o mais carente que não teve oportunidade de “ser turista”.  Além 
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disso,  exercem um papel  de  diferenciação  entre  as  instituições  como  um atrativo  para  o 

educando.

Distribuições  das  IES  por  atividades  complementares  oferecidas  nas  estruturas 

curriculares.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES OFERECIDAS PELO CURSO

Atividades Total
Empresa Junior - laboratório modelo 4
Visitas técnicas 6
Pesquisa - iniciação científica - extensão 3
Monitoria 1
Estágio fora da Instituição de Ensino 2
Intercâmbio - nacional e/ou internacional 2
Tabela 2: Distribuições das IES por atividades oferecidas nas estruturas curriculares
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010).

As  atividades  oferecidas,  segundo  os  coordenadores  entrevistados,  são:  eventos 

acadêmicos (congressos, seminários, palestras) com temática voltada para o turismo; visitas 

técnicas a empresas, órgãos e equipamentos do setor turístico; empresa júnior ou laboratório 

nos  segmentos  de  agenciamento,  hotelaria,  produção  de  eventos  e  pesquisa;  estágios; 

intercâmbio; pesquisa e extensão universitária.

C1 - Além desses laboratórios como a gente chama: X, Y e Z [nomes omitidos para 
privilegiar o sigilo], nós temos com regularidade as visitas técnicas. [...]. Então, o 
que a  gente  tem é  uma carga  horária  complementar  de atividades  técnicas  e  de 
laboratório.  [...]  porque  a  maioria  dos  alunos  que  começaram a  estudar  turismo 
nunca  se  hospedaram  num  hotel,  nunca  entraram  em  uma  companhia  aérea, 
conhecem às vezes com mais freqüência o ônibus, [...] gerar um profissional mais 
qualificado e muito preocupado com o atendimento, [...] é diferencial competitivo e 
a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma deficiência muito grande na prestação de 
serviços. 
C2 -  As atividades incluem visitas e viagens  técnicas,  pesquisas,  organização de 
eventos, apoio operacional a eventos internos e externos.
C3 – [...]  trezentas horas de atividades complementares,  que estão contemplados: 
atividades em Empresa Junior, que no nosso caso é a Y [nome omitido provilegindo 
o sigilo], é empresa da Faculdade. Continuando com as atividades complementares: 
nós temos iniciação científica; extensão, várias áreas de extensão; viagens técnicas; 
participação em eventos técnicos e científicos reconhecidos na área; apresentação de 
artigos  e  trabalhos;  intercâmbio  cultural  tem  muitos  alunos  em  intercâmbio 
desvinculado da universidade, como intercâmbio vinculado a universidade. Já que a 
área de assessoria internacional oferece inúmeros convênios internacionais [...] E o 
estágio são trezentas horas, fazendo um total de seiscentas horas.
C4 - Projetos de extensão; pesquisas; monitoria; visitas/viagens técnicas; palestras; 
etc.
C5 - Pesquisas de campo, Visitas Técnicas, Participação em eventos diversos.
C6 - Temos uma diretoria relacionada à parte de suporte de estágio para o aluno. 
Funciona como a do mecanismo do CIEE [Centro de Integração Empresa Escola]. 
[...] Nós colocamos em trezentos e quarenta horas de estágio obrigatório. [...] tem 
também as  atividades  acadêmicas  complementares,  seminários,  palestras.  [...]  os 
alunos  têm  atividades  a  cumprir  na  Empresa  Júnior,  [...]  eles  têm  a  parte  de 
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planejamento  e  a  parte  de  produção  de  Eventos,  [...]  laboratório  de  Sistema  de 
Reservas [hoteleira],  Alimentos e Bebidas  [em hotel] [...] Independente disso, no 
Hotel  [hotel  que  pertence  à  instituição,  nome foi  citado,  mas  aqui  omitido para 
preservar o sigilo] a cada final de semana [...] alunos que passam por [...] diferentes 
do Hotel [...]. Alimentos e Bebidas, Governança, parte de Eventos e Entretenimento 
e também a área de Recepção. [...] temos uma demanda muito grande do mercado 
para a área hoteleira. 

Pelo exposto, pode-se concluir que as IES que utilizam as atividades complementares 

e a linha de pesquisa para a elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC) têm função 

importante na formação do discente de turismo, por permitir a aproximação e a prática com 

temáticas e situações com as quais irão se deparar nas rotinas do exercício da profissão, suas 

interações com a questão ambiental e a sustentabilidade socioambiental. 

Na pesquisa pelas  concepções  da  temática  ambiental  trabalhadas  pelas  IES,  foram 

consideradas dentre as diversas concepções de abordagens aquelas que são mais utilizadas e já 

mencionadas anteriormente no capítulo 3, relembradas a seguir21: 

(a) naturalista / preservacionista; 

(b) histórico crítica / histórico social; 

isso socioambiental; 

(d) construtivismo no sentido amplo;

(e) interpretação ambiental; 

(f) interdisciplinar e 

(g) representação social.

Em busca das formas de abordagem da temática ambiental nas estruturas curriculares 

das IES, procura-se identificar de que maneira esta abordagem é feita,  qual forma é mais 

prevalente: a humanista, a holística, a democrática e participativa. Como é concebido o meio 

ambiente em sua totalidade e sua interdependência, sob o enfoque da sustentabilidade? Há 

prevalência do pluralismo das ideias e das concepções pedagógicas respeitando a perspectiva 

da inter, multi e da transdisciplinaridade? Faz-se a vinculação entre a ética, a educação, ao 

trabalho e as práticas sociais? 

Entre outros aspectos, a perspectiva era apreender os modos de organizar o processo 

educativo  no  trato  com as  questões  ambientais,  suas  abordagens  e  a  articulação  entre  as 

mesmas  com as  questões  no  âmbito  local,  regional,  nacional  e  global.  Até  que  ponto  a 

educação ambiental  é  praticada  reconhecendo e  respeitando  a  pluralidade  e  a  diversidade 

individual  e  cultural,  de acordo com as  determinações  da  Política  Nacional  de Educação 

Ambiental  (PNEA)22?  Por  fim,  é  preciso  identificar  se  elaboram  o  Diagnóstico 

21 Adaptação nossa com base no Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2000 apud NOVICKI, 2008, p.8).
22 Brasil (1999) - Lei 9.795/99, Art. 4 incisos de I a VIII.
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Socioambiental  do entorno da IES conforme determina  a legislação  do Estado do Rio de 

Janeiro na sua Política de Educação Ambiental (PEEA) 23.

Cabe mencionar que a PEEA estabelece a elaboração de Diagnóstico Socioambiental a 

nível local e regional como instrumento da educação ambiental no ensino formal, como no 

caso das IES, e não-formal.24

Distribuição das IES pelas evidências sobre o enfoque adotado para a temática 

ambiental nas estruturas curriculares:

ESTRUTURA CURRICULAR E A TEMÁTICA AMBIENTAL

Localização Total
Grade curricular - Disciplinas 2
Grade curricular - Disciplinas e atividades complementares 3
Não explicitado 1
Tabela 3: Distribuição das IES pelas evidências do enfoque ambiental das estruturas curriculares
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010).

Distribuição  das  IES  pelo  enfoque  conceitual  e  didático  dado  na  abordagem  da 

temática ambiental nas estruturas curriculares.

ENFOQUE CONCEITUAL E DIDÁTICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA

Enfoque da EA Total
Planejamento turístico 1
Binômio Turismo-Meio-Ambiente 1
Sustentabilidade 3
Conforme a disciplina 1
Éticos ambientalmente corretos 1
Tabela 4: Distribuição das IES pelo enfoque conceitual e didático e didático das estruturas curriculares
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010ano)

As informações sobre o enfoque conceitual e didático dado na abordagem da temática 

ambiental  nas  estruturas  curriculares  identificadas  ficam  clarificadas  nas  falas  dos 

coordenadores.

C1 – [...] hoje a gente já tem dentro do conteúdo programático a sustentabilidade. 
[...]  quase  todas  as  disciplinas  técnicas  hoje  a  gente  já  tem dentro  do  conteúdo 
programático a sustentabilidade. Até porque a gente acredita que “de onde se tira e 
não se bota se esgota”. A matéria-prima do Turismo é o meio-ambiente. Então, a 
gente tenta buscar, mas não temos assim um programa exclusivo para tratar desse 
tema tão importante. O enfoque é no planejamento turístico.
C2 - Sempre levando em consideração o binômio Turismo-Meio-Ambiente.

23 Rio de Janeiro (1999) – Lei 3325/99. 
24 Ibid, Artigo 27.
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C3 -  Nosso enfoque é mais pra sustentabilidade.  [...]  Quando a gente  trabalha a 
sustentabilidade,  com certeza  entra  a  Educação  Ambiental,  principalmente  nessa 
disciplina de Ecoturismo. 
C4  –  O  curso  não  possui  “enfoque  individual”  na  questão  ambiental.  Nesta 
Instituição existem visões que são os pilares para todo e qualquer curso e a educação 
ambiental é um deles. 
C5  -  Na  preocupação  com  a  conscientização  de  cada  um,  no  processo  de 
multiplicação  de conceitos  éticos  ambientalmente  corretos  e  a  importância  desse 
procedimento na sensibilização de cada agente multiplicador no contexto global.
C6 - Desde as primeiras disciplinas [...] a gente vem falando sobre alguns aspectos 
relacionados  a  conceitos  de  sustentabilidade.  O  que  envolve  os  conceitos  de 
sustentabilidade: a questão social, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade 
financeira das empresas também. 

Nas falas dos coordenadores entrevistados, pode-se identificar que as concepções das 

abordagens da temática ambiental são: naturalista / preservacionista - C1, C2; interdisciplinar 

- C3, C4 e socioambiental - C5, C6. Identifica-se em todos os entrevistados o esforço em 

conceber  o  meio  ambiente  em  sua  totalidade  e  sua  interdependência,  sob  o  enfoque  da 

sustentabilidade, numa perspectiva holística.

Foi possível observar iniciativas de se exercitar o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas respeitando a perspectiva da inter, multi e da transdisciplinaridade, buscando que 

a  abordagem  não  seja  feita  unicamente  pelas  ciências  naturais  e  técnicas,  fazendo  a 

vinculação  entre  a  ética,  a  educação,  o  trabalho  e  as  práticas  sociais,  sendo  a 

interdisciplinaridade a mais praticada, como na fala do coordenador C4, ao informar que a 

educação ambiental é um dos pilares dos cursos da IES, não unicamente do curso de turismo. 

O coordenador C6 declara que a temática ambiental perpassa toda a estrutura curricular do 

curso.

 Reconheceram-se iniciativas para que o processo educativo seja trabalhado de forma 

contínua e permanente, com avaliações permanentes de maneira crítica, a melhor forma de 

abordagem  da  questão  ambiental.  Afirma  o  coordenador  C3  sobre  o  processo  de 

aprimoramento permanente que 

[...]  uma demanda que a gente  vê hoje  é  o  de  trabalhar  integrado  [...]  trabalhar 
integrado  à  gente  vai  aprimorar  essas  abordagens  que já  existem e  que  estejam 
dependendo ainda de uma organização, de departamento, de coordenação. Mas que 
já existem em atitudes direcionadas aos períodos [do curso].

Para o coordenador C6, a temática ambiental “[...] sensibiliza e motiva os docentes, 

provoca  reflexão  [...],  provoca  debate  sobre  o  tema  e  ele  [docente]  vai  vendo  como  é 

importante colocar no contexto da sua disciplina a temática [...].”.

Contudo,  constata-se  que,  mesmo  havendo  iniciativas  pluralistas,  predomina  a 

abordagem tecnicista (reducionista ou naturalista), na qual se enfatizam os aspectos técnicos e 

biológicos  da  temática  ambiental  em  detrimento  das  dimensões  política  e  ética  que  são 



84

entendidas  pelo  viés  da  operacionalidade25.   A abordagem tecnicista  é  compatível  com a 

concepção de turismo como fenômeno econômico (atividade econômica),  o que fica  mais 

evidente na fala do coordenador C1:

[...]  quase  todas  as  disciplinas  técnicas  hoje  a  gente  já  tem dentro  do  conteúdo 
programático a sustentabilidade. Até porque a gente acredita que de onde se tira e 
não se bota se esgota. A matéria-prima do turismo é o meio-ambiente.

Nas entrevistas foi possível perceber iniciativas em que as questões ambientais são 

abordadas de maneira  articulada no âmbito local,  regional,  nacional  e global.  E em que a 

educação  ambiental  é  focada  no  intuito  de  reconhecimento  e  respeito  à  pluralidade  e  à 

diversidade individual e cultural. O coordenador C5, em sua fala, trata dessas iniciativas: “[...] 

estamos  inseridos  em  uma  região  de  extrema  riqueza  ambiental  e  preocupados  com  o 

panorama atual no que diz respeito à sua ocupação. Questões atuais globalizadas também são 

enfocadas  com  muita  seriedade”.  Destacam-se  as  boas  práticas  de  responsabilidade 

socioambiental, como atividade rotineira e pedagógica disseminada na IES como um todo e 

não apenas no curso de turismo. O coordenador C4 menciona:

[...]  exemplos  desses  projetos:  fortalecimento  e  visibilidade  do  Turismo  na 
Instituição, coleta de água da chuva para limpeza, uso racional de papel [mesmo nos 
documentos há o reuso ou são impressos no modo frente e verso], seleção do lixo 
para reciclagem [em todas as dependências da Instituição, funcionários e alunos são 
instruídos a separação do lixo], trabalhos em várias áreas com as comunidades do 
entorno [a Instituição está situada próxima a um grande complexo de favelas na 
cidade do Rio de Janeiro], estão colocados em quadros de avisos o compromisso da 
Instituição com a Responsabilidade socioambiental etc.

Apesar  dessas  iniciativas,  não  foram  encontradas  ações  para  a  elaboração  do 

Diagnóstico Socioambiental do entorno da IES como determina a PEEA do Rio de Janeiro 

como instrumento da educação ambiental no ensino formal.

Não foi identificado o desenvolvimento de material didático e pedagógico tendo por 

bases teóricas a proteção do ambiente, apesar de um dos coordenadores entrevistados relatar 

os procedimentos da instituição em relação ao material didático como um todo.

C6  –  Respeitando  vinte  por  cento  de  disciplinas  com  caráter  regional,  com 
contextualização regional. No entanto nós montamos uma matriz comum dos cursos. 
[...] Então, a gente tem um material didático básico que o aluno vai receber de todas 
as disciplinas que ele cursa, [...]. O aluno recebe esse material que serve de apoio, 
isso não inviabiliza, nem inutiliza a bibliografia básica e complementar do curso.

Diante disso, conclui-se que as concepções da temática ambiental são as com visão 

preservacionista,  na  qual  o  meio-ambiente  deve  ser  conservado;  socioambiental,  que 

incorporam  o  homem  e  sua  relação  com  a  natureza  e  a  interdisciplinar,  que  visa  à 

compreensão desfragmentada da questão ambiental.  Observou-se que a forma holística é a 
25  A filosofia  de  educação  tecnicista  se  adéqua ao modelo empresarial,  preparando  mão-de-obra  para  ser 

aproveitada pelo mercado de trabalho (ARANHA, 1996, p. 254).
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mais utilizada, sendo que o viés tecnicista sobressai em acordo com a opção pela concepção 

de  turismo  como  atividade  econômica.  Mesmo  havendo  a  preocupação  em  abordar 

articuladamente as questões ambientais no âmbito local, regional, nacional e global, não se 

utiliza  a  ferramenta  didática  do  Diagnóstico  Socioambiental  do  entorno  da  IES  que 

contribuiria para a vinculação da problemática ambiental.

Entendendo que, para ser considerado ambientalizado, o currículo deve contemplar: 

visão  sistêmica,  complexidade,  interdisciplinaridade,  transdisciplinaridade,  flexibilidade, 

sensibilidade, relativismo, entre outros já citados anteriormente (JUNYENT; GELI; ARBAT, 

2004, p. 21), foram realizadas buscas por essas evidências nas estruturas curriculares das IES 

nos  diversos  tipos  de  atividades  pedagógicas  disponíveis:  disciplinas  (obrigatórias  ou 

optativas);  programas  de  pesquisa  e  iniciação  científica;  atividades  complementares  e 

estágios. 

A  partir  do  levantamento  das  atividades  pedagógicas  curriculares,  destaca-se  a 

disciplinarização do currículo e sobre elas há mais informações disponíveis. Contudo, não 

havia  a  diferenciação  se  são  obrigatórias  ou  optativas,  devido  à  falta  de  informação  das 

modalidades  nas  fontes  consultadas.  Mesmo  que  as  orientações  normativas  acerca  da 

educação ambiental sejam contra a disciplinaridade26 da temática ambiental, é desta maneira 

que as IES evidenciam tratarem dessa temática. Apesar de compreender-se que o currículo 

implica  uma  integração  entre  a  dimensão  escrita  e  a  vivida,  acredita-se  que  o  currículo 

prescrito,  de  certa  forma,  é  capaz  de  fornecer  indícios  que  podem  apoiar  e  incentivar 

discussões  acerca  da  formação  para  sustentabilidade  socioambiental  do  turismólogo 

(PEREIRA, 2009, p. 512). Com base neste entendimento, foi feito o levantamento das IES 

que, de alguma forma, abordam essa temática. 

Distribuição das IES pelo número de disciplinas presentes nas matrizes curriculares 

com abordagens aproximadas da sustentabilidade socioambiental:

NÚMERO DE DISCIPLINAS COM ABORDAGENS APROXIMADAS DA 
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NOS CURRÍCULOS

IES 1 2 3 4 5 6 7 Sem Informação
UNISUAM X
UNICARIOCA X
UNIVERCIDADE X
UBM X
UNIFLU X

26 Brasil (1999) - Lei 9.795/99, Art.10, parágrafo 1º. Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).
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NÚMERO DE DISCIPLINAS COM ABORDAGENS APROXIMADAS DA 
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NOS CURRÍCULOS

UNIPLI X
FEAD – MG X
FGS X
FAMA X
FAP X
FSJ X
FIJ X
FACHA X
COC X
IMA X
UCB X
UCP X
UNISUL X
UNESA X
UNIRIO X
UFF X
UFRRJ X
UVA X
TOTAL 10 03 01 00 02 01 01 05
Quadro 4: Distribuição das IES pela quantidade de disciplinas com abordagem socioambiental .
Fonte: Informações da IES em seus endereços eletrônicos (2010).

Partiu-se do entendimento de que ambientalizar o curso superior em turismo significa 

inserir a sustentabilidade na dimensão socioambiental  no ensino e tomou-se como base as 

observações  de  Riojas  (2003,  p.  230)  sobre  a  incorporação  pelas  universidades  da 

complexidade  dos  problemas  ambientais  e,  em  particular  para  este  estudo,  as  análises 

elaboradas pelo autor acerca da internalização da complexidade ambiental propostas para os 

Programas de Licenciatura. 

Riojas (2003, p. 230-233), como mencionado anteriormente no capítulo III, aponta três 

das diversas tendências que se tem seguido para incorporar o ambiental: a primeira tendência 

é ao adicionamento, quando é feita a soma de vários cursos ou várias disciplinas sem que 

ocorra modificação da sua lógica. Não há a interdisciplinaridade dos saberes. Esta é, segundo 

o Riojas, a estratégia mais usada pelas universidades, apesar da limitação proporcionada pela 

fragmentação dos saberes diante dos desafios da realidade complexa. A segunda tendência é a 

transversalista  ou  de  ambientalização  do  currículo.  Essa  estratégia  trata  de  analisar 

integralmente  no  processo  de  formação  a  compreensão  e  solução  dos  problemas 

socioambientais  causados  pelas  atividades  da  profissão.  Embora  mais  complexa  que  a 

tendência anterior, o autor observa que há falta do enfoque interdisciplinar, ficando por conta 

do  educando  fazer  a  integração  entre  as  disciplinas.  Por  fim,  a  terceira  tendência  é  a 

complementarista, estratégia que cria um programa de formação especializado no ambiental. 
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Foca o aprendizado no conhecimento da questão ambiental, dos recursos técnicos, jurídicos e 

econômicos para a solução dos problemas. Entretanto, Riojas (2003, p. 230-233) adverte que 

essa estratégia deixa a desejar na reflexão metodológica sobre a complexidade dos problemas 

da proposta de profissionalização e é a estratégia adotada internacionalmente. 

Utilizando-se os critérios de análise das tendências criada por Riojas (2003, p. 230), 

identificou-se  que  apesar  das  iniciativas  da  adoção  da  tendência  transversalista  ou  de 

ambientalização do currículo nas falas dos coordenadores, muitos deles têm por estratégia a 

compreensão e solução dos problemas, em especial, os relativos à atividade profissional do 

turismólogo. Já ao analisar as grades curriculares disponíveis nos endereços eletrônicos das 

IES, vê-se que a fragmentação dos saberes ainda domina as estruturas curriculares, indicando 

a tendência ao adicionamento, isto é, adicionar disciplinas ao currículo, sem que haja, de fato, 

uma  modificação  da  sua  lógica,  que  mesmo possibilitando  a  propensão  ao  interesse  pela 

temática ambiental, não a relaciona com a realidade complexa. Destaca-se que pela concepção 

de  Riojas,  ambas  as  tendências:  adicionamento  e  transversalista  falham  na 

interdisciplinaridade por deixarem a critério do educando fazer a integração disciplinar.

Distribuição das IES pelas formas de abordagens da sustentabilidade socioambiental 

nas estruturas curriculares. 

COMO É ABORDADA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURSO
Educação ambiental Total

Disciplinas 5
Projetos pontuais 2
Práticas sustentáveis na instituição 1
Tabela 5: Distribuição das IES conforme a abordagem da educação ambiental.
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010)

Não existe um padrão ou exigência normativa para as denominações das disciplinas 

que  tratam  de  temas  relativos  à  sustentabilidade  socioambiental  através  da  educação 

ambiental.  Como  critério  para  identificá-las,  utilizou-se  a  seleção  daquelas  que  se 

aproximavam do tema em suas abordagens, mesmo que indiretamente,  como nos casos de 

Turismo Urbano ou Planejamento e Gestão de Negócios Agroturísticos.

Denominações das disciplinas com abordagens aproximadas da sustentabilidade 

socioambiental presentes nas estruturas curriculares das IES.

DENOMINAÇÕES DAS DISCIPLINAS COM ABORDAGENS APROXIMADAS DA 
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NOS CURRÍCULOS

Denominação Frequência
01 – Agroturismo 01
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DENOMINAÇÕES DAS DISCIPLINAS COM ABORDAGENS APROXIMADAS DA 
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NOS CURRÍCULOS

02 - Consultoria Turística 01
03 - Desenvolvimento Rural Integrado 01
04 - Direito Ambiental 01
05 – Ecologia 01
06 – Ecoturismo 0 5
07 - Elaboração e  Avaliação de  Projetos Turísticos 01
08 - Esporte, Lazer e Turismo 01
09 - Estudos sócio-econômico-ambientais da Região Norte e Noroeste Fluminense 01
10 - Gestão Ambiental 01
11 - Geografia Aplicada ao Turismo 01
12 - Gestão de Pessoas e Responsabilidade Social no Turismo 01
13 - Indicadores de Sustentabilidade e Turismo 01
14 - Logística de Sinalização e Acessibilidade 01
15 - Meio Ambiente e Ecoturismo 01
16 - Meio Ambiente e Turismo 01
17 - Patrimônio Natural e Turismo 01
18 - Patrimônio e Turismo e Desenvolvimento Sustentável 01
19 - Planejamento e Gestão de Negócios Agroturísticos 01
20 - Políticas Públicas de Preservação 02
21 - Responsabilidade Social e Ambiental 01
22 - Sociologia Aplicada ao Turismo 01
23 - Turismo, Educação e Meio Ambiente 03
24 - Turismo de Esportes e Aventura 01
25 - Turismo  e Inclusão Social 01
26 - Turismo e Meio Ambiente 01
27 - Turismo, Recursos Naturais e Meio Ambiente 01
28 - Turismo Rural 01
29 - Turismo Urbano 02
Tabela 6: Denominações das disciplinas com abordagens socioambiental.
Fonte: Informações da IES em seus endereços eletrônicos (2010).

