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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo traçar um comparativo entre o ensino

ofertado no Curso de Turismo e Hotelaria de uma Instituição de Ensino Superior

particular da cidade de Curitiba, as exigências profissionais da área em questão e

af formação básica oferecida no ensino médio. Para este fim foi realizada pesquisa

bibliográfica sobre o tema que serviu de base para interpretação de dados
levantados junto aos alunos e professores da referida instituição.

Pretende-se através dos levantamentos realizados, descrever e analisar as

condições oferecidas para o aluno do ensino superior, indicando suas deficiências

e propostas de melhoria. Este trabalho investigativo contribuirá para uma melhor

interpretação das atuais situações correntes em sala de aula, facilitando o
caminho para um aprendizado e um ensinar de melhor qualidade.
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|NTRoouçÃo.

A atual conjuntura que permeiatanto a educação quanto o mercado de
trabalho de um modo geral, traz para os educardores e estudantes um grande

desafio no que se refere ao perfil que a pessoa deve ter para tornar-se um
diferencial, neste tão competitivo setor da sociedade'

O aluno que vem para a Universidade traz influências de sua vida social e

cultural, visualizando que no ensino superior suas concepções sobre as coisas
poderão ser «transformadas de alguma maneira. Ele acha que a escolha de uma

profissão, mostrará- para si uma independencia de valores, que foram impostos ou

pela sociedade ou pelo convívio familiar, valores que muitas vezes o prendem

num mundo de ilusões e ao deparar-se com a realidade poderão servir de “fio

condutor'para a adoção de um novo modo de interpretação das coisas.

As situações que este aluno enfrenta no meio acadêmico, levam-no a
descobrir não só o que teoricamente sua futura profissão irá lhe proporcionar. Este

vivenciará diferentes condições, que permitirão comparar o teórico com o prático

através do que seus professores irão proporcionar, como apresentações práticas

de funcionamento ou aplicação simulada do que ocorre no dia a dia do trabalho

profissional.

Além disto a maneira-como se ensina no_meio superior é bem diferente,

daquela a que o aluno acostumou-se no ensino médio. No ensino superior, o

aluno é induzido a pensar e a refletir sobre uma questão jamais vista

anteriormente que é a visão sobre a profissão escolhida por ele, enquanto no
ensino médio este aluno obteve um preparo frente às ciências que norteiam o

mundo etambém um preparo direcionado para o reconhecimento destas ciências

frente às situações meramente formais.

No meio acadêmico o aluno do ensino de terceiro grau terá que interpretar

fatores que correspondem ao mundo profissional e diante destes, terá que criar

soluções para as situações propostas, ou seja, o aluno terá que vivenciar uma

nova realidade, que supostamente poderá transformar os valores trazidos por ele

antes de ingressar no meio universitário.



A pesquisa realizada nesta Instituição particular de ensino superior, buscou

compreender tais fatores, situações e influências que o aluno do Curso de
Turismo trouxe do ensino médio, diante de uma comparação com o referencial

bibliográfico que trata deste nível de ensino e mostracomo este nível se encontra,

bem como um levantamento de dados que os autores pesquisados discutem

sobre o ensino superior, traçando um recorte sobre o que o trabalho produtivo no

turismo pressupõe sobre um profissional bem focado no mercado de trabalho,

comparando todas as abordagens através de um instrumento de investigação

aplicado ao aluno do primeiro periodo noturno destainstituição.

A partir desta investigação buscou-se, na leitura dos dados levantados, e a

partir dos autores pesquisados, maior clareza e melhor interpretação sobre as

situações ocorridas no ambiente universitário, face às exigências. do mercado de
trabalho.



2. Metodologia de Pesquisa.

Diante de um levantamento feito junto a Secretaria Geral da Instituição em

estudo, sob um universo de dezoito alunos matriculados para os 1° período
semestral do Curso de Turismo e Hotelaria, turma de inverno do ano de 2003. Ao

primeiro dia de aula, na apresentação sobre o curso e a instituição, foi solicitado
que cada aluno se apresentasse, indicando suas expectativas e entendimentos

sobre o que é a profissão, Turismo.

O curso possui alunos de diversos estados, incluindo alunos de cidades

interioranas do Estado do Paraná que vieram para a -Capital trabalhar e estudar,
profissionaisliberais de outros segmentos profissionais e também alunos de faixa

etária superior aos vinte e cinco anos de idade. Por suas expectativas serem

bastante diversificadas, existem até pessoas que optaram por outro curso de

graduação na prestação do exame vestibular e por não atingirem a classificação

parao curso desejado, estão matriculados no Curso de Turismo e Hotelaria, por

este ser a segunda opção desejada, mesmo assim estas pessoas possuem
alguma afinidade como turismo, seja ela profissional ou pessoal. A grande maioria

dos alunos, espera que a Instituição, o corpo docente e também a coordenação de

curso, os capacitem de forma substanciosa para a futura profissão, porque a
Instituição, pode oferecer-lhes uma expansão de conhecimentos, não só para o

turismo em geral, mas também para o carnpo da hotelaria.