Destacam-se algumas das colocações feitas pelos coordenadores entrevistados acerca 

da inserção da Educação Ambiental (EA) em seus cursos que enriquecem o entendimento de 

como se dá ambientalização no Curso Superior em Turismo e as tendências caracterizadas por 

Riojas (2003, p. 230):

C1  -  Nós  temos  no  curso  de  Turismo  duas  disciplinas  ligadas  à  área  de 
sustentabilidade. Uma é Ecologia, a outra é na de Planejamento Turístico em que 
temos uma ênfase muito grande na sustentabilidade. Mas um projeto institucional, 
da faculdade [no sentido de universidade] como um todo, nós não temos nada. Mas 
temos projetos [pontuais no curso].
C4 –[...] Nesta Instituição existem visões que são os pilares para todo e qualquer 
curso  e  a  educação  ambiental  é  um deles.  Desta  forma,  os  alunos  cursam  esta 
disciplina em turmas compartilhadas com outros cursos, como pilares de áreas que 
são  comuns  a  todos  os  cursos.  Exemplo  dessas  disciplinas  pilares:  estatística, 
contabilidade, ciência política, economia, Responsabilidade Socioambiental, etc.

Uma  das  orientações  da  Rede  ACES  é  a  incorporação  da  temática  ambiental  de 

disciplinas nos currículos. Foram encontradas 29 (vinte nove) disciplinas, entre obrigatórias e 
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optativas,  com temática  aproximada  à  sustentabilidade  socioambiental,  sendo  a  de  maior 

inserção a denominada Ecoturismo, com 5 (cinco) ofertas, seguida de Turismo, Educação e 

Meio Ambiente, com 3 (três) ofertas, depois as de Turismo Urbano e Políticas Públicas de 

Preservação, com 2 (duas) ofertas e as outras denominações são ofertadas uma única vez que 

variam conforme o enfoque do curso: patrimônio, rural, gestão, social, planejamento, lazer e 

ecoturismo  e  suas  inter-relações  com  a  questão  ambiental.  Tais  denominações  estão  em 

paralelo com a atividade turística que ocorre por meio da relação turismo/ meio ambiente 

[natural, rural ou urbano]-socio-econômico-cultural (GOMES, 2003, p. 46).

Cabe destacar, como mencionado no capítulo I, que a PNEA determina que dentre as 

atribuições do Poder Público em seus três níveis, federal, estadual e municipal, nas atividades 

da educação ambiental no ensino não-formal, está o incentivo ao ecoturismo, que é um dos 

segmentos do turismo. Assim, havendo a disciplina ecoturismo, deve haver a aprendizagem 

da educação ambiental  e  compreensão  da atuação  como agente  educador  no exercício  de 

atividade profissional. Não foi possível identificar se essa determinação é cumprida apesar de 

ter sido abordada por dois dos coordenadores entrevistados algo relacionado, não fica claro se 

a função educativa do profissional do turismo é ressaltada.

C3 -  Quando a gente  trabalha  a  sustentabilidade,  com certeza  entra  a  Educação 
Ambiental, principalmente nessa disciplina de Ecoturismo. Na de Ecoturismo temos 
esse enfoque para as questões relacionadas ao Ecoturismo, se volta um pouco para a 
educação ambiental. E isso tem despertado nos alunos, principalmente naqueles que 
tem uma tendência realmente para essa questão ambiental. 
C6 - Onde eles [alunos] vão ter como, por exemplo, do ponto de vista da EA através 
do Turismo. É [na disciplina] Turismo Meio Ambiente e Educação, justamente para 
que a gente trabalhe esse enfoque.

Conclui-se  que,  mesmo  com  as  ações  identificadas  nas  colocações  feitas  pelos 

coordenadores de práticas interdisciplinares,  estas ainda não são as mais praticadas.  Pelos 

critérios  de  Riojas  (2003,  p.  230-233),  a  estratégia  dominante  é  a  de  adicionamento  das 

disciplinas mantendo a fragmentação dos saberes. 

Esclarece-se  que  não  é  permitido  que  a  educação  ambiental  seja  praticada  como 

disciplina específica nos currículos de ensino superior e devendo sua prática ser integrada, 

contínua  e  permanente,  por  determinação  da  PNEA27 tanto  no  âmbito  dos  currículos  das 

instituições de ensino público como no privado28.  A denominação educação ambiental não foi 

encontrada, porém, foi encontrada denominação semelhante: educação e meio ambiente. Há 

também o uso recorrente de diversas denominações que reportam a temática socioambiental: 

desenvolvimento  sustentável;  o  meio  ambiente  natural,  rural  ou  urbano;  preservação; 

27  Brasil (1999) – Lei 975/99, Art. 1. Art.10, parágrafo 1º.
28 Ibid Art. 9, inc. II.
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patrimônio  natural  e  cultural;  ecoturismo,  esporte,  aventura  e  lazer;  inclusão  social; 

sociologia, economia e direito aplicados ao turismo. As IES estão seguindo as orientações da 

Rede ACES fazendo a incorporação da temática ambiental de disciplinas nos currículos.

Foram formuladas questões para os coordenadores com o intuito de esclarecer pontos 

que são de difícil identificação na análise documental e que contribuem para o entendimento 

da  inserção  da  sustentabilidade  socioambiental  nas  estruturas  curriculares  dos  cursos  de 

bacharelado em turismo pelas IES. 

Quando questionados quanto aos fatores que facilitam e/ou dificultam a inserção da 

sustentabilidade  socioambiental  nas  propostas  dos  cursos  de  bacharelado  em  turismo,  os 

coordenadores  colocam como fator  de  dificuldade  a  deficiência  do  ensino  fundamental  e 

médio em abordar a questão ambiental. Como facilitador, foi apontada a Interdisciplinaridade 

do currículo, apesar do reconhecimento da dificuldade da sua implantação, já que necessita-se 

de envolvimento do capital humano, especialmente dos docentes, o que por fim também se 

configura como um fator dificultador.

Elementos que facilitam a inserção da sustentabilidade socioambiental nas estruturas 

curriculares dos cursos de bacharelado em turismo.

ELEMENTOS QUE FACILITAM A INSERÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL NO CURSO

Facilitadores Total
Interdisciplinaridade do currículo 2
Participação no desenvolvimento local 1
Não explicitado 3
Tabela 7: Elementos que facilitam a inserção da sustentabilidade socioambiental.
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010)

A  respeito  do  tema,  os  coordenadores  definem  o  que  facilita  inserção  da 

sustentabilidade  socioambiental  nas  estruturas  curriculares  dos  cursos  de  bacharelado  em 

turismo das seguintes formas:

C2  -  No  que  diz  respeito  ao  aspecto  pedagógico,  creio  que  encontramos  mais 
facilidades que dificuldades, uma vez que a estrutura curricular é interdisciplinar e 
possibilita o trabalho por meio de eixos temáticos comuns às diferentes áreas.
C3 - Pela diversidade do corpo docente [...]. Eles já vêm dentro de uma perspectiva 
de  formação  de  um  discurso  de  formação  na  interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade [...].
C5 – [...] participação dos docentes e Instituição no processo de desenvolvimento 
local.

Elementos que dificultam a inserção da sustentabilidade socioambiental nas estruturas 

curriculares dos cursos de bacharelado em turismo:
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ELEMENTOS QUE DIFICULTAM A INSERÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL NO CURSO

Dificultadores Total
Alunos despreparados pela deficiência do ensino fundamental e médio 3
Mercado não coopera com informações 1
Transdisciplinaridade 1
Motivar o envolvimento dos docentes 1
Poder Público não coopera com parceria para as Unidades de Conservação 1
Tabela 8: Elementos que dificultam a inserção da sustentabilidade socioambiental.
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010).

Sobre os elementos que dificultam a inserção da sustentabilidade socioambiental nas 

estruturas  curriculares  dos  cursos  de bacharelado  em turismo,  os  coordenadores  fazem as 

seguintes colocações:

C1 - Acho que o que dificulta, não só no nosso curso, mas no Brasil todo, é o ensino 
fundamental  e  médio precário.  [...].  Eles  [alunos]  não imaginam que um projeto 
desses como o do Pan-Americano foi, criada toda aquela vila olímpica enorme e que 
todo aquele esgoto vai pro rio e não tem tratamento. 
C2 -  As dificuldades  se  relacionam mais  ao  ambiente  externo,  uma vez  que  as 
empresas  não  disponibilizam  informações  amplas  sobre  suas  atuações 
socioambientais, o que leva a uma visão teórica sobre o tema, a ver essa questão 
como um discurso e não como uma prática.
C3 – [...] não é fácil de se implantar, mas que a gente está tentando. 
C4  -  A  aculturação  do  aluno  em  relação  ao  tema.  Nossos  alunos  são 
predominantemente das classes D e E, com alguns poucos das classes C.
C5 - a realidade dos discentes, geralmente oriundos de comunidades carentes, onde 
esse procedimento não se faz visível.
C6 - Não dá pra gente implantar alguma coisa se a gente não envolver todo o corpo 
docente com aquela temática. 

Para os coordenadores, entre os fatores que dificultam a inserção da sustentabilidade 

socioambiental  nas propostas dos cursos de bacharelado em turismo está  a deficiência  do 

ensino  fundamental  e  médio  na  abordagem da  questão  ambiental,  o  que  faz  com que  o 

discente chegue ao ensino superior sem uma formação sobre a problemática ambiental. Outro 

entendimento  está  na  dificuldade  em  envolvimento  dos  docentes  numa  perspectiva  de 

construção interdisciplinar sobre a temática. Apesar de ter sido citada como dificuldade, a 

interdisciplinaridade  foi  apontada  como  facilitadora.  Quando  praticada,  se  mostra  como 

estratégia produtiva.

Em vista dessas dificuldades, quais alternativas são ofertadas aos educandos visando 

suprir  as  dificuldades  da  inserção  da  sustentabilidade  socioambiental  nas  estruturas 

curriculares dos cursos?  Perguntados sobre tais alternativas, os coordenadores informaram 

sobre as iniciativas que praticam em que se pode observar um equilíbrio entre a oferta de 

disciplinas  e  as  atividades  complementares.  Dentre  as  orientações  da  Rede  ACES  para 

ambientalização  dos  currículos,  além da  inserção  de  disciplinas  com temática  ambiental, 
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devem ser favorecidas as vivências que promovam a inter-relações da teoria com a prática, 

promovendo experiências significativas para todos os sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem da relação sociedade-natureza.

Alternativas ou sugestões que o curso apresenta aos discentes para complementar a 

formação para sustentabilidade socioambiental.

ALTERNATIVAS OU SUGESTÕES QUE O CURSO APRESENTA AOS DISCENTES PARA 
A FORMAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Alternativas Total
Atividades complementares 4
Disciplinas 4
Tabela 9: Alternativas ou sugestões de formação socioambiental ofertadas aos discentes.
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010).

As falas dos coordenadores sobre alternativas ou sugestões que o curso oferece aos 

educandos,  visando  à  formação  para  sustentabilidade  socioambiental,  seguem  descritas 

abaixo:

C1 - Sempre que a gente pode, introduz um filme, uma palestra, a gente tem um 
corpo docente, sobretudo nessa área, muito qualificado, [...] com planejamento leva 
os alunos a campo. [...] Ficando mais trabalhada nas atividades complementares.
C2 - As questões relacionadas à sustentabilidade em sentido amplo são exploradas, 
ou podem ser exploradas, por todos os docentes [...]. A disciplina de Planejamento e 
Organização  do  Turismo,  por  exemplo,  trabalha  a  questão  do  planejamento 
estratégico,  tendo  como  pressuposto  a  participação  de  todos  os  interessados  no 
desenvolvimento da atividade turística com base local. 
C3 -  As disciplinas  a  gente  aproveita  como nas  optativas  e  as  atividades  como 
atividades complementares.  [...],  mas os alunos acabam fazendo sempre mais por 
conta da diversidade de opções. E o estágio são trezentas horas. [...] Eventos, mas 
um evento também tem a questão da sustentabilidade e não só ambiental. 
C4 - Realização de seminários e atividades complementares, já citadas, como por 
exemplo, visitas técnicas.
C5 -  Na sensibilização e multiplicação  de procedimentos,  inseridos  no conteúdo 
programático das disciplinas específicas [...].
C6 - Essa não é uma área, te confesso que a gente tenha muita facilidade de inserir 
os  alunos  para  que  eles  possam  trabalhar  com  essa  temática.  Na  área  de 
Agenciamento tem umas poucas agências [...] acabam ficando mais no Ecoturismo. 
Conseguimos  fazer  parcerias  com  as  Secretarias  relacionadas  com  de  Meio 
Ambiente [...]. Mas é muito complicado lidar com o setor público [...].  O Rio de 
Janeiro é privilegiado,  possui  muitas Unidades de Conservação.  A gente  procura 
fazer essa aproximação e montamos projetos, projetos os quais incluam as atividades 
acadêmicas complementares nas quais os alunos possam desenvolver atividades. 

De  acordo  com  essas  colocações,  podemos  concluir  que  há  duas  opções  que  se 

destacam  nas  alternativas  que  os  cursos  apresentam  aos  discentes  para  complementar  a 

formação para sustentabilidade socioambiental: as disciplinas e as atividades complementares. 

Há  uma  busca  de  integrar  a  teoria  das  disciplinas  com  as  práticas  das  atividades 

complementares  de  maneira  a  proporcionar  ao  educando  experiências  o  mais  próximo 

possível da realidade profissional.
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Dentre as questões colocadas para os coordenadores, está a formação dos quadros de 

docentes, considerando-se as limitações dos documentos analisados acerca destas informações 

e por se tratar de fator relevante à contribuição dos docentes na formação dos educandos.

Objetivando ter uma visão panorâmica sobre os critérios de seleção dos docentes, os 

coordenadores  informaram  que  nas  instituições  privadas  e  nas  públicas,  primeiramente, 

buscam nos próprios quadros da IES a qual  o curso pertence,  caso não encontrem abrem 

seleção.  De  um  modo  geral,  observaram  que  pela  dificuldade  de  encontrarem  docentes 

acadêmicos com conhecimento operacional,  vão ao mercado (ou  trade turístico) em busca 

desses profissionais. Quanto à forma como se dá a atualização dos docentes, os coordenadores 

informaram ser variada, privilegiam que seja na própria instituição por meio de treinamentos, 

capacitações,  pós-graduações  e  eventos  acadêmicos  e  científicos.  Como  outras  opções, 

encaminham docentes para a formação externa à instituição. Em alguns casos, há estímulo 

financeiro, seja pelo aumento salarial, seja por bolsa de estudos. Com relação à atualização 

focada na sustentabilidade socioambiental  estar contemplada,  a maioria dos coordenadores 

deixou claro que como foco específico não, a não ser em caso de necessidade em que está 

contemplada na forma geral/opcional de atualizações.

C1 – [...] para se dar aula na graduação é exigido um mestrado. Mas [...] como o 
curso  é  [...]  recente  no  Brasil,  o  Bacharelado  em Turismo,  a  gente  tem poucos 
mestres em Turismo. [...] Primeiro a gente busca nos outros cursos [...] oferecidos 
pela universidade.  [...]  Buscamos assim no mercado para as  operacionais.  [...]  A 
gente chegou a criar um MBA em Turismo para esses professores  de Geografia, 
História  etc.,  se  ambientarem na  nossa  área.  [...]  Não [atualização  docente]  [...] 
baseado na sustentabilidade não. Talvez seja um projeto novo que você me abra com 
essa colocação tão importante.
C2 - Curriculum vitae, currículo Lattes, experiência na área acadêmica e no mercado 
de trabalho etc.  Com exigência  de Mestrado  concluído.  [...]  A área  de apoio ao 
docente oferece, além de apoio permanente, oficinas pedagógicas [...].  Não há um 
projeto  ou  iniciativa  específica  nesse  sentido  [atualização  docente  com  foco  na 
sustentabilidade].
C3 – [...] o concurso é pela área e para atender a necessidade da demanda do curso. 
[...]  Nós temos engenheiros,  arquitetos,  administradores,  turismólogos,  hoteleiros, 
economistas, geógrafos,  sociólogos,  museólogos,  historiadores,  é bem diverso e a 
gente também acredita que contribui para essa diversidade. [...] São todos mestres, 
doutores e doutorandos.  Até doutorado existe um estímulo que é o do salário. [...] A 
gente tem a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, então a gente tem participação em 
eventos, professores participando de eventos internacionais, com apoio parcial em 
termos financeiros, a gente tem caminhos para essa continuidade de atualização. [...] 
Recebemos  aqui  professores  [...],  nós  vamos  levar  nossas  experiências  lá  fora 
também. [...]  Uma coisa  orientada  em particular  para  a  formação,  nesse  sentido 
não[atualização docente com foco na sustentabilidade]. [...]. O que a gente tem são 
grupos de pesquisa que tratam de discussões da sustentabilidade [...]. Como temos 
grupo de Patrimônio, grupo de áreas Protegidas, de Marketing, de Inclusão Social, 
enfim grupos de pesquisa. 
C4 - Existem dois perfis  de profissionais no curso:  [1]  Teórico,  com a titulação 
mínima  de  Mestre,  sendo  alocados  nas  disciplinas  de  conteúdo  mais  teórico-
conceitual; [2] de Mercado, com titulação mínima de Especialização.  Este último 
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alocado  nas  disciplinas  operacionais.  [...]  Existem capacitações  que  contemplam 
várias áreas, mas não só está [atualização docente com foco na sustentabilidade]. 
C5 - Através da apreciação dos currículos, privilegiando docentes com formação em 
Turismo para  as  disciplinas  específicas,  com avaliações  a  respeito  dos  títulos  e 
posterior avaliação do desempenho dos mesmos em sala de aula. [...] Dependendo 
da  disciplina  e  formação  do  docente,  com pequenos  incentivos  financeiros.  Sim 
[atualização  docente  com foco  na  sustentabilidade],  através  da  participação  dos 
mesmos em Fóruns, Congressos e Cursos de atualização que lhes são oferecidos.
 C6 - Nós só podemos contratar um docente se a gente consegue comprovar que nós 
não  conseguimos  encontrar  na  casa  um  professor  que  tenha  disponibilidade  e 
interesse  para  atender  a  determinada  disciplina.  Disponibilidade,  interesse  e 
aderência para dar a disciplina. [...] Fazemos um anúncio com o edital definindo os 
critérios que são de titulação, experiência acadêmica, experiência profissional e uma 
parte de uma aula prática que ele passa por uma banca. [...]. A instituição tem [...] 
projeto  de  capacitação  docente  on-line  [...].  Fora  os  cursos  on-line,  quando 
identificamos uma carência, [...] nossos fizeram a pós-graduação [...] foi lançado um 
edital  de  bolsas  para  mestrado  e  doutorado  [...]  No  tocante  à  sustentabilidade, 
trouxemos o pessoal da Onda Verde, uma ONG [Organização Não Governamental] 
da  Reserva  do  Tinguá.  Fizeram  um trabalho  com  os  professores.  [...]  Tivemos 
professores do mestrado [de Educação, falando de EA]. Mas te confesso que para a 
sustentabilidade não temos um projeto específico não. 

Distribuição  das  IES  pelas  formas  de  atualização  dos  docentes  do  Curso de 

Bacharelado em Turismo:

ATUALIZAÇÃO DOS SEUS DOCENTES
Atualização docente Total

Pós-graduação na própria instituição 3
Pós-graduação fora da instituição 1
Capacitação, treinamento e reciclagem na própria instituição 3
Eventos acadêmicos e científicos 3
Personalizada conforme a necessidade
- Docente
- Curso

3

Tabela 10: Distribuição das IES pelas formas de atualização dos docentes.
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010)

Distribuição das IES pela adoção ou não de atualização dos docentes do Curso de 

Bacharelado em Turismo na formação para a sustentabilidade socioambiental:

HÁ ATUALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL DOS DOCENTES

Atualização dos docentes Total
Não 2
Sim 1
Opcional a critério do docente 3
Tabela 11: Distribuição das IES pela adoção ou não de atualização socioambiental dos docentes.
Fonte: Coordenadores entrevistados (2010)

Diante dessa panorâmica docente, pode-se concluir que a seleção dos docentes segue 

as  determinações  legais  com  relação  aos  percentuais  das  titulações  de  especialização, 

mestrado e doutorado.  Priorizam o próprio corpo docente da IES, tanto nas privadas quanto 
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nas públicas, antes de serem abertas seleções externas.  Conclui-se que há dificuldade nas IES 

de encontrarem, nos seus quadros de docentes, os com saber acadêmico e concomitantemente, 

com conhecimento operacional, o que faz as IES irem ao trade turístico buscar profissionais 

para preencher esta lacuna. 

A atualização dos docentes é feita de maneira diversa, podendo ser através de pós-

graduação, treinamento, capacitação e evento acadêmico científico. A preferência é por ser na 

própria IES. Entretanto,  a troca com outras IES ou entidades  detentoras  do conhecimento 

demandado também é valorizada.  Isso porque existe  o entendimento  que o intercâmbio  é 

enriquecedor para os docentes e, por consequência, será repassado aos discentes. Em havendo 

estímulo financeiro este pode ser por aumento do salário do docente, ou pela oferta de bolsa 

de estudos. 

No que se refere à atualização focada na sustentabilidade socioambiental, conclui-se 

que não é priorizada por não estar contemplada de modo específico. Só ocorre em caso de 

necessidade para atender  alguma demanda ou numa oferta opcional  à escolha do docente 

dentro de um quadro de oferta geral.  Neste último caso, a iniciativa parte do docente em 

buscar esta formação, não é estimulada pela IES, como nos casos de demandas.

Por fim,  foi  colocado para os  coordenadores indagações sobre o relacionamento entre 

academia e mercado de trabalho, principalmente, no que concernem as expectativas do mercado 

de trabalho acerca da formação do Bacharel em Turismo. Os coordenadores informaram que 

ainda persiste o embate mercado-academia, contudo, diante da necessidade atual por conta 

dos eventos de grande porte que se aproximam, há sinais de abertura ao diálogo. A falta da 

regulamentação profissional do turismólogo aparece como um obstáculo a mais no caminho a 

ser  considerado,  acrescida  pela  pouca diferenciação  entre  os  perfis  profissionais,  entre  os 

egressos dos cursos de bacharelado e os de graduação tecnológica.

C1 – [...] o turismo precisa estudar. E não começa pelo nosso aluno, começa pelo 
empresariado. O empresário é que precisa estudar. [...] Parcerias e convênios com a 
ABAV [Associação  Brasileira  dos  Agentes  de  Viagens]  para  que  os  agentes  de 
viagens  possam conhecer  quais  são as  nossas  possibilidades  no complemento da 
informação. A gente na universidade conseguiu fazer um comitê e esse comitê é um 
outro  instrumento  que  é  oferecido  pelo  curso  para  saber  qual  é  o  perfil  do 
profissional que esse sujeito dono da empresa de hospedagem, de gastronomia, de 
eventos gostaria de ter. [...] E aproveita esse momento pra gerar conhecimento para 
o  novo  agente  de  viagens.  É  uma  troca  contínua.  O  embate  entre  academia  e 
mercado é o nosso maior obstáculo. Eles não sabem o que é um turismólogo, eles 
não têm a menor ideia, mas eles sabem que é preciso, porque eles vivem o momento 
da pedra. Eles estão no século vinte e um com competências do século vinte, ou 
dezenove ou até dezoito. [...] A gente vai observando que alguns donos de hotel, 
donos de agência já começam a empregar um turismólogo e começam a perceber a 
diferença desse profissional em relação aos que tinha dentro da empresa até então. 
[...] é muito fácil abrir uma agência, para abrir um hotel não precisa de pré-requisito, 
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a gente  ainda tem esse entrave  que é a  falta  de regulamentação  da profissão de 
turismólogo. 
C2 -  O mercado  de  trabalho,  de  modo geral,  busca  profissionais  com múltiplas 
capacitações,  que  sejam  capazes  de  atuar  em  diferentes  áreas  de  uma  mesma 
organização e a formação oferecida é direcionada para esse modelo. 
C3 – [...]  Acho que a gente  está  num momento  de  reconstrução  da imagem do 
profissional do Turismo. [...]  Acho que teve inúmeros momentos na história que 
contribuíram  para  a  visão  de  um  profissional  que  lida  num  primeiro  momento 
simplesmente com o operacional. [...] Eu dira que hoje com a formação, o Projeto 
Político  Pedagógico  do  Curso  e  a  configuração  de  disciplinas,  a  gente  tem 
conseguido atender essa demanda do mercado por pessoas com formação em gestão.
C4 - A opção pelo bacharelado ocorre porque o Tecnólogo [ensino superior], na 
prática do mercado, acaba concorrendo com o técnico em Turismo [ensino médio]. 
Embora o Turismólogo tenha como base a formação voltada à gestão, o mercado 
ainda não acredita neste profissional sem que antes ele mostre seu desempenho em 
áreas operacionais. [...]. Há deficiência na comunicação entre mercado e academia, 
agravada pela semelhança de conteúdos ministrados nos cursos de ensino superior 
de bacharelado e tecnólogo.
C5 - Muito restritas, uma vez que a profissão ainda não é regulamentada e a falta de 
iniciativas por parte do poder público dificulta ainda mais a inclusão no mercado de 
trabalho.
C6  –  [...]  O  que  eu  percebo  no  mercado  é  uma  ideia  muito  equivocada,  uma 
expectativa muito equivocada. Por exemplo, o segmento de Agenciamento [...], que 
tem expectativa de ter um estudante de turismo que chegue lá sabendo fazer tudo e 
bota ele pra comprar cachorro quente e pagar conta no banco. [...] Tem instituições 
hoteleiras de grande porte, [...] que têm feito muito mau uso do que é o papel do 
estagiário.  [...]  têm hotéis colocando estudantes-estagiários  estagiando uma carga 
horária de funcionário comum, com escala de trabalho de funcionário comum. Se ele 
denuncia alguma coisa ele é colocado na rua. Então, a gente faz um trabalho também 
para combater esse tipo de prática. [...] acho que há sempre um distanciamento entre 
a  expectativa  do  mercado  e  o  que  a  gente  consegue  atender.  [...]  E  tentar  ir 
equacionando isso aí, fazer a aproximação de uma maneira muito coerente. 

Nas falas dos coordenadores, para o mercado (trade), apesar de se notarem sinais de 

mudanças,  o  que  ainda  domina  é  a  ideia  da  formação  instrumentalista,  operacional  e 

multifuncional.  As mudanças se originam das novas necessidades do mercado, como a da 

gestão, seja no setor privado ou público.

Distribuição das IES pelas expectativas do mercado de trabalho acerca da formação do 

turismólogo:

EXPECTATIVAS DO MERCADO DE TRABALHO ACERCA DA 
FORMAÇÃO DO EGRESSO

Expectativas do mercado de trabalho Total
Operacional - Multifuncional 3
Expectativas do mercado de trabalho Total
Gestor - Governança 1
Pesquisa - Planejamento 1
Possuem pouca ou nenhuma expectativa - Ignoram a formação 2
Tabela 12: Distribuição das IES pelas expectativas do mercado e a formação do egresso.
Fonte: coordenadores entrevistados (2010).

Pelo exposto, conclui-se que, no que se refere ao relacionamento mercado de trabalho-

academia,  as  expectativas  do  mercado  de  trabalho  acerca  da  formação  do  Bacharel  em 
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Turismo não é equivalente a real formação que é oferecida pelas IES.  Para diminuir este 

desequilíbrio, as IES praticam ações de aproximação com o trade turístico. As IES, além da 

formação instrumentalista operacional multifuncional esperada pelo mercado, incluem outras 

que ampliam a formação do educando, que visam atender a demanda pela proximidade dos 

eventos, o que tem facilitado a aproximação. 

Constata-se pelas falas dos coordenadores que,  tanto a iniciativa privada,  quanto o 

setor público, já absorve os egressos por conta dessa formação mais abrangente na qual a 

gestão sinaliza ser o diferencial.

Duas questões postas pelos coordenadores como fatores de entrave na relação entre a 

academia  e  o  trade turístico  são:  a  dificuldade  do mercado  de  trabalho  em diferenciar  a 

formação do bacharel e do tecnólogo. A falta da regulamentação profissional do turismólogo 

implica abertura sem pré-requisitos de formação ou experiência a qualquer interessado em 

atuar nas atividades turísticas.

5.3 Sintetizando a pesquisa

Diante do que foi identificado por intermédio das fontes documentais disponíveis nos 

endereços eletrônicos do MEC e das IES, que oferecem Curso de Bacharelado em Turismo no 

Estado  do  Rio  de  Janeiro,  e  das  entrevistas  concedidas  pelos  coordenadores  das  IES 

selecionadas  na  Região  Metropolitana  do  Rio  de  Janeiro  elaboram-se  as  considerações  a 

seguir.

Foram 18 (dezoito),  de um total  de 23 (vinte e três), IES que disponibilizam em seus 

endereços eletrônicos, suas estruturas curriculares para consulta, sendo de forma diversa e os 

mais  variados  tipos  de  atividades  pedagógicas:  disciplinas  (obrigatórias  ou  optativas); 

programas de pesquisa e iniciação científica; atividades complementares e estágios. 

Fica patente que a concepção econômica prevalece por influência da força do mercado 

e da necessidade de rápida empregabilidade do egresso. Essa necessidade de rápida inserção 

do egresso no mercado de trabalho se deve ao fato do perfil socioeconômico dos discentes ser 

predominantemente  oriundos  das  camadas  menos  favorecidas,  que  ao  optarem  pela 

graduação,  são  atraídos  pelo  baixo  custo  da  educação  superior  em  turismo.  Há  que  se 

considerar  que  a  política  educacional  brasileira  estabelece  que  deve-se  educar  para  a 

cidadania e também para o mercado de trabalho. Esses fatores contribuem para que as IES 
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privilegiem o conceito de turismo como fenômeno econômico em prejuízo do conceito de 

fenômeno social.

  A  concepção  de  turismo  como  fenômeno  econômico  repercute  nas  estruturas 

curriculares e pedagógicas do ensino do turismo. No que se refere à abordagem da temática 

ambiental,  a  tendência  é  tecnicista  (reducionista  ou  naturalista)  e  enfatiza  os  aspectos 

biológicos  e  técnicos  em detrimento  da  complexidade  da  questão  ambiental,  em  vez  de 

enfatizar o aspecto sociocultural  e suas dimensões: ética e política,  favorecendo práticas e 

concepções conservadoras. 

A forma holística é a mais usada pelas IES para a abordagem da temática ambiental, 

que pode ser pela visão preservacionista que tem na conservação do meio-ambiente a sua 

base, ou pela visão socioambiental que incorpora o homem e sua relação com a natureza e/ou 

ainda pela visão interdisciplinar que busca a desfragmentação da questão ambiental,  tendo 

sido estas três visões as concepções mais comuns da temática ambiental encontradas.  

Mesmo havendo a preocupação em estabelecer vinculação entre a questão ambiental 

no âmbito local, regional, nacional e global, as IES não fazem uso da ferramenta didática: 

Diagnóstico  Socioambiental  do  entorno  da  instituição,  que  permitiria  a  articulação  da 

problemática ambiental.

Sobre a ambientalização curricular, conclui-se que, mesmo com as ações relatadas nas 

colocações feitas pelos coordenadores sobre o uso de práticas interdisciplinares, estas ainda 

não são as mais praticadas, isso porque, de acordo com os critérios de Riojas (2003, p. 230-

233), a estratégia dominante é a de adicionamento das disciplinas mantendo a fragmentação 

dos  saberes.  A  denominação  educação  ambiental  não  foi  encontrada,  respeitando  a 

determinação legal de não se disciplinarizar a EA. Contudo, existe denominação semelhante: 

educação e meio ambiente, além de existirem diversas denominações que reportam a temática 

socioambiental  e afins.  Todavia,  as IES seguem as orientações da Rede ACES e fazem a 

incorporação da temática ambiental nas estruturas curriculares.

As  alternativas  mais  comuns  que  os  cursos  apresentam  aos  discentes  para 

complementar a formação para sustentabilidade socioambiental são: disciplinas obrigatórias 

ou optativas e as atividades complementares. De um modo geral, buscam a integração entre a 

teoria das disciplinas com as práticas e experiências similares às da realidade da atividade 

profissional. 

Para atender a este propósito alternativo, os cursos também oferecem programas de 

pesquisa  e  iniciação  científica  na  qual  a  linha  de  pesquisa  tenha  interface  com  a 
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sustentabilidade socioambiental e que o educando interessado pode desenvolver na elaboração 

do trabalho de conclusão de curso (TCC).

O  docente  é  fundamental  para  a  formação  discente.  Para  os  coordenadores,  os 

docentes são selecionados de acordo com a legislação vigente. Os procedimentos de busca por 

docentes  são  semelhantes  nas  instituições  públicas  e  privadas.  Inicialmente,  procuram no 

quadro de docentes da própria IES a qual o curso pertence, priorizando o saber acadêmico 

simultâneo  ao  operacional.  Quando  não  são  encontrados,  vão  ao  trade turístico,  o  que 

costuma  ser  difícil  de  ser  encontrado.  As  dificuldades  estão  em  ambos  os  lados.  No 

acadêmico há falta de conhecimento operacional e no trade há falta de formação acadêmica. 

Como solução, as IES optam por complementar a formação conforme a demanda.

Nesse contexto de formação continuada, está a atualização dos docentes. Esta é feita 

de diversas formas: pós-graduação, treinamento, capacitação e evento acadêmico científico. 

As IES preferem elas mesmas fazerem a formação ou atualização  necessárias,  o que não 

significa  que  menosprezem  as  trocas  com  outras  IES  ou  entidades  detentoras  do 

conhecimento  demandado.  A  questão  é  mais  relativa  à  logística  e  ao  perfil  profissional 

desejado.  O  intercâmbio  é  compreendido  como  enriquecedor  para  os  docentes  e,  por 

conseguinte, para os discentes, já que os docentes ensinam o novo saber aos educandos. Na 

maioria das IES há estímulo financeiro ao docente, que varia entre oferta de bolsa de estudos 

e aumento salarial.

Não  é  priorizada  a  atualização  focada  na  sustentabilidade  socioambiental.  Não  é 

contemplada com especificidade, ocorrendo conforme a demanda ou como opção ofertada ao 

docente, entre outras opções. Conclui-se que a iniciativa caberá ao docente de acordo com o 

seu interesse pessoal, não havendo estimulo por parte da IES.

Há um descompasso entre as expectativas do mercado de trabalho acerca da formação 

ofertada  pelas  IES  do  Bacharel  em  Turismo  e  a  real  formação  que  é  oferecida.  As 

expectativas  dos egressos em relação  ao mercado também estão em descompasso,  já que 

buscam a rápida empregabilidade em nível médio ou superior, não sendo o que o mercado, na 

maioria das vezes, está disposto a oferecer.

O  mercado  de  trabalho  espera  das  IES  formação  operacional,  multifuncional  e 

instrumental que compreende a concepção de turismo como fenômeno econômico (atividade 

econômica)  e  leva  ao entendimento  da  abordagem tecnicista  (naturalista,  reducionista)  da 

sustentabilidade socioambiental.  As IES vão além disso, praticam a formação mais ampla. 

Tentando equalizar as expectativas dos discentes (empregabilidade) e do trade, as IES vão em 

busca da aproximação entre o universo acadêmico e o mercado de trabalho. 
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Cabe destacar que as atividades complementares visam diminuir a distância entre a 

realidade  do  mercado  e  o  idealizado do  acadêmico,  e  permitem  ao  educando  a 

experimentação  prática  das  temáticas  e  situações  rotineiras  da  atividade  profissional, 

especialmente  em  estágios,  que  contribuem  para  o  mútuo  conhecimento,  entre  o  mundo 

acadêmico  e  o  trade turístico.  Atualmente,  esta  aproximação  está  sendo  favorecida  pela 

necessidade de atender  a demanda pela  proximidade  da realização dos eventos de grande 

porte no país. A maioria deles terá como sede o Rio de Janeiro, o que colabora para o entrave 

no  relacionamento  entre  trade turístico  e  academia.  Os  coordenadores  afirmam  que, 

principalmente, são: 

a) A  falta  da  regulamentação  profissional  do  turismólogo,  o  que  permite  a  qualquer 

interessado atuar no turismo, sem pré-requisitos de formação ou experiência profissional;

b) O trade tem dificuldades em diferenciar as características da formação do bacharel e do 

tecnólogo.

Com  relação  à  regulamentação  da  profissão,  as  IES  estimulam  os  educandos  à 

participação  ativa  que  depende  dos  trâmites  políticos.  Contudo,  a  diferenciação  entre 

formação em grau de bacharel e graduação tecnológica não é difícil apenas para o mercado de 

trabalho. Pela legislação (BRASIL, 2006) existente, o Bacharelado é a formação voltada para 

a  inserção  no  mercado  de  trabalho  e  para  futuros  pesquisadores,  conferindo  o  título  de 

Bacharel. A graduação tecnológica é a formação específica de um campo do saber voltado 

para a inserção rápida no mercado de trabalho, que lhe confere o título de Tecnólogo. Este 

último costuma ser confundido com o curso Técnico de Nível Médio e com o Seqüencial que 

pode ser de formação específica,  sendo posterior ao ensino médio ou complementação de 

estudos  sendo para  alunos  já  graduados.  É  compreensível  a  confusão  feita  pelo  mercado 

devido às terminologias semelhantes e também por terem grades coincidentes, com variações 

de carga horária.  Cabe às IES os esclarecimentos sobre os aspectos de diferenciação,  não 

apenas para o mercado de trabalho, como também para os futuros discentes.

Mesmo com as limitações e obstáculos, a formação do Bacharel em Turismo que alia 

o  ensino  operacional  em  conjunto  com  conteúdos  complementares  que  ampliam  os 

conhecimentos do educando, com destaque para a gestão, tem atraído o mercado de trabalho 

seja na iniciativa privada, ou no setor público, que se abre para absorver os egressos com essa 

formação.
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6 Considerações Finais 

Este  trabalho  teve  tem  por  objetivo  verificar  o  estado  da  arte  da  formação  do 

turismólogo para a sustentabilidade socioambiental e utilizou-se da verificação da inserção da 

temática ambiental  nas estruturas curriculares  dos Cursos de Bacharelado em Turismo no 

Estado do Rio de Janeiro, motivado pelo fato de que a atividade turística se inter-relaciona 

com diversas dimensões: econômica, política, cultural, social e ambiental.

A educação superior de turismo é recente, data de 1971, o que nos permite afirmar que 

ainda  está  em  construção.  Se  num  primeiro  momento  a  formação  era  instrumental, 

pragmática, privilegiando demandas do mercado numa abordagem unicamente economicista, 

num segundo momento, posterior a criação, em 2006 das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Turismo, a formação passou a incorporar aspectos socioculturais, 

ambientais  e  regionais.  São  constantes  as  discussões  nos  meios  acadêmicos  sobre  a 

epistemologia  do  turismo  e  a  seleção  de  conteúdos  fundamentais  para  uma  formação  de 

qualidade que conjugue atender as necessidades de formação para o mercado e a formação 

para a  complexidade  das inter-relações  socioambientais.  Com o aumento  da demanda por 

formação em turismo, devido à intensificação da atividade turística no Brasil e no mundo, 

estimulou-se  a  oferta  de  cursos,  o  que  gerou  preocupação  pela  qualidade  a  formação 

oferecida.

Na sociedade contemporânea é crescente a preocupação com a responsabilização com 

o  futuro  do  planeta,  sem que  se  perca  a  qualidade  de  vida,  que  se  reflete  no  consumo 

consciente  e  na  acessibilidade  pelas  classes  econômicas  menos  favorecidas  a  bens  de 

consumo. A busca pelo desenvolvimento próspero, justo e socialmente sustentável criou a 

necessidade  um  de  novo  campo  do  conhecimento,  o  saber  ambiental.  Também  este  em 

construção.

Neste  contexto,  o  processo  formativo  que  busca  consolidar  essas  formações 

emergentes  lida  com  os  desafios  de  conciliar  os  aspectos  de  resultados  econômicos, 

preocupação social e preservação ambiental.

Apesar de ser discutida nos fóruns acadêmicos a necessidade de pesquisas sobre o 

turismo,  para  elaboração  deste  estudo,  destacam-se  dois  obstáculos  importantes: 

primeiramente, a dificuldade em se encontrar Projetos Pedagógicos dos Cursos de Turismo do 

Rio de Janeiro, seja das IES públicas ou privadas. Outra dificuldade que merece destaque é a 

de se encontrar ementas das disciplinas. Tais dificuldades são incompreensíveis pelo fato de a 
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legislação29 determinar que a instituição mantenha em página eletrônica própria, e também na 

biblioteca,  à  disposição  para  consulta  pública  o  projeto  pedagógico  do  curso  e  seus 

componentes curriculares. O descumprimento desta determinação prejudica a elaboração de 

pesquisas científicas  no estado. Encontra-se com relativa facilidade as grades curriculares, 

contudo na maioria dos casos faltam as ementas com a descrição do que será ministrado e o 

objetivo da disciplina.  Ressalva-se a colaboração dos coordenadores dos cursos em darem 

suas valiosas contribuições. 

Muito  se  discute  nos  meios  acadêmicos  de  turismo  sobre  a  necessidade  de  mais 

estudos, apesar de as próprias IES criarem obstáculos às pesquisas, quando não expõem estes 

documentos que devem, por determinação legal, estar acessível à sociedade. Cabe ressaltar 

que  o  mesmo  ocorre  em  outras  unidades  da  federação,  pela  pesquisa  realizada  na  rede 

mundial de computadores - internet.

Percebe-se pelo estudo que os Cursos de Bacharelado em Turismo têm conseguido 

avanços significativos em não só terem o enfoque tecnicista, voltado exclusivamente para os 

conteúdos operacionais, visando atender unicamente a visão mais conservadora da economia 

de  mercado,  passando  a  incluírem  o  enfoque  social,  voltado  para  o  humanista  e  para  a 

cidadania, educando para a abordagem crítica e socioambientalmente responsável. Apesar de 

a  sistematização  dos  currículos  evidenciarem  a  fragmentação  dos  saberes,  por  meio  das 

avaliações  feitas dos coordenadores,  vemos que a busca pela  interdisciplinaridade por um 

pluralismo na abordagem é constante, mesmo com as dificuldades estruturais.

Entende-se que os anseios e preocupações da sociedade contemporânea são percebidos 

pelas  IES.  Porém,  inserir  novos  conceitos  e  modelos  de  forma  eficaz  nas  estruturas 

curriculares é um desafio grande que requer cooperação de todos os envolvidos. Diretamente, 

coordenadores, docentes e educandos e, num espectro mais amplo, o poder público, o trade 

turístico e a sociedade como um todo.

Com este estudo, verificou-se que é necessário intensificar o investimento na formação 

para a sustentabilidade socioambiental, por intermédio da interdisciplinaridade, da utilização 

do Diagnóstico Socioambiental como recurso didático e de ofertas específicas de atividades 

complementares que privilegiem esta formação.

Destaca-se a evidente necessidade de formação para a sustentabilidade socioambiental 

para os docentes.  O que se espera é uma formação com abordagem dialética  e crítica,  as 

contradições  das  inter-relações  homem-natureza,  na  realidade  local,  regional,  nacional  e 

29 Art. 32, § 2º inciso I da Portaria Normativa nº 40/2007 do MEC.
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global,  para  que  eles  repassem  aos  educandos  os  princípios  de  responsabilização  ética, 

desenvolvimento próspero e socioambientalmente sustentável. 

Em tempos de economia: dinâmica, globalizada, solidária, comércio justo e de baixo 

teor  de carbono no mundo,  o  turismólogo por  ser  um profissional  de multicompetências, 

poderia vislumbrar sua oportunidade de inserção no mercado de trabalho ampliada.   Todavia, 

para  que  possa  usufruir  dessas  oportunidades,  suas  atitudes  profissionais  devem  ser 

compatíveis  com as atuais exigências da sociedade: respeito à diversidade, a promoção da 

redução das desigualdades sociais e respeito aos recursos ambientais e culturais.

Entende-se que este trabalho é uma contribuição para o debate e considerando que este 

campo de pesquisa não termina neste estudo, muito pelo contrário, pode-se perceber quanto 

mais  ampla  e  complexa  é  na  realidade.  Fazem-se  necessários  outros  estudos  mais 

aprofundados  que  permitam  elucidar  a  questão  da  formação  para  a  sustentabilidade  do 

Bacharel em Turismo. 

A  seguir,  colocam-se  sugestões  para  outras  pesquisas  e  trabalhos  futuros  sobre 

carências convergentes ao tema deste estudo.

A formação de docentes em Turismo. No Estado do Rio de Janeiro há apenas uma 

oferta  de  licenciatura  em  turismo,  sendo  na  modalidade  à  distância.  Ou  seja,  apesar  da 

carência  de  docentes  qualificados  em  turismo  diagnosticada  pelos  coordenadores 

entrevistados,  uma única IES propõe curso de licenciatura  e  esta oferta  é limitada.  Nesse 

sentido, é preciso identificar os fatores que restringem a atualização dos docentes na temática 

ambiental  que  propostas  facilitariam a  construção  deste  saber  no  processo  formativo  dos 

professores. 

A comunidade  acadêmica  está  apreensiva  pela  possibilidade  de  haver  aumento  na 

oferta de curso voltada para eventos por conta dos megaeventos que estão prestes a acontecer 

no país30. A segmentação da oferta de cursos por ênfase resulta em uma aprendizagem de 

melhor  qualidade  ou  não  estão  sendo,  parte  deles,  influenciados  por  modismos 

circunstanciais? Não se nega a relevância da ênfase muito oportuna em determinados casos, 

como no ecoturismo,  no turismo rural,  etc.  Todavia,  deve-se ter  noção se tais  ofertas são 

efetivamente produtivas.

30 De 2011 a 2016 o Brasil,  em particular a cidade do Rio de janeiro,  receberá eventos de grande porte: a 
comemoração dos 80 (oitenta) anos do Cristo Redentor que é uma das 7 (sete) novas maravilhas modernas da 
humanidade, os Jogos Mundiais Militares e Rock in Rio em 2011, a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) em 2012, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas e 
Paraolimpíadas em 2016. 
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A partir da investigação de matrizes curriculares ambientalizadas, eleger as práticas já 

existentes que estejam tendo resultados eficazes, de maneira que possam contribuir com a 

elaboração  de  instrumentos  pedagógicos  de  didática  que  facilitem  a  implementação  de 

metodologias participativas de formação para a sustentabilidade socioambiental diminuindo 

as  lacunas  existentes,  tais  como  a  não  utilização  da  ferramenta  didática  do  Diagnóstico 

Socioambiental do entorno da IES no caso específico do Estado do Rio de janeiro.

Considerando-se  a  voz  corrente  de  que  a  formação  em  turismo  é  baseada  no 

tecnicismo instrumentalizante visando atender ao mercado, então por que o mercado não é 

receptivo ao egresso que foi, em tese, formado para a empregabilidade? Para reverter esta 

dissonância, é necessário investigar os anseios e expectativas do mercado real. 

Como se prepara  este  mercado real  para  lidar  com desafios  contemporâneos  com: 

mudanças  climáticas,  gestão ambiental  dos recursos naturais,  economia de baixo carbono, 

responsabilidade social com as comunidades receptoras, inclusão social, acessibilidade para 

pessoas com necessidades especiais,  entre  outros? O mercado adere,  voluntariamente,  aos 

sistemas de certificação diversos - qualidade, segurança, ambiente, responsabilidade social, 

comércio justo, hospitalidade etc.?

Por fim, a demanda acadêmica pela discussão da sustentabilidade. Problematizar as 

questões socioambientais de maneira a provocar reflexão crítica que estimulem a revisão, a 

renovação e a inovação das propostas e soluções necessárias frente aos desafios. Elaboração 

de  estudos  comparativos  internacionais  que  colaborem  para  o  enriquecimento  do 

conhecimento do fenômeno turístico e a complexidade dos seus aspectos.

Conclui-se  este  estudo  reconhecendo  os  passos  iniciais  dados  na  direção  da 

ambientalização dos Cursos de Bacharelado em Turismo do Estado do Rio de Janeiro e que 

ainda há muito trabalho a ser feito para que a formação para a sustentabilidade socioambiental 

deixe de ser um diferencial e torne-se parte integral da gênese da formação do turismólogo.
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ANEXO A

ESTRUTURAS CURRICULARES DAS IES

UNISUAM - Estrutura Curricular

Projeto Pedagógico
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Fonte: UNISUAM.