Os alunos, de certa forma, possuem um conhecimento superficial 'sobre o
que a profissão turismo pode lhes oferecer, mas já ao adentrar no _meio
universitário preocupam-se com o reconhecimento da profissão e também com a

maneira de se trabalhar, aliando a postura com ao etiqueta profissional e estão

muito interessados sobre o que estas situações possam provocar no dia-a-dia de
trabalho.

Dos nove alunos que responderam ao questionário aplicado, a maior parte

dos alunos estudou em escolas particulares, cinco deles concluíram o ensino
médio nestas escolas e outros quatro concluíram o ensino médio em escolas

públicas, perfazendo. um total de 51% dos concluintes em escolas particulares e
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49% em escolas públicas. Destes alunos estudados, também se obteve que 51%

dos alunos fizeram um curso de ensino supletivo e 49% fizeram um curso de

ensino regular, sendo que os 51% que cursaram o ensino supletivo, quatro dos
cinco alunos concluíram o ensino médio em escolas particulares, tendo apenas

um aluno concluído o ensino médio em escola pública. E dos 49% restante do

curso de ensino regular, trés alunos concluíram o ensino médio em escolas
estaduais e apenas um aluno, concluiu o ensino médio em escola particular,

tornando a pesquisa bem equilibrada.

Em contrapartida, ao equilíbrio anteriormente citado, existem dois pontos

bem singulares.. Primeiro trata-se de observar se o aluno cursou a modalidade de

curso emrEducaçáo Geral ou Educação Profissionalizante e constatou-se através

das respostas dos questionários que seis dos nove alunos entrevistados cursaram

a modalidade Educação Geral, perfazendo aqui 67% do total enquanto que
apenas três alunos cursaram a modalidade de Educação Profissionalizante,
perfazendo 33% do totalestudado.

A segunda singularidade, em que não há equilibrio é que dos 33% de alunos

que cursaram a modalidade Educaçäo Profissionalizante , apenas um fez curso

técnico relacionado com a escolha do curso superior, graduação em Turismo e
Hotelaria, cursando o técnico em turismo, ou outros dois alunos cursaram

diferentes escolas, um aluno formou-se em técnico em enfermagem e outro em

técnico em secretariado,mostrando aqui que houve uma sensível mudança de

área profissional; A terceira singularidade é bem equilibrada, porque no que se
refere ao ano de conclusão do ensino médio exatamente 33,3% dos alunos (3

alunos) concluíram na década de 2000, rnais precisamente, uma recente
conclusão no ano de 2001, outros 33,3% dos alunos (3 alunos), concluíram o

ensino médio na década de noventa (um aluno em 1990, outro em 1994 e o último

desta década em 1997) e os 33,3% dos alunos restantes (3 alunos) concluíram o

ensino médio na década de setenta (um aluno em 1976, outro em 1978 e o último

desta década em, 1979). Este dado demonstra que pelo menos quatro dos nove

alunos que responderam ao questionário, estão acima da faixa. etária dos trinta

anos de idade, e que os outros cinco' alunos estão abaixo desta faixa etária,
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portanto 51% dos alunos que responderam ao questionário são mais jovense

49% dos alunos são mais maduros.

No que tange à questão que levanta os conhecimentos necessários para um

profissional em Turismo, na opinião dos alunos , váriasconsiderações importantes

a serem relatadas. Dos nove alunos, sete deles, apontaram que, possuem um

conhecimento básico em língua estrangeira, tanto a_ língua inglesa quanto a língua

espanhola fator preponderante p-ara o profissional em Turismo, portanto 97% dos

alunos apontaram este requisito, tornando isto um ponto comum nas respostas

dos questionários respondidos, e apenas dois alunos não menoionaram este fator.

Concomitante a isto outro fator apontado como ponto comum nos questionários

respondidos e que 99% dos alunos menoionaram que a pessoa para ser um

profissional em Turismo, no que diz respeito á questão conhecimentos
necessários para um profissional desta área, apontaram que ter aptidão para a

área é preponderante. Nas respostas apenas um aluno do total não apontou este

fator na sua opinião pessoal.