UNISUAM. Disponível em: 
<http://apl.unisuam.edu.br/PortalUnisuam/#/graduacao/turismo/projeto/>. Acesso em 21 out. 
2010.
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Estrutura Curricular
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Fonte: UNISUAM.

UNISUAM. Disponível em: 
<http://apl.unisuam.edu.br/sagaweb/externo/estruturacurricular.pdf.php?estrutura=1339>. 
Acessao em 21 out. 2010.
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UNICARIOCA - Estrutura Curricular

Fonte: UNICARIOCA

Obs.:  O  curso  não  está  sendo  oferecido  pela  IES.  As  informações  foram atualizadas  no 
endereço eletrônico da IES em 21/10/2010. Data posterior a coleta dos dados para elaboração 
do relatório da pesquisa.

Fonte: UNICARIOCA. Disponível em: <www.unicarioca.edu.br>. Acessado em: Acesso em 
21 out. 2010.
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UNIVERCIDADE - Estrutura Curricular

Fonte: UNIVERCIDADE

UNIVERCIDADE.  Disponível em: 
<http://www.univercidade.edu/uc/cursos/graduacao/modulos/modulocurricular_turismo.pdf>. 
Acesso em 21 out. 2010.
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UBM - Estrutura Curricular
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Fonte: UBM

Fonte: UBM. Disponível em: <http://web.ubm.br/conteudo/graduacao/TURISMO.pdf>. 
Acesso em 21 out. 2010.
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UNIFLU - Estrutura Curricular

Turismo
Projeto Pedagógico

O Turismo, com suas multifaces ocupa um lugar especial no tempo livre da sociedade moderna, 
contribuindo conseqüentemente para uma melhora da qualidade de vida da população. Segundo 
BURKART, “o Turismo, para a sociedade é essencialmente uma atividade relacionada com prazer, 
com descanso, com o desenvolvimento cultural e com lazer”.

Quando se analisa o emprego que o homem faz do seu tempo livre é possível observar a importância 
que as atividades recreativas, esportivas e de lazer oferecem para assegurar o equilíbrio pessoal e 
social.Alem de ser uma atividade que gera satisfação o turismo, se bem planejado, também gera 
emprego e renda.

Portanto, entre os grandes benefícios dessa atividade estão a geração de emprego e renda. O 
aumento das receitas, a evidenciação dos aspectos naturais e humanos da região, a mobilização dos 
diversos setores da sociedade civil organizada e o estimulo à consciência cidadã que a comunidade 
adquire ao perceber a importância da preservação do patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e 
ambiental de sua localidade, estão entre os benefícios gerados pelo Turismo.

Diante desse enorme potencialidade do Turismo como multiplicador econômico se faz necessário 
qualificar os recursos humanos para exercer essa atividade desafiadora. É com esse propósito que o 
UNIFLU/FAFIC, institui o curso de bacharelado em Turismo que tem como premissa preparar para 
um mercado em alta expansão profissionais que desejam atuar numa área dinâmica e diversificada, 
mantendo um compromisso de preservação histórico-ambiental valorizando sua identidade cultural.

O curso tem o propósito de preparar profissionais empreendedores, contribuindo para o 
reconhecimento da região pertencente, sem perder a condição de estar qualificado para o mercado 
de qualquer localidade global. O caráter multidisciplinar garante uma real aproximação das 
necessidades e dimensões do mercado, oferecendo profissionais qualificados.

OBJETIVOS DO CURSO

- Preparar para o mercado de trabalho profissional com sólida formação empreendedora, cidadãos 
empenhados na defesa dos patrimônios naturais históricos e culturais, valorizando e respeitando a 
identidade local bem como estimular o senso crítico e ético fornecendo embasamento acadêmico e 
humanístico.
- Desenvolver uma visão sistêmica, aliando conhecimentos específicos de turismo a outros campos 
de conhecimento pertinentes a formação do turismólogo.
- Fomentar a atuação do profissional de turismo na área da investigação científica, atuando no campo 
de pesquisa acadêmica ou de mercado.
- Possibilitar o trabalho em equipe.
 Preparar os profissionais para as novas tecnologias e equipamentos existentes no mercado.
- Estimular o senso crítico para melhor compreensão da realidade sócio-político-econômio-cultural 
num contexto globalizado.

FLUXOGRAMA DO CURSO DE TURISMO
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EMENTÁRIO

Curso: BACHARELADO EM TURISMO

1º PERÍODO

Disciplina: TEORIA GERAL DE TURISMO I
EMENTA
O turismo na história. Tipologia e formas de turismo. Terminologia Turística. Classificação do turismo. 
Tipos de equipamentos e serviços turísticos. Infra-estrutura turística. Identificar os diferentes 
conceitos de turismo, sua história e a relação com outras ciências. Importância dos órgãos oficiais de 
turismo e as políticas por eles adotadas. Componentes estruturais, institucionais e operacionais do 
turismo, o sistema turístico e toda sua composição.

Disciplina: EMPREENDEDORISMO TURÍSTICO
EMENTA:
O conceito de empreendedorismo. O mito do empreendedor. O empreendedor nas organizações. 
Iniciativa e liderança. Criando um plano de negócio. Gestão de pessoas nos empreendimentos 
turísticos.

Disciplina: GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO
EMENTA: 
Fundamentos teóricos à geografia do turismo: conceitos geográficos e suas relações com o turismo e 
alguns conceitos turísticos relacionados com o espaço geográfico. A urbanização e o turismo. A 
questão ambiental e o turismo alternativo. Panorama da geografia do turismo mundial e brasileira.

Disciplina: ESPORTE, LAZER E TURISMO
EMENTA
O turismo e as interações do homem com a natureza e cultura. Unindo as praticas esportivas para o 
turista: rapel, canoagem, montain bike, camping, arvorismo, ecoturismo, trekking.

Disciplina: HISTÓRIA ECONÔMICA APLICADA AO TURISMO
EMENTA
Economia. Bens e serviços. Questões centrais da economia. Teoria da inflação. Mercado. Oferta e 
procura. Comércio exterior. A visão macroeconômica, custos econômicos. Política fiscal. Política 
monetária.

Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA
EMENTA
A língua portuguesa como meio de comunicação e informação. Aproveitamento pleno da leitura e 
produção competente do texto. Interpretação. Estruturação da frase e parágrafo. Redação oficial. 
Gramática assistemática. Como a língua discorre a cerca do progresso da escrita e da fala, visando a 
aplicação correta de sai norma culta, dirigida ao profissional de turismo.

Disciplina:LÍNGUA INGLESA
EMENTA
Estratégias de leitura, estruturas básicas da língua inglesa e prática oral.

2º PERÍODO

Disciplina: TEORIA GERAL DO TURISMO II
EMENTA
Mercado de turismo. Estudo do planejamento turístico. Formação profissional. Órgãos oficiais do 
turismo. O setor privado e o turismo. O papel do setor público no turismo
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Disciplina: SOCIOLOGIA APLICADA AO TURISMO
EMENTA
Sociologia Geral e Aplicada ao Turismo. Turismo e problemas sociais. O lazer na sociedade atual: o 
tempo de trabalho e o tempo de lazer. O lazer, sistema de valores e ideologia. A relação do lazer com 
a cultura, a família, a mulher e a juventude. A humanização do turismo e as mudanças sociais.

Disciplina: METODOS E TÉCNICAS EM PESQUISA
EMENTA
A questão do método em turismo: interdisciplinaridade. Turismo e investigação científica. A 
multidisciplinaridade da investigação científica. O processo da investigação científica. O processo da 
investigação em turismo. Definição, conceitos, variáveis e hipóteses. Entorno sistemático do turismo.

Disciplina: MEIO AMBIENTE E ECOTURISMO
EMENTA
Introdução ao turismo, ecoturismo e turismo sustentável. Ecoturismo: preservação, educação 
ambiental e mercado; A atividade turística em defesa dos bens naturais; Ecologia e turismo; Os 
impactos ambientais, culturais e sócio-econômicos do ecoturismo.

Disciplina: LINGUA INGLESA II
EMENTA:
Estratégias de leitura, revisão de estruturas básicas e apresentação de estruturas mais complexas da 
língua inglesa; continuação da prática oral.

Disciplina: HISTORIA APLICADA AO TURISMO
EMENTA
A importância da história econômica no setor econômico. Um breve estudo dos momentos artísticos e 
sua inter-relação com a historia da humanidade. O patrimônio histórico e o turismo. O tempo de 
memória. Turismo investigativo. O contexto histórico do mundo moderno. O tempo da sociedade 
industrial. A historia do turismo no Brasil. O mundo contemporâneo: a globalização e as resistências 
das culturas nacionais, regionais e locais.

Disciplina: TEORIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
EMENTA
Administração da informação; economia da atenção; pesquisa; concepções estratégicas em 
comunicação; a mensagem; linguagem e os meios; empresarial e institucional.

3º PERÍODO

Disciplina: RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA
EMENTA
Significado cultural do jogo. O ludismo e o homem. O lazer: conceitos, aspectos antropológicos e 
filosóficos. A importância sociológica do lazer com recreação nos tempos modernos. Noções de 
organização de programas recreativos em hotéis, acampamentos, SPA e colônia de férias.

Disciplina: ESTUDOS SOCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAIS DA REGIÃO NORTE E NOROESTE 
FLUMINENSE 
EMENTA
Aspectos históricos da formação sócio-econômica da Região Norte-Noroeste Fluminense. A produção 
sucro-alcooleira no passado e atualmente. A extração do petróleo e os royalties. Demais atividades 
produtivas da região. As desigualdades internas. Os centros regionais de Campos dos Goytacazes, 
Macaé e Itaperuna. Indicadores sociais do Norte-Noroeste Fluminense. Aspectos ambientais da 
região.

Disciplina: ESTATÍSTICA
EMENTA
Apresentação das grandezas. Distribuição de freqüência. Media aritmética simples e ponderada. 
Moda. Mediana. Quartil. Decil. Centil. Medida de dispersão. Representação gráfica.
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Disciplina: GESTÃO E DESENVOLVIEMNTOS DE NEGOCIOS
EMENTA
Gestão de Negócios. Conceito de Negócio. Teoria do Negócio. Cuidados Preventivos. Gestão de 
pessoas. Administração do ambiente de negócio e da empresa. Comportamento Organizacional.

Disciplina: HISTÓRIA DAS ARTES E DA CULTURA I
EMENTA
A Cultura. Cultura erudita e Cultura Popular. A natureza da arte. A tarefa de levantar conceitos na 
arte. Valorização e sentido na arte. Arte, Entretenimento e Turismo.

Disciplina: LINGUA ESPANHOLA I
EMENTA
A Língua Espanhola como instrumento de Comunicação no Curso de Turismo terá uma abordagem 
visando à compreensão oral e escrita e à expressão oral e escrita do espanhol contemporâneo, 
através de procedimentos básicos de atividades áudio-orais e aproximação informal de aspectos 
gramaticais.

Disciplina: PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
EMENTA
Eventos e cerimonial e protocolo: o que são, o que fazem, a importância da etiqueta e da boa 
comunicação e sua aplicabilidade para o turismo.

Disciplina: ORIENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO TURÍSTICA AMBIENTAL
EMENTA
Identificar e analisar princípios, conceitos e normas jurídicas aplicáveis ao planejamento e ao 
exercício das atividades turísticas pelo poder público, pela iniciativa privada, a sua importância para o 
turismo.

4ºPERÍODO

Disciplina: MERCADOLOGIA E MARKETING
EMENTA
Do Antropomarketing ao Novo Marketing. Uma visão profunda das ferramentas que mudaram o foco 
do marketing. Maior ênfase ao Marketing Turístico.  Compreender os conceitos e ferramentas do 
Marketing, bem como, sua importância para a comunicação mercadológica de produtos e serviços. 
Capacitar o aluno a pensar, analisar, planejar e tomar decisões segundo as primícias administrativas 
do Marketing.

Disciplina: LINGUA ESPANHOLA II
EMENTA
A Língua Espanhola como instrumento de Comunicação no Curso de Turismo terá uma abordagem 
visando à compreensão oral e escrita e à expressão oral e escrita do espanhol contemporâneo, 
através de procedimentos básicos de atividades áudio-orais e aproximação informal de aspectos 
gramaticais.

Disciplina: INFORMÁTICA APLICADA AO TURISMO
 EMENTA
O computador na sociedade. Conceitos básicos de informática. Formatação de textos e de 
apresentações. Utilização da Internet como ferramenta do profissional de turismo.

Disciplina: HISTÓRIA DAS ARTES E DA CULTURA II
EMENTA
Arte e desenvolvimento histórico-cultural. Surgimento das primeiras formas artísticas e seu 
desenvolvimento. Desenvolvimento dos estilos de arte. Arte, Entretenimento e Turismo.

Disciplina: FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL
EMENTA
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Introdução á Filosofia: Conceito, método e objeto de estudo, principais campos de estudo; Conceitos 
elementares da ética – tais como: fenomenologia do ethos, senso moral, consciência moral e juízo 
moral, obrigação moral; um conceito plausível de moral e sua relação com a ética – múltiplas 
manifestações, principalmente no que se refere ás suas implicações éticas e intersubjetivas. Reflexão 
e a tentativa de compreender a comum experiência dos homens que, no trabalho, podem viver em 
abertura uns com os outros na recíproca doação de si – tema central da ética.

Disciplina: TURISMO NO ESPAÇO URBANO E RURAL
EMENTA
Proporcionar ao aluno através do conteúdo da disciplina o conhecimento do espaço turístico urbano e 
rural, suas formas de planejamento e sustentabilidade, tal como uma visão geral e o entendimento do 
turismo e suas diversidades.  A teoria do Espaço Turístico. Segmentação Turística. Turismo Urbano. 
Turismo Rural. Agroturismo. Plano Diretor. Patrimônios Culturais e Naturais. Planejamento 
Sustentável. Elementos classificatórios. Gestão sustentável( visão, estratégias,percepções e estrutura 
turística)

Disciplina: ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS
EMENTA 
Quadro teórico-conceitual referencial. Planejamento como processo integrado e contínuo. Enfoques 
do planejamento turístico. Tipos de planejamento: tático, operacional e estratégico. Relações 
institucionais e as interfaces do planejamento. Planejamento como fator do desenvolvimento 
sustentável do turismo, minimizando impactos e favorecendo as comunidades locais. Planejamento 
participativo e comunitário. 
Projetos: elaboração de planejamento turístico no município. Etapas específicas do processo de 
planejamento: objetivos, justificativa, metodologia, metas e escopo; instrumentos operacionais; 
formação de equipes; inventário dos recursos e instrumento de coleta de dados; avaliação e 
hierarquização dos atrativos; diagnóstico e prognóstico; proposições e avaliação.

ESTAGIO SUPERVISIONADO 
EMENTA
Possibilitar a vivencia pratica operacional dos alunos, preparando-os tecnicamente para o exercício 
dos serviços de hospedagem, alimentos e bebidas, lazer, eventos, e estimulá-los a exercer a 
hospitalidade. O Estagio Curricular Supervisionado é, também, uma atividade que pode favorecer a 
interface entre disciplinas de um curso, sejam elas gerais ou especificas, facilitando de modo 
incontestável a aprendizagem. É ainda o modo mais preciso – se não –único – de promover a inter-
relação teoria/prática. 

5º PERÍODO

Disciplina: VISITAS TECNICAS I
EMENTA
É fundamental a complementação dos conteúdos teóricos com atividades praticas, que permita aos 
alunos e demais interessados no turismo, a vivência profissional e intercâmbio técnico-científico, 
através de visitas a outros atrativos turísticos, tanto estadual, municipal ou regional,  onde terão 
contato com o órgão municipal de turismo, palestras e aulas de campo com o intuito de demonstrar a 
prática dos conteúdos ministrados.

PROJETO EXPERIMENTAL I
EMENTA
Orientação do processo de investigação, desenvolvimento e elaboração de um projeto de Trabalho de 
Conclusão de Curso relacionado à temática do curso.  Apresentação de um projeto de Trabalho de 
Conclusão de Curso. Seleção de bibliografias a serem consultadas e no registro das informações 
pertinentes.

Disciplina: INVENTARIO TURISTICO
EMENTA
Importância da atividade turística e seu efeito multiplicador; Classificação dos atrativos; Classificação 
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dos equipamentos e serviços turísticos e da infra-estrutura de apoio turístico, indicadores de turismo. 
A disciplina objetiva oferecer os principais elementos para realização de um inventário turístico.

Disciplina: GESTÃO DE HOTELARIA
EMENTA 
Introdução a hotelaria. Técnicas de Recepção e Reservas. Meios de hospedagem: Fundamentos 
básicos. Tipos de equipamentos e serviços turísticos. Elaborar e analisar relatórios administrativos e 
gerenciais. Coordenar as rotinas de trabalho em governança.
 
Disciplina: AGENCIAMENTO E TRANSPORTES
EMENTA
Propiciar ao aluno o panorama histórico da evolução da atividade turística,sua relação com 
agenciamento operacional e destacar a importância dos meios de transportes para o desenvolvimento 
do turismo.

6º PERÍODO

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS II -  GASTRONOMIA
EMENTA
Possibilitar a vivência prática operacional dos alunos, preparando-os tecnicamente para o exercício 
dos serviços na área da gastronomia.

Disciplina: TOPICOS ESPECIAS II- (HOTELARIA HOSPITALAR
EMENTA
Introdução à história dos hospitais, seu surgimento e modificações da Antiguidade aos tempos atuais. 
Necessidades do hospital moderno e adequação ao novo cliente de saúde. Conceitos de 
hospitalidade. Sobrevivência financeira dos hospitais. Infra-estrutura arquitetônica: higienização, 
nutrição,lavanderia, governança, manutenção, RH, atendimento médico e de enfermagem.

Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA AO TURISMO
EMENTA 
Analisar e discutir alguns tópicos em Psicologia Social, proporcionando ao aluno reflexões críticas 
sobre as interfaces entre vida pessoal, fatores bio-psicossociais e atividades profissionais.

Disciplina: PROJETO EXPERIMENTAL II 
EMENTA
Orientação do processo de investigação, desenvolvimento e elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso relacionado à temática do curso.  Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso.

Disciplina: VISITAS TÉCNICAS II
EMENTA: 
Atividades práticas orientadas de visitas ao trade turístico.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
A atividade acadêmica de formação – Trabalho de Conclusão de Curso- frente aos princípios que 
norteiam o Projeto Pedagógico do Curso e o perfil desejado para nosso egresso, foi definida como 
atividade fundamental para a formação do turismólogo. Apoiado em regimento próprio é requisito 
obrigatório para aquisição do grau de bacharel. O Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante 
da matriz curricular do curso de Turismo do UNIFLU/ FAFIC estando ancorado em regulamento 
próprio, aprovado pelo colegiado do curso e pela Direção da Instituição.

Fonte: UNIFLU. Disponível em: <http://www.uniflufafic.edu.br/>. Acesso em 21 out. 2010.
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UNIPLI - Estrutura Curricular

Matriz Curricular

DISCIPLINAS - 1º período
CARGA HORÁRIA

SEMANAL TOTAL

Teoria e Técnica do Turismo I 2 40

Língua Inglesa Instrumental III 2 40

Relações Humanas e Ética Profissional no Turismo 2 40

Gestão de Atividades Turísticas I 2 40

Meio Ambiente e Turismo I 2 40

Metodologia da Pesquisa do Fenômeno Turístico I 2 40

Língua Portuguesa XV 2 40

Estudo do Turismo Brasileiro I 2 40

Museologia I 2 40

Língua Espanhola Instrumental I 2 40

Praticas de Atividades Turísticas I 2 40

 22 440

DISCIPLINAS - 2º período
CARGA HORÁRIA

SEMANAL TOTAL

Teoria e Técnica do Turismo II 2 40

Estudo do Turismo Brasileiro II 2 40

Gestão de Atividades Turísticas II 2 40

Museologia II 2 40

Metodologia da Pesquisa do Fenômeno Turístico II 2 40

Legislação Aplicada ao Turismo I 2 40

Matemática Financeira 2 40

Língua Portuguesa XVI 2 40

Língua Inglesa Instrumental II 2 40

Praticas de Atividades Turísticas III 2 40
 22 440

DISCIPLINAS - 3º período
CARGA HORÁRIA

SEMANAL TOTAL

Teoria e Técnica do Turismo III 2 40

Antropologia Aplicada ao Turismo 2 40

Transporte Turístico 2 40

Agenciamento I 2 40

Legislação Aplicada ao Turismo II 2 40

Historia das Idéias 2 40

Sociologia do Turismo 4 40

Estatística Aplicada à Pesquisa no Turismo 2 40

Língua Inglesa Instrumental V 2 40

Estágio Supervisionado I 5 100

 23 460

DISCIPLINAS - 4º período
CARGA HORÁRIA

SEMANAL TOTAL
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Gestão de Atividades Turística III 2 40

Transporte Turístico II 2 40

Agenciamento II 2 40

Turismo de Negócios 2 40

História da Arte 2 40

Hospedagem I 2 40

Planejamento e Organização de Eventos I 2 40

Planejamento e Organização do Turismo I 2 40

Língua Inglesa Instrumental VI 2 40

Estagio Supervisionado II 5 100
 23 480

DISCIPLINAS - 5º período
CARGA HORÁRIA

SEMANAL TOTAL

Gestão de Atividades Turísticas IV 2 40

Transporte Turístico III 2 40

Agenciamento III 2 40

Historia da Cultura I 2 40

Geografia Aplicada ao Turismo I 2 40

Hospedagem II 2 40

Planejamento e Organização de Eventos II 2 40

Planejamento e Organização do Turismo II 2 40

Língua Portuguesa XVII 2 40

Estágio Supervisionado III 5 100
 23 460

DISCIPLINAS - 6º período
CARGA HORÁRIA

SEMANAL TOTAL

Gestão de Atividades Turísticas V 2 40

História da Cultura II 2 40

Geografia Aplicada ao Turismo II 2 40

Hospedagem III 2 40

Planejamento e Organização de Eventos III 2 40

Planejamento e Organização do Turismo III 2 40

Língua Portuguesa XVIII 2 40

Manifestações Folclóricas Brasileiras 2 40

Estágio Supervisionado IV 5 100

Optativas I – Estudo do Turismo Contemporâneo I 2 40

 23 460

DISCIPLINAS - 7º período
CARGA HORÁRIA

SEMANAL TOTAL

História da Cultura II 2 40

Geografia Aplicada ao Turismo III 2 40

Planejamento e Organização do Turismo IV 2 40

Publicidade e Marketing Aplicados ao Turismo 2 40

Informática Aplicada ao Turismo 2 40

Trabalho de Conclusão de Curso – TCCI 2 40

Estudos do Turismo Contemporâneo II 2 40
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Estágio Supervisionado V 5 100

Metodologia da Pesquisa do Fenômeno Turístico III 2 40

Primeiros Socorros: conhecimentos necessários a um Turismológo   

 23 460

DISCIPLINAS - 8º período
CARGA HORÁRIA

SEMANAL TOTAL

Meio Ambiente e Turismo II 2 40

Patrimônio Histórico e Turismo 2 40

Metodologia da Pesquisa do Fenômeno Turístico IV 2 40

Língua Portuguesa XIX 2 40

Trabalho de Conclusão de Curso – TCCII 2 40

Optativa III – Estudo do Turismo Contemporâneo III 2 40

Optativa IV – Estudo do Turismo Contemporâneo IV 2 40

Estágio Supervisionado VI 4 80

Pesquisa Orientada para o Trabalho de Conclusão de Curso II 4 80
 22 480

   

Sub-Total 181 3660

Atívidade Complementar - 100

Total Geral 181 3760

Fonte: UNIPLI

Fonte: UNIPLI. Disponível em: <http://www.unipli.com.br/siteunipli2/turismo.php#>. Acesso 
em 21 out. 2010.