Outro ponto comum nas respostas obtidas dos. questionários, é que na

opinião dos alunos, ser culto e saber respeitar as diferenças e os limites das

pessoas, são requisitos necessários para um profissional em turismo perfazendo

umtotal de 97% dos alunos que consideraram em sua opinião este requisito e

apenas 3% dos alunos não apontaram este requisito.

Também se obtiveram pontos singulares nas respostas dos questionários
aplicados no que diz respeito ã questão conhecimentos necessários para um
profissional em Turismo. Na opinião de 51% dos alunos, este profissional precisa

ser criativo e competente no que faz, e 49% dos alunos não apontaram tais
opiniões. Outros pontos sobre a referida questão, importantes para um profissional

em Turismo foram apontados como necessários :

A) ter noções sobre negócios, saber negociar ( 3 alunos apontaram estes
requisitos) ;

B) falar bem alíngua portuguesa ( 2 alunos apontaram este requisito );

C) realizar cursos de reciclagem ou cursos pertinentes á área ( 2 alunos
apontaram o requisito ) ;
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D) ser gentil e ético, (apenas um aluno apontou este requisito).
No que diz respeito às opinião dos alunos, frente ás situações necessárias

para se cursar a graduação em Turismo e Hotelaria, 97% dos alunos apontaram

que gostar de trabalhar em equipe ou com pessoas é um' dos pré-requisitos, como

perfil para cursar esta graduação.

Ainda nesta análise, a maioria dos alunos também apontaram" que um pré

requisito para uma pessoa cursar a graduação em Turismo e Hotelaria é ser uma

pessoa dinâmica, comunicativa, extrovertida e disciplinada, apontando como pré

requisito anterior, um ponto comum nas respostas dos questionários aplicados.

O ponto singular desta questão é que apenas um aluno apontou como pré

requisito para cursar a graduação em Turismo e Hotelaria, que a pessoa não pode

ser preconceituosa, não exprimiu nesta resposta o sentido, desta colocação, não

enfocou precisamente o que é a sua real opinião sobre a questão.

Ao que se refere ao conhecimento adquirido no ensino médio, comparado

aos pré-requisitos para cursar a graduação em Turismo e Hotelaria a questão

abordou e apontou pontos comuns interessantes. 51% aproximadamente dos

alunos mencionaram que os conhecimentos básicos em História e Geografia

Geral, bem como conhecimentos básicos em Língua Estrangeira são fatores que

ajudam estes alunos e foram adquiridos no ensino médio e seriam também pré

requisitos relevantes para umapessoa cursar a graduação em questão mostrando

que estes alunos reconhecem á necessidade de tais conhecimentos para a

profissão que escolheram e pretendem exercer depois da conclusão da
graduação. O ponto singular apontado ,nesta questão foi que apenas três alunos

mencionaram que os conhecimentos básicos em Língua Portuguesa foram
adquiridos no ensino médio e são importantes para a futura profissão, um fator

este preocupante, pois na opinião dos professores do Curso de Turismo e
Hotelaria da instituição pesquisada, o grande problema dos alunos é não saber

falar e escrever corretamente a Língua Portuguesa.
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3. A Situação do Ensino Médio.

Etapa final da educação básica, a reforma do Ensino Médio é a que melhor

traduz a submissão do governo e do sistema educacional brasileiro às exigências

de organismos internacionais que impõem a manutenção do atraso científico,

tecnológico e social do país. O Ensino Médio vem' sofrendo, em decorrência do

descaso e de politicas ambíguas e descontinuas, processos de desestruturação e

sucateamento, situação esta agravada nas últimas décadas, com a imposição da

profissionalização universal e compulsória (lei 5692/71), sem a devida destinação

de recursos financeiros e materiais e a preparação de docentes de funcionários das

áreas técnicas e administrativas para a sua implantação. (KUENZE°R,1992)

Após a LDB 9394/96, o MEC iniciou uma reforma do Ensino Médio que

agrava essa situação.Fundamentalmente a proposta é de separação das redes

de ensino, uma destinada à formação acadêmica e outra á formação profissional

em que, pelos frágeis mecanismos de articulação previstos, reforça a dicotomia

histórica que tem marcado o Ensino Médio. De um lado, a educação voltada aos
que ingressam precocemente no mundo do trabalho e, de outro lado, a voltada

para a elite.