Obs.: Ementas das disciplinas disponíveis no endereço eletrônico em pdf. Disponível em: < 
http://www.unipli.com.br/siteunipli2/turismo.php#>. Acesso em 21 out. 2010.
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FEAD-MG - Estrutura Curricular

Período Disciplina CH Cr   Tipo Modalidade
1 Filosofia e Ética 36 2   Básico A distância

1 Geografia Geral do Turismo 72 4   Profissionalizante A distância

1 Língua Portuguesa: Expressão Escrita 72 4   Complementar A distância

1 Meios de hospedagem 36 2   Profissionalizante A distância

1 Sociologia 72 4   Básico A distância

1 Teoria Geral do Turismo 72 4   Profissionalizante A distância

2 Geografia do Brasil e do Turismo 72 4   Profissionalizante A distância

2 História da Cultura 36 2   Básico A distância

2 História do Brasil e da Cultura Brasileira 72 4   Básico A distância

2 Matemática Básica 72 4   Profissionalizante A distância

2 Metodologia Científica 36 2   Profissionalizante A distância

2 Turismo e Lazer 72 4   Profissionalizante A distância

3 Comunicação e Novas Tecnologias 72 4   Profissionalizante A distância

3 Ecoturismo 72 4   Profissionalizante A distância

3 Estatística* 72 4   Profissionalizante A distância

3 Introdução à Administração 72 4   Profissionalizante A distância

3 Matemática Comercial e Financeira 72 4   Profissionalizante A distância

4 Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 72 4   Profissionalizante A distância

4 Administração de Serviços Turísticos 72 4   Profissionalizante A distância

4 Introdução à Economia 72 4   Profissionalizante A distância

4 Legislação Turística e Hoteleira 72 4   Profissionalizante A distância

4 Planejamento e Organização do Turismo I 72 4   Profissionalizante A distância

5 Administração de Recursos Humanos 72 4   Básico A distância

5 Agenciamento turístico e transportes 36 2   Profissionalizante A distância

5 História da arte 36 2   Básico A distância

5 Introdução à Contabilidade 72 4   Profissionalizante A distância

5 Marketing I 72 4   Profissionalizante A distância

5 Planejamento e Organização do Turismo II 72 4   Profissionalizante A distância

6 Comportamento Organizacional 72 4   Profissionalizante A distância

6 Gestão de Alimentos e Bebidas 72 4   Profissionalizante A distância

6 Hospedagem 72 4   Profissionalizante A distância

6 Marketing II 72 4   Profissionalizante A distância

6 Organização de eventos 72 4   Profissionalizante A distância

7 Administração Hoteleira 72 4   Profissionalizante A distância

7 Análise de Custos 72 4   Profissionalizante A distância

7 Comportamento Empreendedor 36 2   Complementar A distância

7 Gestão de Sistemas de Informação e Automação de serviços 36 2   Profissionalizante A distância

7 Inglês Técnico 72 4   Profissionalizante A distância

7 Planejamento Hoteleiro 72 4   Profissionalizante A distância

8 Espanhol Técnico 72 4   Profissionalizante A distância

8 Formatação e Produção de Roteiros Turísticos 72 4   Profissionalizante A distância

8 Relações Publicas, Cerimonial e Etiqueta 72 4   Profissionalizante A distância

8 Trabalho de Curso 72 4   Básico A distância

8 Turismo Regional 72 4   Profissionalizante A distância

Fonte: FEAD-MG

Fonte: FEAD-MG. Disponível em: <http://www.fead.br/infocurso.asp?CC=500>. Acesso em 
21 out. 2010.

http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4445
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4448
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4444
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4443
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4442
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4441
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4440
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4447
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4439
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4438
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4437
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4436
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4446
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4435
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4434
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4433
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4432
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4431
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4430
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4429
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4428
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4427
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4426
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4425
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4424
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4422
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4423
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4421
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4420
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4419
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4418
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4417
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4416
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4415
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4414
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4413
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4412
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4411
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4410
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4409
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4408
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4407
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4406
http://www.fead.br/infodisc.asp?CCD=4405
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FGS - Estrutura Curricular

Fonte: FGS

Fonte: FGS. 

Disponível em: <http://www.gamaesouza.edu.br/site/graduacao_detalhe.asp?
codigo_conteudo=18>. Acesso em 21 out. 2010.
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FAMA - Estrutura Curricular

Fonte: FAMA.

Obs.: No endereço eletrônico da IES cada uma das disciplinas possui seu programa detalhado 
e o seu conteúdo programático disponível em pdf. Disponível em: 
<http://www.famanet.br/fama/cursos/inf_tur.asp>. Acessado em 21 out. 2010.
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Fonte: FAMA. Disponível em: <http://www.famanet.br/Ambientes/tur/PDF/matriz_tur.pdf>. 
Acesso em 21 out. 2010.
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FAP - Estrutura Curricular

Turismo

Plano de Estudos

Plano de Estudos 

1º Semestre CHS CHT

Inglês I 4 80

Organização de Eventos 4 80

Teorias Contemporâneas da Administração 2 40

Produção de Textos 2 40

Turismo e Meio Ambiente 2 40

Antropologia Cultural 2 40

Teoria Geral do Turismo I 4 80

Sub-Total 20 400

2º Semestre CHS CHT

Teoria Geral do Turismo II 4 80

Geografia Aplicada ao Turismo 4 80

Inglês II 2 40

Técnicas de Comunicação Aplicadas ao Turismo 2 40

História das Civilizações 4 80

Cálculos Gerenciais Aplicados ao Turismo I 4 80

Sub-Total 20 400

3º Semestre CHS CHT

Inglês III 2 40

Relações Interpessoais nas Organizações 4 80

Filosofia Aplicada ao Turismo 2 40

Cálculos Gerenciais Aplicados ao Turismo II 2 40

Metodologia da Pesquisa Científica 2 40

História do Brasil 4 80

Planejamento e Organização do Turismo 4 80

Sub-Total 20 400

4º Semestre CHS CHT

Espanhol I 4 80

Gestão de Hospedagem I 4 80

Estágio Supervisionado I 4 40

Planejamento Regional e Local de Turismo 4 80

Sistemas de Transportes Turísticos 4 80

História da Arte 2 40

Sociologia Aplicada ao Turismo 2 40

Sub-Total 24 440
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Plano de Estudos 

1º Semestre CHS CHT

Inglês I 4 80

Organização de Eventos 4 80

Teorias Contemporâneas da Administração 2 40

Produção de Textos 2 40

Turismo e Meio Ambiente 2 40

Antropologia Cultural 2 40

5º Semestre CHS CHT

Patrimônio Cultural 2 40

Lazer e Entretenimento 4 80

Direito Aplicado ao Turismo 4 80

Gestão de Hospedagem II 2 40

Gestão de Agências e Operadoras de Viagens I 4 80

Tecnologia da Informação Aplicada ao Turismo 2 40

Espanhol II 2 40

Estágio Supervisionado II 4 80

Sub-Total 24 480

6º Semestre CHS CHT

Estágio Supervisionado III 4 80

Estatística Aplicada ao Turismo 2 40

Trabalho de Conclusão de Curso I 2 40

Gestão de Serviços em Alimentos e Bebidas I 2 40

Marketing Turístico I 4 80

Elaboração e Análise de Projetos Turísticos 4 80

Planejamento Estratégico Aplicado ao Turismo I 2 40

Gestão de Agências e Operadoras de Viagens II 2 40

Sub-Total 22 440

7º Semestre CHS CHT

Marketing Turístico II 4 80

Gestão de Serviços em Alimentos e Bebidas II 2 40

Economia Aplicada ao Turismo 2 40

Planejamento Estratégico Aplicado ao Turismo II 2 40

Estágio Supervisionado IV 8 160

Trabalho de Conclusão de Curso II 2 40

Sub-Total 20 400

Atividades Complementares  200

TOTAL GERAL DO CURSO  3.200
Fonte: FAP.

Fonte: FAP.  
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Disponível em: <http://www.faculdadeparaiso.edu.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=89:turismo&catid=43:cursos-de-
graduacao&Itemid=29>. Acesso em 21 out. 2010.
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FSJ - Estrutura Curricular
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FSJ - Estrutura Curricular

Fonte: FSJ
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Fonte: FSJ. Disponível em: <http://www.saojose.br/arquivos/513/original/grade
%20tur_3103.pdf>. Acesso em 21 out. 2010.
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FIJ - Estrutura Curricular

Fonte: FIJ.

Obs.: As informações sobre a estrutura curricular do curso no endereço eletrônico, só estão 
disponíveis na área restrita conforme é citado no item Matriz Curricular.  
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Fonte: FIJ. 

Disponível em: <http://www.fij.br/portal/index.php/cursos-graduacao/graduacao-
presenciais/turismo>. Acesso em 21 out. 2010.
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FACHA - Estrutura Curricular

Fonte: FACHA

Fonte: FACHA. 
Disponível em: <http://www.facha.edu.br/uploaded/file/18_11_2010__0_turismo.pdf>. 
Acesso em 21 out. 2010.
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COC - Estrutura Curricular

Instituto de Ensino Superior COC
Matriz Curricular do Curso de Turismo
Turno: Noturno
Vigência: 2.009 / 1
Carga horária
Código - Disciplina semestral
1º Semestre Curricular
Administração Aplicada à Hospitalidade 60
Estudo Técnico da Língua Espanhola I 60
Higiene e Segurança Alimentar 60
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Hospitalidade 20
Preparações Preliminares na Cozinha 60
Técnicas de Comunicação 60
Teoria Geral do Turismo e Hospitalidade 80
400
2º Semestre Curricular
Estudo Técnico da Língua Espanhola II 40
Geografia e Espaço Turístico 80 
Manifestações Culturais 40 
Nutrição Básica 40
Panificação e Confeitaria 60
Técnicas de Cozinha 80
Transportes no Sistema da Hospitalidade 60
400
3º Semestre Curricular
Agenciamento e Operações Turísticas 60
Cozinha Regional Francesa 60
Custos em Restaurantes 60
Empreendedorismo e Projetos Turísticos 80
Estudo Técnico da Língua Espanhola III 40
Marketing em Gastronomia 60
Sistemas de Informação Aplicados ao Turismo 40
400
4º Semestre Curricular
Cozinha Brasileira 60
Cozinha Mediterrânea 60
Estatística Aplicada ao Turismo 40
Estudo Técnico da Língua Inglesa I 40
História do Brasil 60
Planejamento e Organização de Eventos 80
Turismo e Meio Ambiente 60
400
5º Semestre Curricular
Cozinha Asiática 60
Economia do Turismo 40
Enologia, Drinks e Aperitivos 60
Estudo Técnico da Língua Inglesa II 40
Ética, Direito e Legislação Turística 40
Meios de Hospedagem I 80
000310 - Planejamento e Organização do Turismo I 80
400
6º Semestre Curricular
Antropologia da Alimentação Humana 60
Cozinha Contemporânea 40
Estudo Técnico da Lingua Inglesa III 40
Gestão de Recursos Financeiros 60
Meios de Hospedagem II 80
Planejamento e Organização do Turismo II 80
Projetos de Conclusão de Curso 40
Estágio Supervisionado 160
560
Carga horária total de disciplinas 2.400
Carga horária Estágio Supervisionado 160
Carga horária Atividade Complementar 200
Carga horária total 2760

Fonte: Instituto de Ensino Superior COC



149



150

Fonte: Instituto de Ensino Superior COC

Fonte: Instituto de Ensino Superior COC. 
Disponível em: <http://www.sistemacoc.com.br/admCursos/arquivos/56.pdf>. Acesso em 21 
out. 2010.
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IMA - Estrutura Curricular

Fonte: CNECRJ

Obs.:  Não  há  informações  disponíveis  no  sítio  eletrônico  sobre  o  curso.  O INSTITUTO 
SUPERIOR  MENDES  DE  ALMEIDA  –  IMA  atualmente  denominada  FACULDADE 
CENERISTA DE RIO DAS OSTRAS integrante da Rede CAMPANHA NACIONAL DE 
ESCOLAS DA COMUNIDADE – CNEC. As informações foram atualizadas no endereço 
eletrônico  da  IES em 21/10/2010.  Data  posterior  a  coleta  dos  dados  para  elaboração  do 
relatório da pesquisa.
Fonte:  CNECRJ.  Disponível  em:<http://www.cnecrj.com.br/ensino_superior.  php>.  Acesso 
em 21 out. 2010.
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UCB - Estrutura Curricular

Fonte: UCB.

Fonte: UCB. Disponível em: <http://www.catolicavirtual.br/wp-
content/uploads/grade_curricular_graduacao_turismo.pdf>. Acesso em 21 out. 2010.

Obs.: Devido à quantidade elevada de páginas o Projeto Pedagógico não foi incluído. O 
mesmo está disponível em: <http://www.catolicavirtual.br/wp-
content/uploads/ppc_bacharelado_turismo_2011.pdf>. Acesso em 21 out. 2010.

http://www.catolicavirtual.br/wp-content/uploads/ppc_bacharelado_turismo_2011.pdf
http://www.catolicavirtual.br/wp-content/uploads/ppc_bacharelado_turismo_2011.pdf
http://www.catolicavirtual.br/wp-content/uploads/grade_curricular_graduacao_turismo.pdf
http://www.catolicavirtual.br/wp-content/uploads/grade_curricular_graduacao_turismo.pdf
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UCP – Estrutura Curricular

Matriz Curricular:  

 1º PERÍODO (20 C.A.)

 Nº CÓDIGO  DISCIPLINA Créd. Pré-requisito Período Nota 

 01  2670240
  Introdução 

ao Turismo
 04    

 02  2212840
  Introdução 

à Teologia I
 04    

 03  2670420

  

Metodologia 

do Estudo e 

da Pesquisa

 02    

 04  2331141
  Linguagem 

e Redação
 04    

 05  2238920

  História 

Geral 

Aplicada ao 

Turismo

 02    

 06  2239420

  Geografia 

Geral 

Aplicada ao 

Turismo

 02    

 07  2239520
  História da 

Arte
 02    

2º PERÍODO (20 C.A.)

 Nº CÓDIGO  DISCIPLINA Créd. 
Pré-

requisito
Período Nota 

 08  2212940
  Introdução à 

Teologia II
 04    

 09  2239120

   História do 

Brasil Aplicada 

ao Turismo

 02  05   

 10  2239020    Geografia 

Turística do 

 02  06   
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Brasil

 11  2314041
   Inglês 

Aplicado I
 04    

 12  2314141
   Espanhol 

Aplicado I
 04    

 13  2670540

   Teoria e 

Técnica do 

Turismo

 04 01   

3º PERÍODO (20 C.A.)

 Nº CÓDIGO  DISCIPLINA Créd. 
Pré-

requisito
Período Nota 

 14  2663240
   Noções Gerais de 

Administração
 04    

 15  2671440

    Planejamento e 

Organização do 

Turismo

 04  13   

 16  2314241     Inglês Aplicado II  04  11   

 17  2314341
    Espanhol Aplicado 

II
 04  12   

 18  1119440     Matemática  04    
 4º PERÍODO (24 C.A.)

 Nº CÓDIGO  DISCIPLINA Créd. 
Pré-

requisito
Período Nota 

19  2667740    Marketing Turístico  04 14   

 20  2672740
   Turismo de 

Segmentos
 04  15   

 21  1111541
   Estatística Aplicada 

ao Turismo
 02  18   

 22  1150241
   Informática Aplicada 

ao Turismo
 04    

 23  2670640

   Estágio 

Supervisionado em 

Turismo I

 02 15   

 24  2664540
   Formação do 

Empreendedor
 02  14   

 5º PERÍODO (24 C.A.)

 Nº CÓDIGO  DISCIPLINA Créd. 
Pré-

requisito
Período Nota 
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25  2227440     Ética  04    

 26  2671040
    Administração 

Hoteleira
 04  15   

 27  2670840     Ecoturismo  04  20   

 28  2671540
    Gestão de Empresas 

de Turismo
 04  15   

 29  2671140

    Estágio 

Supervisionado em 

Turismo II

 04 23   

    Disciplinas Eletivas  04    
 6º PERÍODO (24 C.A.)

 Nº CÓDIGO  DISCIPLINA Créd. 
Pré-

requisito
Período Nota 

30  2671320
     Ética Profissional em 

Turismo
 02    

 31  2671940
     Hospedagem e Redes 

Hoteleiras
 04 26   

 32  2630140
     Contabilidade e Análise 

de Balanços
 04    

 33  2670920
     Fundamentos do 

Projeto de Turismo
 02  24   

 34  2670740      Agenciamento Turístico  04 15   

 35 2671740 
   Estágio Supervisionado 

em Turismo III
 04  29   

    Disciplinas Eletivas  04    
 7º PERÍODO (24 C.A.)

 Nº CÓDIGO  DISCIPLINA Créd. 
Pré-

requisito
Período Nota 

36  2672140       Projeto de Turismo I  04 33   

 37  2672040
      Seminário de Tópicos de 

Turismo
 04 33   

 38  2670340
      Organização de Roteiros 

Turísticos
 04 34   

 39  2673040       Turismo de Negócios  04  20   

 40  2672240
      Estágio Supervisionado em 

Turismo IV
 04 35   

    Disciplinas Eletivas  04    
 8º PERÍODO (24 C.A.)

 Nº CÓDIGO  DISCIPLINA Créd. 
Pré-

requisito
Período Nota 
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41  2672840       Projeto de Turismo II  04 36   
 42  2672440       Monografia em Turismo  04 37   
 43  2672540       Gestão de Eventos  04    

 44  2672620
      Qualidade em Serviços 

Turísticos
 02  14   

 45  2671840       Gastronomia  04 26   

 46 2672940  
    Estágio Supervisionado em 

Turismo V
 04  40   

 47  2439620    Legislação do Turismo  02    
Fonte: UCP

Fonte: UCP. Disponível em: <http://www.ucp.br/>. Acesso em 02 set. 2010.
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Fonte: UCP
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Fonte: UCP
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Fonte: UCP. 
Disponível  em:  <http://www.ucp.br/html/joomlaBR/images/curriculos/turismo.pdf>.  Acesso 
em 21 out. 2010.

Obs.:  As  informações  disponíveis  no  endereço  eletrônico  em  pdf  foram  atualizadas  no 

endereço eletrônico da IES em 21/10/2010. Data posterior a coleta dos dados para elaboração 

do relatório da pesquisa.

Fonte: UCP. 

Disponível em: <http://www.ucp.br/html/joomlaBR/index.php?
option=com_content&task=view&id=265&Itemid=437>. Acesso em 21 out. 2010.

http://www.ucp.br/html/joomlaBR/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=437
http://www.ucp.br/html/joomlaBR/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=437
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UNISUL – Estrutura Curricular

GRADE CURRICULAR 

A carga horária total do curso equivale a 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas-aula. 
Deste total, 240 (duzentos e quarenta) são destinadas para Atividades Acadêmicas 
Curriculares Adicionais.

Para atender os requisitos exigidos, o currículo do curso de Turismo se estrutura da 
seguinte forma:

• Núcleo de Base: envolve um conjunto de disciplinas com conteúdos essenciais 
para a
Formação Básica; 

• Núcleo de Concentração: contempla disciplinas estratégicas decorrentes dos 
campos de
conhecimentos que revelam a identidade do curso oferecido; 

• Núcleo Orientado: compreende um conjunto de disciplinas de uma determinada 
área estratégica de conhecimento escolhida para o curso; 

• Atividades Acadêmicas Curriculares Adicionais: são aquelas relacionadas à 
formação
integral do acadêmico e por ele realizadas durante o período em que estiver 
vinculado ao
Curso, conforme Resolução CAM-GES N° 003/06. 

Sem. Nº Disciplina
Nº 

Créd.
Pré-
Req.

Núcleo*
Form. 
Hum.

1 01 Teoria Geral do Turismo 04 NB

1 02 Leitura e Produção Textual 04 NB

1 03 Filosofia 04 NB X

1 04 Gestão Estratégica I 04 NB

1 05 Patrimônio Cultural  e 
Turismo I

04 NB X

1 06 Turismo de Esportes e 
Aventura

04 NC

SUBTOTAL 24

2 07 Antropologia Cultural 04 NB X

2 08 Sociologia 04 NB X

2 09 Contabilidade I 04 NB

2 10 Instituições do Direito 
Público e Privado

04 NB

2 11 Ciência e Pesquisa 04 NB

2 12 Agências de Viagens e 
Turismo

04 NC

2 13 Geografia e Turismo 02 NC
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Sem. Nº Disciplina Nº 
Créd.

Pré-
Req.

Núcleo* Form. 
Hum.

SUBTOTAL 26

3 14 Gestão de Pessoas I 04 NB

3 15 Gestão de Marketing I 04 NB

3 16 Fundamentos Econômicos 04 NB

3 17 Gestão Financeira I 04 NB

3 18 Prestação de Serviços 
Personalizados

02 NB

3 19 Patrimônio Natural e 
Turismo

04 NC

3 20 Inglês Técnico 04 NC

SUBTOTAL 26

4 21 Higiene e Segurança do 
Trabalho

04 NB

4 22 Empreendedorismo 04 NB

4 23 Lazer e Animação Turística 04 NC

4 24 Sistema de Transportes 04 NC

4 25 Gestão de Meios de 
Hospedagem I

04 NB

4 26 Núcleo Orientado 04 NO

4 27 AACA 04 AACA

SUBTOTAL 28

5 28 Eventos e Turismo 04 NC

5 29 Gestão de Meios de 
Hospedagem II

04 NB

5 30 Logística de Sinalização e 
Acessibilidade

04 NC

5 31 Estatística I 04 NC

5 32 Núcleo Orientado 04 NO

5 33 AACA 04 AACA

5 34 AACA 04 AACA

SUBTOTAL 28

6 35 Gestão de Empresas de 
Alimentação

04 NC

6 36 Estágio Supervisionado em 
Turismo

08 NC

6 37 Relações Internacionais de 
Mercado

04 NC
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Sem. Nº Disciplina Nº 
Créd.

Pré-
Req.

Núcleo* Form. 
Hum.

6 38
Tecnologia da Informação 
em Turismo e Meios de 
Hospedagem

04 NC

6 39 Núcleo Orientado 04 NO

6 40 AACA 04 AACA

SUBTOTAL 28

TOTAL 160

* Legenda:      
NB – Núcleo de Base
NC – Núcleo de Concentração
NO – Núcleo Orientado
AACA – (Atividades Acadêmicas Curriculares Adicionais)

NO - Núcleo Orientado em Gestão de Negócios Rurais

Sem. Nº Disciplina Nº Créd.

4 26 Planejamento e Gestão de Negócios 
Agroturísticos

4

5 32 Cooperativismo Rural 4

6 39 Desenvolvimento Rural Integrado 4

TOTAL 12

NO - Núcleo Orientado em Gestão do Turismo Público

Sem. Nº Disciplina Nº Créd.

4 26 Políticas Públicas 04

5 32 Planejamento Governamental 04

6 39 Estratégias de Planejamento de Turismo 
Público

04

TOTAL 12
Fonte: UNISUL

UNISUL. Disponível em: 
<http://portal2.unisul.br/content/paginacursosvirtual/turismo/gradecurricular.cfm>. Acesso 
em 21 out. 2010.
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UNIRIO – Estrutura Curricular
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Fonte: UNIRIO

UNIRIO. Disponível em: <http://www.unirio.br/museologia/turismo/gradecurricular.pdf>. 
Acesso em 21 out. 2010.
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UFF – Estrutura Curricular
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Fonte: UFF. Disponível em: 
<http://www.proac.uff.br/turismo/sites/default/files/Fluxograma_Color_2010_0.xls>. Acesso 
em 21 out. 2010.

Obs.: Ementas das disciplinas disponíveis no endereço eletrônico em pdf. Disponível em: 
<http://www.proac.uff.br/turismo/ementas-e-programas>. Acesso em 21 out. 2010.
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UFRRJ – Estrutura Curricular
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Fonte: UFRRJ

Fonte: UFRRJ. 
 Disponível  em:  <http://portal.cederj.edu.br/cederj/grade/Cederj_Turismo_20102.pdf>. 
Acesso em 02 set. 2010.

Fonte: UFRRJ

Fonte: UFRRJ. 

Disponível em: <http://r1.ufrrj.br/graduacao/acesso-2011/arquivos/docs_matriz/73-
turismo.PDF>. Acesso em 21 out. 2010.

Obs.: As informações foram atualizadas no endereço eletrônico da IES em 21/10/2010. Data 
posterior a coleta dos dados para elaboração do relatório da pesquisa.
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UVA - Estrutura Curricular

Estrutura Curricular

Primeiro Período

Fundamentos de Administração I

Introdução ao Turismo

Meios de Hospedagem

Geografia do Tursimo

Animação Turística

Segundo Período

História da Arte

Sociologia

Comunicação Social no Tursimo

Inventariação e Informação Turística

Prática de Inventariação Turística

Comunicação Oral e Escrita

Terceiro Período

Agenciamento e Transportes

Prática em Agenciamento e Transportes

Turismo e Ética Profissional

Turismo, Recursos Naturais e Meio Ambiente

Marketing de Serviços

Gestão de Negócios em Turismo

Metodologia Científica

Quarto Período

Turismo e Patrimônio Cultural

Promoção e Organização de Eventos

Prática em Eventos

Recursos Humanos e Hospitalidade

Legislação Turística e Políticas Públicas

Seminários de Pesquisa em Turismo

Filosofia

Quinto Período

Planejamento e Organização do Turismo

Prática de Planejamento Turístico
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Gestão Empresarial na Hotelaria

Economia do Turismo

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Estudos Interdisciplinares em Turismo e Hotelaria

Ciências Ambientais

Tópicos Especiais em Turismo de Aventura*

Tópicos Especiais em Pesquisas Quantitativas*

Tópicos Especiais em Agroturismo*

Sexto Período

Trabalho de Conclusão de Curso

Turismo e Compromisso Social

Custos e Finanças

Roteiros e Operação de Receptivo

Prática em Roteiro de Receptivo

Gestão de Alimentos e Bebidas

Estágio Supervisionado

Empreendedorismo

Tópicos Especiais em Gestão de Destinos Turísticos*

Tópicos Especiais em Turismo Urbano*

Tópicos Especiais em Projetos Turísticos*

Tópicos Especiais em Prospecção de Mercado e Inovação*

*Disciplinas Eletivas 

Fonte: UVA. Disponível em: <http://uvaonline.uva.br/mkt/template_portal_uva/janela.asp?
codConteudo=440&idcurso=25&urltipocurso=https://graduacao.atmo.uva.predicta.net/atmo&
idsi=186>. Acesso em 02 set. 2010.

Obs.: Ementas das disciplinas disponíveis no endereço eletrônico em pdf. 

1º Período 
Disponível em: <http://www.uva.br/cursos/graduacao/ccs/cron_doce/TUR%201.zip>. Acesso 
em 02 set. 2010.

2º Período
Disponível em: <http://www.uva.br/cursos/graduacao/ccs/cron_doce/TUR%202.zip>. Acesso 
em 02 set. 2010.

3º Período 
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Disponível em: <http://www.uva.br/cursos/graduacao/ccs/cron_doce/TUR%203.zip>. Acesso 
em 02 set. 2010.

4º Período 
Disponível em: <http://www.uva.br/cursos/graduacao/ccs/cron_doce/TUR%204.zip>. Acesso 
em 02 set. 2010.

5º Período 
Disponível em: <http://www.uva.br/cursos/graduacao/ccs/cron_doce/TUR%205.zip>. Acesso 
em 02 set. 2010.

6º Período 
Disponível em: <http://www.uva.br/cursos/graduacao/ccs/cron_doce/TUR%206.zip>. Acesso 
em 02 set. 2010.

7º Período 
Disponível em: <http://www.uva.br/cursos/graduacao/ccs/cron_doce/TUR%207.zip>. Acesso 
em 02 set. 2010.

8º Período 
Disponível em: <http://www.uva.br/cursos/graduacao/ccs/cron_doce/TUR%208.zip>. Acesso 
em 02 set. 2010.
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ANEXO B

ENTREVISTAS COM OS COORDENADORES

Coordenador 01 = C1

Tipo de entrevista: presencial.

Entrevista

1 ª Parte – Formação para o turismo

01 - Qual a concepção de turismo que orienta a proposta do curso? 
Nossa proposta de curso é orientada, sobretudo, pela possibilidade de rápida empregabilidade. 
Esse é o nosso foco maior. Por tanto, nossa concepção é de formar um Bacharel em Turismo 
que tenha uma iniciação  técnica  nas  organizações,  e  por isso nós fazemos  convênio com 
muitas empresas, e a partir daí, ele galga para nível gerencial. Temos uma preocupação muito 
grande,  primeiro  por ser  um curso barato.  Hoje,  o Curso de Turismo,  é  um curso barato 
comparado com outros cursos. Por isso também recebe um aluno carente de tudo. Então o 
primeiro passo é colocá-lo de forma rápida nesse mercado e depois a gente vai aprimorando, 
ou eles vão aprimorando por conta própria,  na escala  desse desenvolvimento profissional. 
Mas a gente tende a permanecer nesse nível técnico. Ainda é uma realidade no Brasil.

02 – Em que parte do projeto político-pedagógico essa concepção está mais evidente?
Nós temos os convênios, temos a disciplina de estágio supervisionado e nós criamos dentro da 
instituição  três  empresas  que  garantem aos  alunos  essa  experimentação  deles  estarem no 
mercado de trabalho. Temos uma empresa de eventos que se chamam X [nome omitido para 
privilegiar o sigilo], montamos uma agência de viagens a Y [nome omitido para privilegiar o 
sigilo], um centro de pesquisa chamado Z [nome omitido para privilegiar o sigilo]. Eventos, 
pesquisa e agenciamento, são basicamente essas três empresas que proporcionam ao aluno, 
uma  experiência  antes  deles  entrarem  no  mercado.  Através  de  estágios  que  eles 
obrigatoriamente, deverão cumprir para chegarem na etapa final do curso. Em relação a nossa 
ênfase,  é uma ênfase mais  técnica do ponto de vista pedagógico.  Têm alguns cursos que 
enfatizam mais a questão do planejamento turístico, a área de legislação turística, é claro que 
esses itens no nosso Projeto Pedagógico são elencados, mas a gente dá um viés mais técnico, 
mais  operacional.  A gente  tem um recurso muito  grande  na  área  de  eventos,  na  área  de 
agenciamento, na área de transportes, e pesquisa. 

03 - Quais atividades o curso oferece?
Além desses laboratórios como a gente chama: X, Y e Z [nomes omitidos para privilegiar o 
sigilo].  Nós temos  com regularidade  as visitas  técnicas.  [pausa para atender  ao telefone]. 
Então o que a gente tem são uma carga horária complementar de atividades técnicas e de 
laboratório. O que são essas atividades técnicas são visitas que os alunos precisam fazer que 
nós montamos através da Y. É uma visita de um dia em que o aluno, por exemplo,  vai a 
Petrópolis, almoça, testa os equipamentos de infra-estrutura de transporte, museu, e apresenta 
um  relatório  no  final  desse  encontro.  É  uma  visita  orientada,  normalmente  ela  têm  um 
formulário. Isso faz com que eles experimentem como eu falei na primeira pergunta, a gente 
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tem um aluno muito carente. Ele vem estudar turismo, mas ele não sabe o que é turismo. 
Então a gente precisa sensibilizá-los para essa prática. A questão do laboratório é quando a 
gente  consegue  aumentar  de  permanência  dele  no  destino.  Aí  que  a  gente  inclui  a 
hospedagem, que é um outro impacto na vida dos alunos, por que a maioria dos alunos que 
começaram a estudar turismo nunca se hospedaram num hotel, nunca entraram dentro de uma 
companhia aérea, conhecem às vezes com mais freqüência o ônibus, o trem aqui no Brasil é 
inexistente  do ponto de vista turístico,  então são alunos que entram crus, que a gente vai 
tentando sensibilizar, até por que o nosso ponto é gerar um profissional mais qualificado e 
muito preocupado com o atendimento, até  por que a gente entende atendimento é diferencial 
competitivo e a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma deficiência muito grande na prestação 
de serviços.  
04 – Na sua opinião, quais são as expectativas do mercado de trabalho acerca da formação do 
turismólogo? E estão sendo atendidas?

A gente teve uma formação precária por conta de no início de turismo no Brasil, e, portanto 
no Rio de Janeiro, o portão de entrada, dificultada por conta da nossa colonização. Então os 
espanhóis são donos de hotel, mas não são hoteleiros, tem o dono do restaurante, mas não é 
um gourmet, isso também acaba nivelando nosso aluno por baixo. E aí eu falo que para que 
haja um desenvolvimento da atividade turística, o turismo precisa estudar. E não começa pelo 
nosso aluno, começa pelo empresariado.  O empresário é que precisa estudar. A gente tem 
feito um trabalho também de parceria  com esses empresários  para que eles entender  essa 
necessidade deles. Parcerias e convênios com a ABAV [Associação Brasileira dos Agentes de 
Viagens] para que os agentes de viagens possam conhecer quais são as nossas possibilidades 
no complemento da informação. A gente na universidade conseguiu fazer um comitê e esse 
comitê  é  um outro instrumento  que  é  oferecido  pelo  curso para saber  qual  é  o  perfil  do 
profissional que esse sujeito dono da empresa de hospedagem, de gastronomia, de eventos, ele 
gostaria  de  ter.  Por  que  a  gente  monta  esse  aluno de  acordo com essas  necessidades.  E 
aproveita esse momento pra gerar conhecimento para o novo agente de viagens. É uma troca 
contínua.

O embate entre academia e mercado é o nosso maior obstáculo. Eles não sabem o que é um 
turismólogo, eles não têm a menor idéia, mas eles sabem que é preciso. Por que eles vivem o 
momento da pedra.  Eles estão no século vinte um com competências  do século vinte,  ou 
dezenove ou até dezoito. Eles não mudaram, mas eles percebem que há uma necessidade de 
mudança e daí talvez seja que o turismólogo, de uma forma muito lenta, ocupando os cargos. 
A gente vai observando que alguns donos de hotel, donos de agência, já começam a empregar 
um turismólogo e começam a perceber a diferença desse profissional em relação aos que tinha 
dentro  da  empresa  até  então.  Até  por  que  enquanto  a  profissão  do  turismólogo  não  for 
regulamentada é muito difícil. Por que é muito fácil abrir uma agência, para abrir um hotel 
não precisa de pré-requisito, a gente ainda tem esse entrave que é a falta de regulamentação da 
profissão de turismólogo.  A gente faz um movimento juntos aos alunos para que a gente 
consiga buscar isso no meio político por que vai ser um grande ganho para todos.

05 – Quais os critérios de seleção dos docentes do curso? 

Essa pergunta é muito interessante, por que a gente sabe que hoje em dia para se dar aula na 
graduação é exigido um mestrado. Mas a gente sabe também que como o curso é um curso 
recente no Brasil, o Bacharelado em Turismo, a gente tem poucos mestres em Turismo. A 
gente  consegue  mestre  em  Filosofia,  mestre  em  Geografia,  Línguas,  Idiomas,  Mas  em 
Turismo  poucos  e  nenhum no  Rio  de  Janeiro.  No caso  da  universidade  a  gente  faz  um 



175

convênio com a Univali [Universidade do Vale do Itajaí] e quando a gente pode indicar a 
gente indica para a Univali.  Primeiro a gente busca nos outros cursos quem tem mestrado e 
doutorado, nos outros cursos são os cursos oferecidos pela universidade. Desenho Industrial, 
Comunicação,  etc..  Pessoas  que  tenham  já  mestrado  e  doutorado,  isso  para  as  áreas  de 
Geografia, História. Agora no curso de Turismo, especificamente nas matérias técnica, achar 
um  agente  de  viagens  com  mestrado  é  muito  difícil,  encontrar  um  docente  que  vá  dar 
Hoteleira com mestrado é muito difícil. Então o que a gente faz é contratar um professor que 
tenha pelo menos uma graduação ou uma pós-graduação, se não tiver a gente tenta fazer com 
que  ele  entre  nessa  pós-graduação.  Aí  a  gente  consegue  estar  formando  esse  docente. 
Buscamos assim no mercado para as operacionais. Eu tenho um percentual que eu tenho que 
ter de mestres e doutores, mas isso a gente consegue atender.

06 – Como o curso contempla a necessidade de atualização dos seus docentes?

A gente chegou a criar um MBA em Turismo para esses professores de Geografia, História, 
etc.,  se  ambientarem  na  nossa  área.  Fizemos  cerca  de  três  turmas  para  mais  ou  menos 
quarenta e poucos dos nossos professores, desses chegamos a pelo menos vinte e poucos com 
o MBA em Turismo, que são cerca de cinqüenta a cinqüenta e três por cento do total. Isso 
dentro da própria instituição. 

2 ª Parte – Formação para a sustentabilidade
07- Como é abordada a Educação Ambiental no curso? 

Nós temos no curso de Turismo duas disciplinas ligadas à área de sustentabilidade. Uma é 
Ecologia, a outra á na de Planejamento Turístico em que temos uma ênfase muito grande na 
sustentabilidade.  Mas um projeto  institucional,  da  faculdade  (no sentido  de universidade) 
como um todo, nós não temos nada. Mas temos projetos com, por exemplo, o borboletário, 
coisas que estimule, através de alguma aplicação, que esses alunos vivam essa estória. Mas 
quase todas as disciplinas técnicas hoje a gente já tem dentro do conteúdo programático, a 
sustentabilidade. Até por que a gente acredita que “de onde se tira e não se bota se esgota”. A 
matéria-prima do Turismo é o meio-ambiente.  Então a gente tenta buscar, mas não temos 
assim um programa exclusivo para tratar esse tema tão importante.

08 – Qual o enfoque conceitual e didático dado na abordagem da Educação Ambiental?

O enfoque é no planejamento turístico. 
09  –  Identifique  quais  elementos  facilitam  e  dificultam  na  implementação  do  tema  da 
sustentabilidade socioambiental nas propostas do curso? 
Acho que o que dificulta, não só no nosso curso, mas no Brasil todo, é o ensino fundamental e 
médio precário.  O que não garante a possibilidade a esses alunos de terem já idéias mais 
sedimentadas  em  relação  a  essa  questão.  Mesmo  dando  essas  disciplinas  no  curso  e 
oferecendo  essas  disciplinas,  eu  acho  que  ainda  é  muito  pouco.  Assim  como  também  a 
questão da parte ambiental,  ela  deveria  estar  sendo introduzida com muito  mais  força no 
ensino fundamental e médio. Para que esse aluno trouxesse essa consciência para o ensino 
universitário. Esse aluno então não tem acesso à questão da sustentabilidade, não tem acesso 
essa área. Para ser mais objetivo vou exemplificar. Outro dia o professor de Ecologia falou 
sobre princípios do meio-ambiente, aí os alunos reclamaram que era muito básico o que ele 
estava informando, mas na hora da avaliação, o básico não era cumprido. Eles ouviram falar, 
mas acham que não tem nenhuma importância. Eles não fazem nenhuma associação. Muitos 
acham que sustentabilidade  é  estar  escrito  no final  do e-mail  “não imprima  por  conta  da 
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natureza”. Acho que é tudo que eles sabem sobre sustentabilidade. Eles não imaginam que um 
projeto desses como o do Pan-Americano foi, criada toda aquela vila olímpica enorme e que 
todo aquele esgoto vai pro rio e não tem tratamento. A gente não ama aquilo que a gente não 
conhece isso está muito distante para eles.
10 - Que alternativas ou sugestões o curso apresenta para a formação dos discentes para a 
sustentabilidade socioambiental?
Sempre que a gente pode introduz um filme uma palestra, a gente tem um corpo docente, 
sobre  tudo  nessa  área,  muito  qualificado,  temos  na  secretaria  uma  pessoa  engajada  nas 
questões do meio-ambiente, temos o professor que trabalha com planejamento leva os alunos 
a  campo.  A gente  não tem como sensibilizar  a todos,  mas  uma parte  deles  acaba sendo. 
Ficando mais trabalhada nas atividades complementares.

11 – Os docentes fazem atualização na formação para a sustentabilidade socioambiental?  Em 
caso afirmativo de que forma?

Não este talvez seja o grande problema. A gente tem cursos para mostrar para eles qual é a 
importância do turismo, uma vez a cada semestre reuni-se o grupo para falar sobre turismo, 
eventualmente uma palestra de um dos professores sobre algum tema para sensibilizar sobre 
outras áreas, Mas baseado na sustentabilidade não. Talvez seja um projeto novo que você me 
abra com essa colocação tão importante.

Coordenador 02 = C2

Tipo de entrevista: virtual (via e-mail).

Entrevista

1 ª Parte – Formação para o Turismo

01 - Qual a concepção de turismo que orienta a proposta do curso? 

Creio que podemos afirmar que hoje trabalhamos com dois enfoques: no curso de bacharel o 
eixo é o do fenômeno social, que está presente. Inclusive, na titulação do centro de pesquisa 
do curso: X [nome omitido para privilegiar o sigilo].
No curso de Tecnólogo Superior em Gestão em Turismo, a orientação está voltada para a 
preparação do aluno para o mercado de trabalho, com ênfase nos aspectos operacionais da 
atividade turística. Nesse sentido o conceito que prevalece é o da atividade econômica.
Os eixos de cada um dos cursos (fenômeno social e atividade econômica) não excluem as 
diferentes e amplas facetas do ensino do turismo.

02 – Em que parte do projeto político-pedagógico essa concepção está mais evidente?

A grade curricular  do curso de bacharel  é  abrangente (Cultura,  História,  Meio Ambiente, 
Sociologia, Antropologia, Economia, Estatística e Planejamento, entre outras, além daquelas 
relacionadas  às  atividades  típicas  do  setor.  Essa  amplitude  permite  explorar  o  fenômeno 
turístico sob diferentes enfoques, especialmente o relacionado à sustentabilidade ambiental, 
cultura, social e econômica, que constitui a base de atuação das organizações contemporâneas.

03 - Quais atividades o curso oferece?
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As atividades incluem visitas e viagens técnicas, pesquisas, organização de eventos, apoio 
operacional a eventos internos e externos.

04 – Na sua opinião, quais são as expectativas do mercado de trabalho acerca da formação do 
turismólogo? E estão sendo atendidas?

O mercado de trabalho, de modo geral, busca profissionais com múltiplas capacitações, que 
sejam  capazes  de  atuar  em  diferentes  áreas  de  uma  mesma  organização  e  a  formação 
oferecida é direcionada para esse modelo. 

05 – Quais os critérios de seleção dos docentes do curso?

Curriculum vitae, currículo lattes, experiência na área acadêmica e no mercado de trabalho 
etc.. Com exigência de Mestrado concluído.

06 – Como o curso contempla a necessidade de atualização dos seus docentes?
A  área  de  apoio  ao  docente  oferece,  além  de  apoio  permanente,  oficinas  pedagógicas 
planejadas a partir das dificuldades relatadas pelos docentes durante o período letivo.
As dificuldades e expectativas dos discentes também orientam a realização das oficinas.
2ªParte – Formação para a sustentabilidade

07 - Como é abordada a Educação Ambiental no curso? 
Veja nosso “site”.

08 – Qual o enfoque conceitual e didático dado na abordagem da Educação Ambiental?
 Sempre levando em consideração o binômio Turismo-Meio-Ambiente.

09  –  Identifique  quais  elementos  facilitam  e  dificultam  na  implementação  do  tema  da 
sustentabilidade socioambiental nas propostas do curso? 

No  que  diz  respeito  ao  aspecto  pedagógico  creio  que  encontramos  mais  facilidades  que 
dificuldades, uma vez que a estrutura curricular é interdisciplinar e possibilita o trabalho por 
meio de eixos temáticos comuns às diferentes áreas.
As  dificuldades  se  relacionam mais  ao  ambiente  externo,  uma  vez  que  as  empresas  não 
disponibilizam informações amplas sobre suas atuações socioambientais, o que leva a uma 
visão teórica sobre o tema, a ver essa questão como um discurso e não como uma prática.

10 - Que alternativas ou sugestões o curso apresenta para a formação dos discentes para a 
sustentabilidade socioambiental?

As questões relacionadas à sustentabilidade em sentido amplo são exploradas, ou podem ser 
exploradas,  por  todos  os  docentes,  como  já  comentado.  A  disciplina  de  Planejamento  e 
Organização do Turismo, por exemplo, trabalha a questão do planejamento estratégico tendo 
como pressuposto a participação de todos os interessados no desenvolvimento da atividade 
turístico com base local. Outro aspecto relevante é o modelo brasileiro para o setor, o Plano 
Nacional de Turismo, elaborado sob esse enfoque e usado como referência de política pública 
para o segmento e também utilizado como exemplo prático a partir do qual outras iniciativas 
são estudadas.
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11 – Os docentes fazem atualização na formação para a sustentabilidade socioambiental?  Em 
caso afirmativo de que forma?

Não há um projeto ou iniciativa específica nesse sentido.

Coordenador 03 = C3

Tipo de entrevista: presencial.

Entrevista

1 ª Parte – Formação para o turismo

01 - Qual a concepção de turismo que orienta a proposta do curso?

Apesar de o curso ter  uma concentração significativa de carga horária das disciplinas em 
gestão,  a  gente  aborda  na  maioria  da  formação  básica  e  formação  específica,  e  tenta 
desconstruir,  essa  visão  do  turismo com atividade  econômica,  unicamente.   A gente  tem 
trabalho sim nessa outra perspectiva, seria desconstrução desse viés que influencia, de certa 
forma,  nossas  Políticas  Públicas  de  Turismo  e  aí  eu  diria  que  tem  uma  influência 
principalmente da Espanha. Eu estive lá e pude vivenciar algumas coisas. Lá o Turismo é 
isso. Turismo é atividade econômica, ponto. É o mais forte. A gente aqui não ignora isso, mas 
a gente procura puxar, trabalhar o Turismo como fenômeno econômico, mas também social, 
ambiental, político, toda essa abrangência. A gente tem essa postura.  Inclusive isso se reflete 
em pesquisa de professores, projetos de extensão.

02 – Em que parte do projeto político-pedagógico essa concepção está mais evidente?

A gente  tem em disciplinas  obrigatórias  e  em optativas,  a  gente  não  têm eletivas.   Por 
exemplo,  temos  disciplinas  com  foco  em  meio  ambiente,  em  foco  na  cultura,  em 
desenvolvimento local. Tanto nas obrigatórias quanto nas optativas. A partir de 2006 houve 
uma mudança na grade do curso uma questão foi a logística. O aluno chegava no primeiro 
período na faculdade e com aquele gás todo e tinha 5, 6 matérias e no final quando já estava 
cansado tenha 8, 10 matérias. Essa foi uma das motivações da inversão da grade. Fizemos 
também uma reestruturação de conteúdo nas cargas horárias das disciplinas obrigatórias  e 
optativas,  possibilitando  eixos  nas  áreas  de  Gestão:  Gestão  Pública  e  Gestão  Privada  em 
Turismo. As optativas são orientadas para isso. E a questão de conteúdo que era muito focado 
na área Desenvolvimento Cultural.  Muitas vezes acaba esbarrando conteúdo. As que eram 
semelhantes  foram  para  as  optativas,  abrindo  mais  espaço  para  gestão.  Mesmo  na  área 
cultural, como gestão de museus. A gente procurou enxugar. Por exemplo, línguas, foi uma, 
não quero dizer que línguas é mais ou menos importante para o curso, pro que vai depender 
de uma série de fatores, mas varia em função da demanda dos alunos. Temos alunos aqui que 
seria um atentado obrigá-los a estudar. Como no caso de aluno que fez intercâmbio e morou 
fora do país, ou se tem quatro anos de Cultura Inglesa, então ele é dispensado. Fortalecemos a 
parte de gestão, contabilidade, macro-economia, micro-economia, modelos de gestão: hotel, 
agência de viagens, museu; as estruturais de turismo: hotelaria, agenciamento, eventos, [etc.] 
e deixamos as complementares para as optativas como forma de o aluno buscar assim uma 
especialização. E temos cerca de trezentas horas de atividades complementares de forma que 
o aluno tenha possibilidade dele se especializar em algo que ele acredita e que realmente quer. 
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Tentamos sair do discurso da teoria que é tudo muito lindo, tudo muito encaixado e passarmos 
para a prática. Mostrar que temos conflitos, que na prática existem, seja com poder público, 
seja a legislação em contrário, enfim uma série de coisas. Instrumentalizar o aluno sair dessa 
teoria, que às vezes ele já não agüenta mais ouvir falar, como por exemplo, planejamento, 
tudo tem que ter planejamento, e realmente instrumentalizar, dar condições, dar conhecimento 
para ele. Para ele saber que para gerenciar uma empresa, uma organização, seja ela, terceiro 
setor, pública, privada, ele tem determinadas ferramentas que vão contribuir, auxiliar e ver 
essas ferramentas sendo aplicadas. É extremante importante.

03 - Quais atividades o curso oferece?

Que faz parte  das atividades  do curso: trezentas horas de atividades  complementares,  que 
estão contemplados: atividades em Empresa Junior, que no nosso caso é a Y[nome omitido 
provilegindo  o  sigilo],  é  empresa  da  Faculdade.  Continuando  com  as  atividades 
complementares: nós temos iniciação científica; extensão, várias áreas de extensão; viagens 
técnicas; participação em eventos técnicos e científicos reconhecidos na área; apresentação de 
artigos e trabalhos; intercâmbio cultural tem muitos alunos em intercâmbio desvinculado da 
universidade,  como  intercâmbio  vinculado  a  universidade.  Já  que  a  área  de  assessoria 
internacional oferece inúmeros convênios internacionais. Eu não sei hoje quantos alunos eu 
tenho  hoje  fora  daqui  cursando  disciplinas  e  atividades  culturais.  As  disciplinas  a  gente 
aproveita  como  nas  optativas  e  as  atividades  como  atividades  complementares.  Essas 
atividades  complementares são de trezentas horas,  mas os alunos acabam fazendo sempre 
mais por conta da diversidade de opções. E o estágio são trezentas horas. Fazendo um total de 
seiscentas horas.

04 – Na sua opinião, quais são as expectativas do mercado de trabalho acerca da formação do 
turismólogo? E estão sendo atendidas?

Aí numa concepção mais geral, não só do nosso Curso de Turismo da universidade. Acho que 
a gente está num momento de reconstrução da imagem do profissional do Turismo. Tanto do 
que sai daqui, até na tentativa, e por todo o discurso sobre toda a dificuldade que vem por traz 
do  reconhecimento  do  profissional  do  Turismo.  Acho  que  teve  inúmeros  momentos  na 
história que contribuíram para a visão de um profissional que lida num primeiro momento, 
simplesmente com o operacional. E é isso que a gente tenta superar aqui. Como o foco do 
curso está na gestão, e dentro dessa concepção de formar um profissional pra ocupar esses 
cargos, a gente tem percebido que eles têm conseguido ocupar no mercado de trabalho, postos 
que superam essa questão basicamente do operacional. Eu não sei exatamente os dados, mas a 
gente está com uma pesquisa dos egressos, acompanhando os egressos do curso, onde é que 
eles estão. Hoje está tendo, não sei se já acabou, o X [evento que foi omitido privilegiando o 
sigilo], e tem duas ex-alunas nossas que embora estejam na Hotelaria, fugindo um pouco do 
padrão, estão no RH [Departamento de Recursos Humanos]. Na Hotelaria e num cargo de 
média gerência. Outra está no grupo de pesquisas da FGV [Fundação Getúlio Vargas], só na 
FGV temos pelo menos cinco alunos trabalhando com pesquisa.  A gente tem também dentro 
de  gerência  de  Agência  e  na  própria  Hotelaria.  Então,  a  gente  percebe  que  existe  uma 
demanda  do  profissional  de  gestão,  que  muitas  das  vezes  acaba  sendo  ocupado  pro 
profissionais  de  outras  áreas,  tendo  em  vista  aí  não  sei  se  por  um  certo   preconceito, 
desconhecimento de grade, ou problemas de  grade de formação profissional eu diria. A gente 
está formando pessoas, o que nos alegra muito ter esse quadro, esse panorama. Tem outra 
aluna que está na Embratur [Instituto Brasileiro de Turismo],  ela foi fazer estágio lá e foi 
contratada. Hoje ela é coordenadora de pesquisa de mercado e trabalha hoje diretamente com 



180

escritórios de turismo brasileiros, se não me engano de Portugal, Espanha, Itália e um outro 
que não me lembro agora. Mas, ela é responsável por quatro países. E eu fiquei sabendo dessa 
informação, por que  conversei com o diretor do escriório brasileiro em Madri e ele me falou 
e fez só elogios. Não foi uma informação tendenciosa porue ele não vinculou a universidae 
com a X [nome omitido provilegindo o sigilo]. E uma outra aluna que também foi contratada 
depois  um  estágio  na  Embratur  [Instituto  Brasileiro  de  Turismo],  está  numa  empresa 
internacional de captação de eventos. Eu dira que, hoje com a formação, o Projeto Político 
Pedagógico do Curso e a configuração de disciplinas, a gente tem conseguido, atender essa 
deamnda do mercado por pessoas com formação em gestão.

05 – Quais os critérios de seleção dos docentes do curso? 

A gente  está  num momento  da  universidade  que a  gente  conseguiu  reverter  o  quadro de 
maioria  de  professores  substitutos  que  foi  uma  realidade  quando abriu  que  se  justificava 
departamento novo. Hoje a gente não tem professor substituto, todos entram por concurso. E 
o concurso é pela área e para atender a necessidade da demanda do curso. Nós temos um 
quadro  de  professores,  e  também  temos  uma  pesquisa  nesse  sentido  de  ver  a  área  de 
formação,  de  pesquisa  de  mestrado  de  doutorado.  Nós  temos  engenheiros,  arquitetos, 
administradores,  turismólogos,  hoteleiros,  economistas,  geógrafos,  sociólogos,  museólogos, 
historiadores, é bem diverso e agente também acredita que contribui para essa diversidade.

06 – Como o curso contempla a necessidade de atualização dos seus docentes?

O professor mais antigo que ajudou a fundar o departamento e outra professora que veio da 
própria reitoria ela está fazendo doutorado, ele está fazendo também o doutoramento.  Nós 
temos e incentivamos. No quadro todo devemos ter um professor que é especialista, mas isso 
foi algo que pra fazer o concurso nós botamos pra doutor, não tivemos doutor, botamos pra 
assistente,  não  tivemos  retorno.  Então,  pra  suprir  esta  vaga  a  gente  teve  que  abrir  com 
autorização  do conselho da universidade,  da gestão superior,  para  permitir  os  professores 
auxiliares. Assim que a gente abriu para auxiliar, entrou um especialista na época, ma depois 
quando assumiu já era mestre. Então, a gente não tem um professor especialista na casa. São 
todos mestres, doutores e doutorandos. 

Até doutorado existe um estímulo que é o do salário. A gente tem política da universidade. 
Atendendo,  primeiro,  como  no  nosso  curso  é  novo,  tem  que  ter  o  estágio  probatório 
concluído,  a  partir  disso  você  pode  pedir  afastamento  parcial,  afastamento  integral  das 
atividades,  com  remuneração,  com  bolsa  pra  está  fazendo.   Política  institucional  não  é 
unicamente par o nosso departamento. A gente tem a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, 
então  a  gente  tem  participação  em  eventos,  professores  participando  de  eventos 
internacionais,  com apoio parcial  em termos  financeiros,  a gente  tem caminhos  para essa 
continuidade de atualização. E temos o que está contemplado aí e que eu gostaria de destacar, 
lá traz eu falei que nós temos as atividades do curso inclusive intercâmbio, que faz parte de 
um processo de internacionalização. Estamos buscando a internacionalização não só para os 
alunos da graduação, mas um intercâmbio docente, a constituição e participação dos docentes 
em grupos de pesquisa fora. Recebemos aqui professores de universidades da Inglaterra, de 
Portugal, a gente está nesse processo e a gente acredita que vá também trazer contribuição pra 
cá e nós vamos levar. Não é só o vir para cá. No curso recebemos muitos alunos de Portugal e 
Espanha, até uma da Áustria. Estão despertando o interesse deles lá fora. Então, nós vamos 
levar nossas experiências lá fora também. Dentro de um quadro que possibilitam cenários 
positivos para a formação também do aluno, a partir também da troca feita pelo professor.
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2ª Parte – Formação para a sustentabilidade

07 - Como é abordada a Educação Ambiental – EA no curso? 

Nosso enfoque é mais pra sustentabilidade.

08 - Qual o enfoque conceitual e didático dado na abordagem da EA?

A Educação Ambiental entra na abordagem da sustentabilidade. Não temos disciplinas hoje 
com essa terminologia.  Nós temos disciplina de Turismo e Meio Ambiente obrigatória,  aí 
temos  a  disciplina  de  Ecoturismo  onde entra  forte  a  Educação  Ambiental,  temos  Gestão 
Ambiental, temos Responsabilidade Social e Ambiental e temos alguma coisa de educação, 
mas não sei te afirmar agora se com essa terminologia nas optativas. Posso verificar no rol das 
optativas e depois te informar. Nosso enfoque é mais pra sustentabilidade. Quando a gente 
trabalha a sustentabilidade, com certeza entra a Educação Ambiental,  principalmente nessa 
disciplina de Ecoturismo. Na de Ecoturismo temos esse enfoque para as questões relacionadas 
ao Ecoturismo se volta  um pouco para a  educação ambiental.  E isso tem despertado nos 
alunos,  principalmente  naqueles  que  tem  uma  tendência  realmente  para  essa  questão 
ambiental.  Estou  orientando  uma  aluna  que  está  trabalhando  dentro  de  “Preocupação 
Ambiental” de maneira geral no Turismo, trabalha a política nacional de educação ambiental, 
justamente  fazendo  uma  análise  diante  disso  como  os  cursos  de  Turismo,  no  ensino 
fundamental, médio e de graduação e na de Turismo. Temos a abertura para os trabalhos de 
conclusão de curso, e aí não são todos os alunos, mas aqueles que se identificam com a área. 

09  –  Identifique  quais  elementos  facilitam  e  dificultam  na  implementação  do  tema  da 
sustentabilidade socioambiental nas propostas do curso? 

Dificuldades de abordar nós não temos, até por que a gente tem um quadro de professores 
diversificado que contribui e colabora para isso. Temos hoje uma equipe constituída e embora 
a gente tenha esse Projeto Pedagógico, mas estamos sempre observando as demandas. Uma 
demanda que a gente vê hoje e o de trabalhar integrado ou por um período. Isso é algo que a 
gente está vendo hoje. E nesse trabalhar integrado a gente vai aprimorar essas abordagens que 
já  existem  e  que  estejam  dependendo  ainda  de  uma  organização,  de  departamento,  de 
coordenação. Mas que já existem em atitudes direcionadas aos períodos. Por exemplo, sexta-
feira agora, eu trabalho a disciplina de Turismo e Meio Ambiente com terceiro período, então 
nos reunimos eu a professora de Eventos, professor de Agenciamento, pra levar o grupo pra 
Itatiaia e Penedo, e ver o que trabalhar com os alunos. Ah! Eventos, mas um evento também 
tem a questão da sustentabilidade e não só ambiental. Extrapolar essa visão só da disciplina 
Turismo e Meio Ambiente, por exemplo. Até por que começam a existir trabalhos, como uma 
professora que chegou agora e está defendendo no doutorado, a questão da sustentabilidade 
em eventos. Então a gente está buscando nesse momento a articulação para trabalhar. Mas já 
existem iniciativas pontuais dos professores que trabalham determinados períodos do curso. 
Pela  diversidade  do  corpo docente,  tem turismólogo  com mestrado  e  Turismo,  outro  em 
Transportes,  temos  de  professores  com  formação  em  outras  áreas  e  com  mestrado  em 
Turismo,  e  a  maioria  deles  tem seu  mestrado  pós  Eco  92.  Eles  já  vêm dentro  de  uma 
perspectiva  de  formação  de  um  discurso  de  formação  na  interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade que não é fácil de se implantar, mas que a gente está tentando. A gente 
não  perde  isso  de  vista.  Nesse  momento  a  gente  percebe  essa  demanda,  desse  trabalho 
integrado e bem articulado, mas ele já acontece com professores do primeiro semestre. Eu no 
terceiro semestre tenho iniciativas assim, não só no trabalhar integrado, mas também nessa 
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perspectiva  de que  em algum momento  tenha  mais  um viés  que  outro.  Por  exemplo,  no 
primeiro  ao  terceiro  período  tem  um  viés  mais  sociocultural  por  que  as  disciplinas 
concentradas  são com foco do cultural.  Mas eles também são primeiro período e a gente 
extrapola isso para o Turismo e Meio Ambiente, Hospedagem, Eventos, enfim. 
Eu acho isso extremante interessante e defendo, não sei bem ou se é porque eu também sou 
sonhadora e apaixonada e fico muito contente quando eu vejo num evento, por exemplo, um 
Bacharel  em Turismo que fez ou está fazendo um mestrado,  doutorado na Engenharia  de 
Produção, Engenharia Ambiental. A gente está num momento de abertura para o mundo para 
o turismólogo.  Abre uma visão de áreas que ele  pode atuar.  E ele  está  conseguindo esse 
espaço. Isso vai refletir nas áreas em que ele vai atuar. Aí sai daquela visão bastante pobre de 
que a área de atuação do profissional, que ficaria voltada só para agenciamento, hospedagem, 
que até estão relacionadas, mas dentro de algo inovador nesses segmentos, extrapolar para 
outros campos que até então não configuravam como possibilidades. Mesmo na hospedagem, 
que  tem  lá  o  operacional,  a  gerencia,  a  média  gerência,  a  alta  gerência  com  outras 
possibilidades. Por exemplo, tenho uma ex-aluna que trabalha num hotel em média gerência 
de  RH [recursos  humanos],  isso  é  importante  por  que  é  um espaço  dentro  da  Hotelaria 
ocupado por um turismólogo e acho que é com essa visão, que ela quer fazer mestrado nessa 
área. O que vai capacitá-la ainda mais. 
Então  a  formação  do  turismólogo  a  meu  ver,  tende  a  expandir  cada  vez  mais  e  a 
sustentabilidade é uma área para ele se expandir, seja no plano cultural, seja no ambiental, 
seja  no  econômico.  Mesmo  a  sustentabilidade  e  o  vínculo  com  outras  áreas  eu  vejo  a 
expansão para o turismólogo. Não só no evento, não só na hospedagem, com em áreas novas. 
Como, por exemplo, na área de agronomia, para os agrônomos existe o “patinho feio” que 
ninguém quer que, é a extensão rural. Dentro da extensão rural tem um quadro muito rico para 
o  turismólogo  que  é  onde  entra  o  Turismo  Rural.  O  Turismo  Rural  agrega  valor  à 
propriedade. É um ótimo mercado de trabalho para o turismólogo.

10 - Que alternativas ou sugestões o curso apresenta para a formação dos discentes para a 
sustentabilidade socioambiental?

Repetindo:  as  disciplinas  a  gente  aproveita  como  nas  optativas  e  as  atividades  como 
atividades complementares. Essas atividades complementares são de trezentas horas, mas os 
alunos acabam fazendo sempre mais por conta da diversidade de opções.
E o estágio são trezentas horas. Fazendo um total de seiscentas horas.

11 – Os docentes fazem atualização na formação para a sustentabilidade socioambiental?  Em 
caso afirmativo de que forma?

Em termos de departamento a gente tem linha de pesquisa, a gente tem estruturado dentro do 
planejamento  estratégico,  mas  nada  sinalize  tem que  fazer  isso  ou  tem que  fazer  aquilo. 
Depende da área de interesse depende do programa, depende de uma série de coisas. Uma 
coisa orientada em particular para a formação, nesse sentido não. Acaba que a gente até tem 
por convergência, por que a pessoa já tem o interesse mesmo ante de entrar na instituição. 
Aqui a gente não tem essa pratica integrando todos os docentes. A gente tem oficinas, como 
de  orientação  do  planejamento  estratégico  em  função  de  trabalhar  esse  planejamento 
estratégico.  O  que  a  gente  tem  são  grupos  de  pesquisa  que  tratam  de  discussões  da 
sustentabilidade ou grupos trabalhos já constituídos. E Aí professores e alunos, que pertencem 
a esses grupos, há discussão. Como temos grupo de Patrimônio, grupo de áreas Protegidas, de 
Marketing, de Inclusão Social, enfim grupos de pesquisa. 
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Coordenador 04 = C4

Tipo de entrevista: presencial.

Entrevista

1 ª Parte – Formação para o turismo

01 - Qual a concepção de turismo que orienta a proposta do curso? 

Nossa instituição acredita no Turismo como atividade econômica que possibilita o ingresso de 
pessoas ao mercado de trabalho onde os efeitos multiplicadores do Turismo podem beneficiar 
toda a sociedade de forma geral. 
Cheguei  à  instituição  agora  no  primeiro  semestre  de  2010.  Mudamos  a  grade  que  havia 
criando uma nova grade.  Migramos de uma predominância  de disciplinas  voltadas  para a 
Hotelaria, para o predomínio de Gestão. Passamos de 6 (seis) para 4 (quatro) tempos de aula, 
sendo cada um de 50 (cinqüenta) minutos. A duração do curso agora é de 3 (três) anos.

02 – Em que parte do projeto político-pedagógico essa concepção está mais evidente?
Nas disciplinas voltadas para o planejamento e gestão.

03 - Quais atividades o curso oferece?

Projetos de extensão; pesquisas; monitoria; visitas/viagens técnicas; palestras; etc..

04 – Na sua opinião, quais são as expectativas do mercado de trabalho acerca da formação do 
turismólogo? E estão sendo atendidas?

A opção  pelo  bacharelado  ocorre  por  que  o  Tecnólogo  [ensino  superior],  na  prática  do 
mercado,  acaba  concorrendo  com  o  técnico  em  Turismo  [ensino  médio].  Embora  o 
Turismólogo tenha como base a formação voltada à gestão, o mercado ainda não acredita 
neste profissional sem que antes ele mostre seu desempenho em áreas operacionais. Algumas 
vezes é um caminho árduo, mas os egressos que dão continuidade aos estudos, que pensam 
sua atuação operacional como temporária, tem alcançado lugares elevados e bons salários. Há 
deficiência  na  comunicação  entre  mercado  e  academia.  Agravada  pela  semelhança  de 
conteúdos ministrados nos cursos de ensino superior de bacharelado e tecnólogo.

05 – Quais os critérios de seleção dos docentes do curso? 

Existem dois perfis de profissionais no curso: [1] Teórico, com a titulação mínima de Mestre. 
Sendo alocados nas disciplinas de conteúdo mais teórico-conceitual;  [2] de Mercado, com 
titulação mínima de Especialização.  Este último alocado nas disciplinas operacionais.

06 – Como o curso contempla a necessidade de atualização dos seus docentes?

A Instituição da qual este curso faz parte, possui departamento responsável por trabalhar a 
capacitação dos docentes e o curso mantém agenda de congressos e eventos para a constante 
participação  dos  docentes.  São  realizados:  workshops,  oficinas  individuais  e  em  grupo 
visando atender as necessidades dos docentes e atualização através de eventos [congressos, 
seminários, etc.].



184

2 ª Parte – Formação para a sustentabilidade

07- Como é abordada a Educação Ambiental no curso? 

O curso não possui  “enfoque individual”  na questão ambiental.  Nesta  Instituição  existem 
visões que são os pilares para todo e qualquer curso e a educação ambiental é um deles. Desta 
forma, os alunos cursam esta disciplina em turmas compartilhadas com outros cursos. Como 
pilares  de  áreas  que  são  comuns  a  todos  os  cursos.  Exemplo  dessas  disciplinas  pilares: 
estatística, contabilidade, ciência política, economia, Responsabilidade Socioambiental, etc..

A  Instituição  possui  projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  financiadas  voltadas  para  a 
sustentabilidade socioambiental,  para responsabilidade social e até mesmo para o Turismo. 
No  qual  trabalham  professores  e  alunos  conjuntamente.  Exemplos  desses  projetos: 
fortalecimento e visibilidade do Turismo na Instituição, coleta de água da chuva para limpeza, 
uso racional de papel [mesmo nos documentos há o reuso ou são impressos no modo frente e 
verso], seleção do lixo para reciclagem [em todas as dependências da Instituição, funcionários 
e alunos são instruídos a separação do lixo], trabalhos em várias áreas com as comunidades do 
entorno [a Instituição está situada próxima a um grande complexo de favelas na cidade do Rio 
de  Janeiro],  estão  colocados  em quadros  de  avisos  o  compromisso  da  Instituição  com a 
Responsabilidade socioambiental, etc..

08 – Qual o enfoque conceitual e didático dado na abordagem da Educação Ambiental?

A partir  da visão geral  do conceito,  o docente  procura fomentar  os  alunos a  pensarem a 
questão a partir de suas áreas de atuação.
09  –  Identifique  quais  elementos  facilitam  e  dificultam  na  implementação  do  tema  da 
sustentabilidade socioambiental nas propostas do curso? 
A aculturação  do  aluno  em relação  ao  tema.  Nossos  alunos  são  predominantemente  das 
classes D e E, com alguns poucos das classes C.
10 - Que alternativas ou sugestões o curso apresenta para a formação dos discentes para a 
sustentabilidade socioambiental?
Realização de seminários e atividades complementares, já citadas, como por exemplo, visitas 
técnicas.

11 – Os docentes fazem atualização na formação para a sustentabilidade socioambiental?  Em 
caso afirmativo de que forma?

Existem  capacitações  que  contemplam  várias  áreas,  mas  não  só  está.  Os  que  atuam 
diretamente na área a partir de propostas de cursos e imersões desenvolvidas pela Instituição 
focadas a esse público.

Coordenador 05= C5

Tipo de entrevista: virtual (via e-mail).

Entrevista

1 ª Parte – Formação para o turismo
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01 - Qual a concepção de turismo que orienta a proposta do curso? 

Para o nosso curso, a atividade turística é observada como atividade sócio-econômica, com 
grande capacidade de transformação e desenvolvimento, se planejada corretamente dentro de 
uma visão de sustentabilidade.

02 – Em que parte do projeto político-pedagógico essa concepção está mais evidente?

Na possibilidade de inclusão dos nossos discentes no mercado de trabalho, tendo em vista o 
perfil  sócio-econômico  dos  mesmos,  que  fazem  parte  de  uma  fatia  desprivilegiada  da 
sociedade.

03 - Quais atividades o curso oferece?

Pesquisas de campo, Visitas Técnicas, Participação em eventos diversos.

04 – Na sua opinião, quais são as expectativas do mercado de trabalho acerca da formação do 
turismólogo? E estão sendo atendidas?

Muito restritas, uma vez que a profissão ainda não é regulamentada e a falta de iniciativas por 
parte do poder público dificulta ainda mais a inclusão no mercado de trabalho.

05 – Quais os critérios de seleção dos docentes do curso? 

Através da apreciação dos currículos, privilegiando docentes com formação em Turismo para 
as  disciplinas  específicas,  com avaliações  a  respeito  dos  títulos  e,  posterior  avaliação  do 
desempenho dos mesmos em sala de aula.

06 – Como o curso contempla a necessidade de atualização dos seus docentes?

Dependendo da disciplina e formação do docente, com pequenos incentivos financeiros.

2 ª Parte – Formação para a sustentabilidade

07- Como é abordada a Educação Ambiental no curso? 

De certa forma, privilegiada tendo em vista que estamos inseridos em uma região de extrema 
riqueza ambiental e preocupados com o panorama atual no que diz respeito à sua ocupação. 
Questões atuais globalizadas também são enfocadas com muita seriedade.

08 – Qual o enfoque conceitual e didático dado na abordagem da Educação Ambiental? 
Na  preocupação  com  a  conscientização  de  cada  um,  no  processo  de  multiplicação  de 
conceitos  éticos   ambientalmente  corretos  e  a  importância  desse  procedimento,  na 
sensibilização de cada agente multiplicador no contexto global. 

09  –  Identifique  quais  elementos  facilitam  e  dificultam  na  implementação  do  tema  da 
sustentabilidade socioambiental nas propostas do curso? 
Como facilitador, a necessidade de atualização e participação dos docentes e Instituição no 
processo  de  desenvolvimento  local  e,  como  fator  negativo,  a  realidade  dos  discentes, 
geralmente oriundos de comunidades carentes, onde esse procedimento não se faz visível.
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10 - Que alternativas ou sugestões o curso apresenta para a formação dos discentes para a 
sustentabilidade socioambiental
Na sensibilização e multiplicação de procedimentos, inseridos no conteúdo programático das 
disciplinas específicas, demonstrando assim a capacidade de transformação possível através 
da atividade turística, como mola mestra no desenvolvimento sustentável.

11 – Os docentes fazem atualização na formação para a sustentabilidade socioambiental?  Em 
caso afirmativo de que forma?

Sim, através da participação dos mesmos em Fóruns, Congressos e Cursos de atualização que 
lhes são oferecidos.

Coordenador 06 = C6 

Tipo de entrevista: entrevista presencial.
Entrevista

1 ª Parte – Formação para o turismo

01 - Qual a concepção de turismo que orienta a proposta do curso?

O foco é direcionado mais para gestão. Além das Diretrizes Curriculares do Curso, definidas 
pelo MEC [Ministério da Educação],  procuramos acrescentar uma série de disciplinas que 
contemplem aspectos da gestão que a gente percebe ser uma carência, que começa a ter uma 
demanda crescente. E nessa experiência da coordenação pedagógica nacional do curso, pude 
participar de um projeto muito interessante e perceber as melhores práticas em todas as doze 
unidades [municípios] onde nós temos Cursos de Turismo. Aqui [no Rio de Janeiro] nós ainda 
estamos engatinhando, pelo que eu observei no tocante a gestão pública. Em outros estados há 
um ingresso de bacharéis oriundos dos Cursos de Turismo na área pública. O que faz com que 
os cursos nesses estados tenham um enfoque maior para a gestão pública.

[Pergunta a parte - Em quais estados à instituição tem outros Cursos de Turismo?]
Melhor pelos municípios: Fortaleza, Aracajú, Vitória, Recife, Belo Horizonte, Juiz de Fora, 
Salvador, Natal, SC [Florianópolis], São Paulo, Goiânia, devo ter falhado em algum [e Rio de 
Janeiro]. 

Então,  nós acrescentamos disciplinas  relacionadas  à parte de consultoria.  Nós percebemos 
uma carência muito grande, por que o Bacharel em Turismo não sai com uma formação, com 
uma preparação para ser consultor. Acrescentamos disciplinas que foquem na gestão pública 
do turismo, coisa que não tínhamos de uma forma tão explícita ou especificada nas Diretrizes 
do  MEC.  Nós  acrescentamos  também  as  disciplinas  relacionadas  à  questão  da 
sustentabilidade.  Numa medida muito ampla também, não só do ponto de vista ambiental, 
mas também do ponto de vista de gestão e também do social, numa concepção mais ampla da 
sustentabilidade. 
A minha participação no mestrado [de Educação] inclusive teve influência nisso, porque a 
minha linha de pesquisa era meio ambiente, e neste momento estávamos revendo o Projeto 
Pedagógico do Curso e nós começamos a trabalhar algumas coisas. O que é inevitável que 
isso aconteça. 
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02 – Em que parte do projeto político-pedagógico essa concepção está mais evidente?

Ela perpassa por todo projeto pedagógico do curso, todas as disciplinas. Nós trabalhamos no 
último ano [2009] num projeto integrado do curso de turismo no Brasil inteiro. Respeitando 
vinte  por  cento  de  disciplinas  com  caráter  regional,  com  contextualização  regional.  No 
entanto nós montamos uma matriz comum dos cursos. Para nos permitir uma coisa inovadora, 
que é a partir do momento que implantarmos o novo currículo, sermos a primeira instituição 
privada a promover, por exemplo, o intercâmbio estudantil. Um estudante de Fortaleza poder 
estudar em Santa Catarina,  um do Rio de Janeiro poder  estudar  durante  um semestre  em 
Salvador, porque nós montamos uma matriz que nos permite esse tipo de trabalho. Inclusive 
com  toda  a  recomendação  dos  professores,  não  só  do  plano  de  ensino  comum,  mas  a 
recomendação, de quais são e a distribuição desse conteúdo durante a semana de aula que ele 
tem. Então, os professores sabem durante o semestre inteiro, como eles vão estar trabalhando 
ali. Mas isso não amarra o professor, isso na verdade serve de referência quanto ao trabalho. 
Ele  pode  ir  muito  mais  além  do  que  está  sugerido  a  ele  ali  como  Plano  de  Aula  das 
disciplinas. Então, é este projeto que nós estamos trabalhando agora.
Outra coisa que nós fizemos para atender a essa aspecto, em cada disciplina, os professores 
pode indicar até 150 páginas de material impresso dos melhores livros das editoras que tem 
publicação  em turismo.  Através  de  uma parceria  inédita,  a  gente  pega  o  livro  do  Trigo, 
capítulo um do Trigo até o número tal, mais o capítulo dois e três da Margarida Barreto, e o 
capítulo tal,  tal,  tal  dos Fundamentos  de Turismo,  e o Recebendo do Ignara,  para  isso e 
aquilo. Então, a gente tem um material didático básico que o aluno vai receber de todas as 
disciplinas que ele cursa, ao invés de utilizar a famosa cópia Xerox que o professor utilizava 
para o aluno, a gente vai disponibilizar pra ele esse material básico impresso entregue para 
ele.
Firmamos uma parceria coma as editoras: Pearson, Manole, Bookman e outras editoras para o 
aluno ter acesso a biblioteca virtual. A virtual é um recurso que o aluno dispõe, mas não são 
todas as editoras. O impresso é de um conjunto de editoras, mas que são as grandes, e que 
possuem publicações sobre turismo: Campus, Pearson, Atlas, Saraiva, Manole e outras. São 
as grandes editoras que tenham publicações na área de turismo a gente tem utilizado elas. O 
aluno  recebe  esse  material  que  serve  de  apoio,  isso  não  inviabiliza,  nem  inutiliza  a 
bibliografia básica e complementar do curso. 

03 - Quais atividades o curso oferece?

Temos uma diretoria relacionada à parte de suporte de estágio para o aluno. Funciona como a 
do mecanismo do CIEE [Centro de Integração Empresa Escola]. É on-line, as empresas se 
cadastram, preenchem o formulário virtualmente, ofertam vagas. Todos os alunos com aquele 
perfil acessam. Se eu sou uma empresa peço alunos do terceiro período, do sexo feminino, 
para trabalharem no hotel “XYZ”, que tenham inglês fluente, etc. Só os alunos do terceiro 
período em diante, do sexo feminino, é que verão aquela oportunidade de vaga e poderão se 
candidatar on-line mesmo, para aquela oportunidade. 
Eles são obrigados a cumprirem uma carga horária de estágio definidas pelas Diretrizes do 
MEC. Nós colocamos em trezentos e quarenta horas de estágio obrigatório. O aluno tem que 
cursar também uma disciplina de estágio supervisionado presencialmente, onde ele apresenta 
relatórios da disciplina e onde ele tem orientação de carreira. 
Esse  aluno  tem também as  atividades  acadêmicas  complementares,  seminários,  palestras. 
Cada unidade tem uma orientação do número de atividades mínimas que tem que realizar 
durante o período acadêmico do aluno. Nós temos disciplinas práticas, onde os alunos têm 
atividades a cumprir na Empresa Júnior, nós temos disciplinas de Eventos na qual eles têm a 
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parte de planejamento e a parte de produção de Eventos, nós temos disciplinas que envolvem 
laboratório  de  Sistema  de  Reservas,  Alimentos  e  Bebidas,  enfim.  Nós  temos  em  cada 
município uma infra-estrutura específica. Aqui no Rio [município do Rio de Janeiro] temos 
nós temos muitas unidades, nós temos na unidade de Copacabana uma parte muito boa da 
parte do Curso de Hotelaria, que a gente acaba pegando uma carona. Independente disso, no 
Hotel [hotel que pertence à instituição, nome foi citado, mas aqui omitido para preservar o 
sigilo] a cada final de semana vai um grupo de quatro alunos, que são selecionados através de 
um processo seletivo interno, vão quatro alunos que passam por quatro áreas diferentes do 
Hotel durante dois finais de semana. Alimentos e Bebidas, Governança, parte de Eventos e 
Entretenimento e também a área de Recepção.  Isso no Curso de Turismo mesmo, não no de 
Hotelaria, Turismo de Bacharelado, porque no Curso de Turismo temos uma demanda muito 
grande do mercado para a área hoteleira. E também não é todo o aluno que quer fazer uma 
coisa tão aprofundada e específica como é o Curso de Hotelaria. No Curso de Turismo, nós 
temos pelo menos quatro disciplinas diretamente relacionadas à área de hotelaria, fechando 
com  uma  que  envolve  gestão  de  negócios  turísticos  e  hoteleiros.  E  a  gente  coloca 
propositalmente  o  nome  gestão  de  negócios  turísticos  e  hoteleiros,  por  uma  questão  até 
mercadológica, para que o estudante que observa como é a grade curricular do curso, veja que 
a gente contempla também isso e para quem está de fora saber claramente que o Turismo 
envolve também a Hotelaria.

04 – Na sua opinião, quais são as expectativas do mercado de trabalho acerca da formação do 
turismólogo? E estão sendo atendidas?

Eu como venho do  mercado,  eu na  verdade  não  era  um acadêmico,  eu  era  do  mercado, 
possuía uma empresa, terminei me descobrindo na área de educação. Aí fui fazer pós na área 
e tudo mais. Mas porque eu ocupei cargo de coordenação muito rapidamente de uma equipe 
com  mestres  e  doutores  e  eu  não  sabia  a  linguagem  acadêmica.  Então  minha  primeira 
providência foi fazer uma pós em Docência Superior.

O  que  eu  percebo  no  mercado  é  uma  idéia  muito  equivocada,  uma  expectativa  muito 
equivocada. Por exemplo, o segmento de Agenciamento onde nós temos oitenta a oitenta e 
cinco  por  cento  de  empresas  de  pequeno  e  médio  porte,  de  cunho  familiar,  que  tem 
expectativa de ter um estudante de turismo que chegue lá sabendo fazer tudo e bota ele pra 
comprar cachorro quente e pagar conta no banco. Isso é uma das primeiras coisas que a gente 
tenta combater e tenta também fazer um trabalho de educação junto ao mercado, do que de 
fato esse estudante pode fazer e contribuir.  

Isso  não  ocorre  só  no  setor  de  Agenciamento,  ocorre  também  no  de  Hotelaria.  Tem 
instituições hoteleiras de grande porte, não vou entrar aqui em detalhes, que têm feito muito 
mau uso do que é o papel do estagiário. Hoje a legislação exige que o estagiário tenha uma 
carga horária  máxima de seis  horas diárias,  e  têm hotéis  colocando estudantes-estagiários 
estagiando uma carga horária de funcionário comum, com escala de trabalho de funcionário 
comum. Se ele denuncia alguma coisa ele é colocado na rua. Então a gente faz um trabalho 
também para combater esse tipo de prática. Em alguns momentos é complicado, isso porque 
os próprios estudantes falam, mas professor essa é a oportunidade que eu tenho, pelo amor de 
Deus, você não vai combater isso aí. 

Mas  um  dos  desafios  que  eu  trouxe  quando  assumi  a  coordenação  foi  tentar  trazer 
profissionais que tivessem a formação adequada e a experiência profissional para vir lecionar. 
Implantar algumas ações como: Empresa Junior, Sistemas de Reservas em sala de aula e mais 
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atividades práticas. Não acho que o aluno tenha que abrir mão da questão de fundamentos, de 
conceituações, da base que ele tem que ter. Mas também tem que ter uma fundamentação 
prática. Pela Empresa Junior a gente conseguiu resultados excelentes, de estudantes que lá 
começaram  desenvolver.  Inicialmente  ela  começou  funcionando  como  o  papel  de  uma 
agência de viagens, depois começou a trabalhar com eventos, depois começou a trabalhar com 
consultoria. Foi a primeira e única a prestar consultoria ao Ministério do Turismo durante o 
Pan-americano, a realizar projetos como o Fórum Mundial e a selecionar alunos de todas as 
instituições  para trabalhar  durante  esse evento e entre  tantas  outras coisas.  O que me faz 
acreditar que a gente está no caminho certo. Se eu achasse que está tudo OK eu teria que pedir 
demissão, porque eu não estou satisfeito nunca. Estou sempre querendo que a gente procure 
aprimorar nessa questão aí. 

E acho que há sempre um distanciamento entre a expectativa do mercado e o que a gente 
consegue atender. O que é um trabalho de formiguinha, mas que vem dando certo. É a questão 
de mostrar para o aluno o que é a expectativa que ele tem e colocá-lo na real, no que é que ele 
vai atuar no Turismo e qual é realmente o mercado de trabalho dele e tudo mais. E tentar ir 
equacionando isso aí, fazer a aproximação de uma maneira muito coerente. Não são raras as 
vezes que o pessoal do mercado vem nos pedir determinadas coisas. A gente tem que, com 
muita habilidade, mostrar determinadas coisas: Olha veja bem, não é bem por aí. Vem pra cá 
pra você conhecer a realidade, e a coisa vai caminhando por aí.

É assim,  temos  estudantes  que captam isso e  que  encaram isso como uma oportunidade. 
Entendem que ele não vai começar como um gestor, que ele vai começar de baixo, essa coisa 
de começar e ir subindo.

05 – Quais os critérios de seleção dos docentes do curso? 

Como a Instituição é muito grande, têm só no Rio de Janeiro [estado] quatro mil e novecentos 
professores  aproximadamente.  A  gente  tem uma  política  que  eu  acho  adequada.  Nós  só 
podemos contratar  um docente  se a  gente  consegue comprovar  que nós não conseguimos 
encontrar  na  casa  um  professor  que  tenha  disponibilidade  e  interesse  para  atender  a 
determinada disciplina. Disponibilidade, interesse e aderência para dar a disciplina. Por que a 
gente sabe que tem professor que dá aula de quinze, vinte disciplinas diferentes,  de áreas 
diferentes e diz que é especialista nisso tudo. Na minha concepção é impossível. Nós temos 
uma regra no curso que não permite que o mesmo professor dê mais de três disciplinas que 
não tenham alguma afinidade uma com a outra. 

Nos  últimos  anos  a  gente  não  tem realizado  processo  seletivo  de  novos  professores.  Só 
conseguimos contratar  nos últimos quatro anos e contratar  quatro professores.   Quando a 
gente tem curso oferecido fora da cidade do Rio de Janeiro e que a gente tem dificuldade de 
aproveitar professores daqui, aí a gente consegue autorização para contratar. Então a gente 
abre uma seleção, informamos àqueles professores que durante aquele período nos enviaram 
currículos e informamos da oportunidade. Fazemos um anúncio com o edital  definindo os 
critérios que são de titulação, experiência acadêmica, experiência profissional e uma parte de 
uma aula prática que ele passa por uma banca. Normalmente é esse o processo seletivo que a 
gente adota.

06 – Como o curso contempla a necessidade de atualização dos seus docentes?
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A instituição tem hoje em dia um projeto de capacitação docente on-line, onde os professores 
são comunicados, praticamente, mensalmente informados das opções de cursos que eles têm a 
disposição  para  que  eles  possam fazer  uma  capacitação.  Fora  os  cursos  on-line,  quando 
identificamos uma carência, no caso nós no curso de turismo quando identificamos algum tipo 
de carência dos docentes, por exemplo, metodológico, quando a gente trouxe o pessoal de 
mercado para cá, a gente ofereceu bolsa em Docência do Ensino Superior. Quinze professores 
nossos fizeram a pós-graduação, foi muito bom. Recentemente foi lançado um edital de bolsas 
para mestrado e doutorado para que professores do Brasil inteiro possam se candidatar a essas 
oportunidades. E a coisa vai caminhando mais ou mesmo por aí. Ah! Agora a gente tem o 
encontro nacional dos docentes, vamos realizar o segundo em final de julho. Está sendo uma 
experiência bem bacana.

2 ª Parte – Formação para a sustentabilidade

07- Como é abordada a Educação Ambiental – EA no curso? 

Desde as primeiras disciplinas de fundamentos de turismo, a gente costuma já começar de 
uma maneira mais superficial a abordar a questão da Educação Ambiental.

08 – Qual o enfoque conceitual e didático dado na abordagem da EA?

Nesse  contexto,  a  gente  vem falando  sobre  alguns  aspectos  relacionados  a  conceitos  de 
sustentabilidade. O que envolve os conceitos de sustentabilidade: a questão social, a questão 
ambiental,  a  questão  da  sustentabilidade  financeira  das  empresas  também.  Mostrando, 
trazendo  casos  para  os  alunos,  como  o  da  Costa  do  Sauípe,  onde  aquele  grande 
empreendimento não pode ter se tornado uma ilha completamente isolada daquele entorno ali. 
O turismo para ser bom tem que ser bom também para a comunidade. Então a gente começa 
de  maneira  mais  superficial  nos  primeiros  períodos.  Trazendo  esses  questionamentos, 
trazendo para os alunos esses estudos de caso, onde eles possam refletir questionar e debater 
sobre aquilo. A partir do terceiro período, eles já têm disciplinas específicas que abordam 
turismo e sustentabilidade, e aí a gente entra num enfoque mais específico, mais aprofundado 
no tocante a EA, que é onde ele vai ter uma base para outras disciplinas que vão ter atividades 
relacionadas com o meio ambiente. Onde eles vão ter como, por exemplo, do ponto de vista 
da EA através do Turismo. É Turismo Meio Ambiente e Educação, justamente para que a 
gente  trabalhe  esse  enfoque.  Que  é  resultante  do  período  que  estive  junto  com  a  Y  no 
mestrado  [nome  omitido  da  colega,  tanto  no  Curso  de  Turismo  como  no  Mestrado  em 
Educação, privilegiando o sigilo].

09  –  Identifique  quais  elementos  facilitam  e  dificultam  na  implementação  do  tema  da 
sustentabilidade socioambiental nas propostas do curso? 
Não dá pra gente implantar alguma coisa se a gente não envolver todo o corpo docente com 
aquela temática. O quê que a gente vem fazendo, pelo menos no Rio de Janeiro e pretende 
espalhar para os demais estados. Como no Estado do Rio de Janeiro temos seis unidades em 
que funciona o Curso de Turismo,  na reunião de docentes,  ao invés de fazermos aquelas 
reuniões  em  cada  unidade,  porque  nós  temos  professores  que  trabalham  em  duas,  três 
unidades. Fica maçante tratar sempre dos mesmos assuntos e algumas especificidades, então a 
gente passou a realizar encontros gerais dos docentes de turismo. E para atrair esses docentes 
temos outro enfoque que não só o pedagógico, o acadêmico, ou às vezes o administrativo. 
Procuramos sempre convidar alguém, ou da própria casa ou alguém de fora convidado para 
abordar uma temática importante, motivando esses professores nesse momento também. Ou 
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então,  quando  identificamos  algum  problema  relacionado,  por  exemplo,  com abordagens 
adequadas no tocante a temas pedagógicos como sustentabilidade. Trazemos uma pedagoga 
para debater que metodologia podemos utilizar, que práticas de ensino, como colocar isso em 
questões de provas: dissertativas, objetivas. Convidamos professores do nosso do mestrado 
[em Educação] pra falar sobe EA, o [Prof.] Novick esteve com a gente, o [Prof.] Marco Silva 
falando de Educação a Distância e da questão da interatividade. Sempre nos antecipando ou 
relacionado  a  procedimentos  que  a  gente  pretendia  implantar  ou  que  verificamos  uma 
carência quanto a isso. E foi muito bacana esse trabalho, por que a coisa termina meio que 
sendo introjetada de uma maneira que não chega a ser claramente percebida pelos professores. 
A gente provoca reflexão sobre o tema, provoca debate sobre o tema e ele vai vendo como é 
importante colocar no contexto da sua disciplina a temática que foi trabalhada ali. 

10 - Que alternativas ou sugestões o curso apresenta para a formação dos discentes para a 
sustentabilidade socioambiental?

Desde quanto o aluno ingressa na universidade, nós já apresentamos para ele, na primeira 
disciplina  relacionada  às  atividades  do  turismo  e  dentre  elas  quais  as  áreas  possíveis  de 
atuação, vários itens que contemplam essa parte e a gente passa a orientá-los quanto a isso. 
Essa não é uma área, te confesso que a gente tenha muita facilidade de inserir os alunos para 
que eles possam trabalhar com essa temática.  Na área de Agenciamento tem umas poucas 
agências que fazem, de fato,  um trabalho bacana aqui  no RJ e que tenham esse enfoque, 
acabam  ficando  mais  no  Ecoturismo.  Conseguimos  fazer  parcerias  com  as  Secretarias 
relacionadas com de Meio Ambiente, tanto do município do Rio de Janeiro, quanto de alguns 
outros municípios. Mas é muito complicado lidar com o setor público, por que a gente vai, 
vai,  vai,  e  aí  se perdem algumas  coisas.   O Rio de Janeiro é  privilegiado,  possui  muitas 
Unidades de Conservação. 
A gente procura fazer essa aproximação e montamos projetos, projetos nos quais incluam as 
atividades acadêmicas complementares nas quais os alunos possam desenvolver atividades. 
Como o professor de Geografia, onde ele tem ali uma atividade de campo, aí a gente tem sim 
um trabalho muito bem feito.  As atividades da Empresa Júnior, por exemplo, se temos uma 
atividade em que a professora de Geografia vai fazer uma atividade no Rio Paraibuna que 
inclui o raffiting, é a professora de Geografia que vai acompanhando os alunos, dando uma 
alua de campo, falando sobre os aspectos da geografia, da sustentabilidade. Uma aula bacana 
com atividades que envolvem os alunos e que envolve a Empresa Júnior também.
Tivemos  também  um  aumento  muito  grande  nos  temas  dos  trabalhos  de  final  de  curso 
abordando a sustentabilidade  na área hoteleira.  Isso por que o aluno começa a estagiar  e 
verifica que o hotel  tem, às vezes,  uma visão um tanto quanto limitada da abordagem da 
sustentabilidade,  e acaba que por conta desse projeto [trabalho de final de curso] o aluno 
passa  a  se  envolver  com  a  área  da  empresa  e  passa  a  contribuir.  A  X  [nome  omitido 
privilegiando  o  sigilo],  nossa  ex-aluna,  que  é  atual  presidente  do  Y  [nome  omitido 
privilegiando  o  sigilo]  daqui,  ela  fez  um  trabalho  sobre  essa  abordagem  e  foi  muito 
interessante.

11 – Os docentes fazem atualização na formação para a sustentabilidade socioambiental?  Em 
caso afirmativo de que forma?

Eu te falo com muita franqueza que nós não temos um projeto específico voltado para essa 
temática. A gente pega justamente as temáticas que identificamos que precisam ser mais bem 
trabalhadas. No tocante a sustentabilidade, trouxemos o pessoal da Onda Verde uma ONG 
[Organização  Não  Governamental]  da  Reserva  do  Tinguá.  Fizeram  um trabalho  com os 
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professores. Fizeram também atividades específicas com os alunos. Tivemos professores do 
mestrado [de Educação,  falando de EA]. Mas te confesso que para a sustentabilidade não 
temos um projeto específico não. A gente verifica as temáticas que estão contempladas no 
Projeto Pedagógico e que precisam ser trabalhadas de forma mais adequada.
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ANEXO C

ROTEIRO DE ENTREVISTAS

1 ª Parte – Formação para o turismo

01 - Qual a concepção de turismo que orienta a proposta do curso? 
(Atividade econômica, Fenômeno Social, etc.)

02 – Em que parte do projeto político-pedagógico essa concepção está mais evidente?

03 - Quais atividades o curso oferece?

04 – Na sua opinião, quais são as expectativas do mercado de trabalho acerca da formação do 
turismólogo? E estão sendo atendidas?

05 – Quais os critérios de seleção dos docentes do curso? 

06 – Como o curso contempla a necessidade de atualização dos seus docentes?

2 ª Parte – Formação para a sustentabilidade

01- Como é abordada a Educação Ambiental no curso? 

02 – Qual o enfoque conceitual e didático dado na abordagem da Educação Ambiental?

03  –  Identifique  quais  elementos  facilitam  e  dificultam  na  implementação  do  tema  da 
sustentabilidade socioambiental nas propostas do curso? 

04 - Que alternativas ou sugestões o curso apresenta para a formação dos discentes para a 
sustentabilidade socioambiental?

05 – Os docentes fazem atualização na formação para a sustentabilidade socioambiental?  Em 
caso afirmativo de que forma?

Muito Obrigada, sua contribuição foi fundamental para a execução desta pesquisa.
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