A fragmentação e o comprometimento da formação tanto técnica como
acadêmica, ficam evidenciadas nos documentos oficiais, na legislação e nos

desdobramentos decorrentes. O decreto 2.208/97 regulamentou o §2° do Art.36

da LDB, que trata da formação profissional em nível técnico, em seu Art.5°, propõe

que “a educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e

independente do Ensino Médio, podendo ser ofertada de forma concomitante ou

seqüencial a este”. Ainda, em seu Art. 8° prevê a organização do ensino técnico,

em forma de módulos, possibilitandoque a qualificação e a habilitação profissional

sejam obtidas através de soma de “certificados” de comprovação de competências

e habilidades e de aproveitamento de créditos das disciplinas da parte
diversificada do currículo do Ensino Médio, cursadas no mesmo estabelecimento

de ensino ou em instituição especializada, desde que “o prazo entre a conclusão

do primeiro e do último módulo não exceda cinco anos”.
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Antes da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases, o Ensino Médio poderia

ser visto como um mero nível de preparação para o vestibular ou para o mercado

de trabalho, er seu objetivo não estava voltado para a formação do indivíduo. Hoje

em dia, ta proposta de uma nova identidade do Ensino Médio, que consolida os

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental que visa o exercício de
cidadania e preparação para o trabalho e prosseguimento dos estudos, busca
construir uma base unitária para propiciar as necessidades dos cidadãos.

O Ensino Médio hoje, no Brasil, permeia a formação do indivíduo que busca,

em meio ao desemprego, uma qualificação que é minimamente exigida como pré

requisitopara exercer uma função profissional em 'um mercado altamente seletivo.
Reportagens diárias apontam que existem empregos no mercado formal, mas o

que falta, no entendimento dos empregadores, é a qualificação tanto escolar,
quanto educacional, no sentido de saber interar-se com pessoas. A população

brasileira não está tendo acesso a uma qualificação educacional ao menos básica,

para inserção no mercado profissional.

A forte intervenção dos organismos internacionais como o Banco Mundial e

do Banco Interamericano de Desenvolvimento, aliados ao período político

neoliberal brasileiro, que não se preocupou em investir os recursos necessários à

universalização da educação básica , são os principais fatores de transformação e
deteriorização do ensino brasileiro como um todo.

Constata-se que o sistema de ensino tem como tradição não ver o indivíduo

como articulador de mudanças do cotidiano social, político, econõmico e cultural

deste país; Hoje existem verdadeiras fábricas de certificados e diplomas,
instituições de ensino que são mantidas pelo governo e também instituições
privadas, só visam números.

Não existe uma preocupação, nem tão pouco uma organização ,para
preparação e qualificação de professores. Os “profissionais da educação” que

trabalham nestas instituições muitas vezes não estão devidamente preparados

para entender e atender as necessidades e desejos do aluno, ministram
conteúdos sem o mínimo embasamento cultural (livros didáticos ultrapassados) e

também não usufruem de uma infra-estrutura adequada, com falta de laboratório
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com equipamentos em bom funcionamento, incentivo à -pesquisa e a extensão
cultural e formação/capacitação profissional.

Diante desta problemática, as politicas neoliberais sufocam as gestões
educacionais das diversas instituições b_rasileiras., o ensino de uma maneira geral

nas escolas, colégios, cursinhos, faculdades, universidades estãoem uma mesma

posição, que atualmente é a situação do Ensino Médio; O aluno necessita de

aulas e professores dinâmicos, novas didáticas, com mais praticidade do que
teoria. Ás escolas são levadas a preocupar-se com o rendimento e a
produtividade, .demostradas através de índices estatísticos e tem na certificação

facilitada um produto a oferecer ao mercado. Outra situação é a banalização

comercial difundida pelos “cursinhos” preparatórios para o vestibular, visto que

estas instituições de ensino visam somente lucrar investindo em propagandas na

midia e buscando os chamados “melhores” professores, não se preocupando com

conhecimento adquirido, mas sim preparando os alunos com conteúdos e
questões_ prontas a pura “decorebaffi Diante disto, o aluno não absorve aquilo que

é realmente necessário para seu conhecimento cultural, ele fica atrelado somente

a questões prontas, não aprendendo aqui no Ensino Médio, a desenvolver seu

pensamento crítico e analítico.

Os alunos, colocando aqui a figura do estudante como sujeito, são
influenciados pelas novas tendências tecnológicas, pelas tendências de modismo,

pela violência que é apresentada tanto socialmente, quanto pela mídia, fatores

estes que influem no comportamento e no aprendizado do aluno.

A facilidade que a rede mundial de computadores traz ao estudante, hoje é

estupenda, pois na Internet, encontram-se pesquisas e trabalhos prontos para a

impressão e posterior entrega ao professor no momento de avaliação em sala de

aula. Visto que, por um lado às novas tecnologias ajudam, estas também
empobrecem a pesquisa, o buscar dos temas através dos meios convencionais,

como ir a uma biblioteca e lá sentar e pesquisar um assunto. Ao mesmo tempo em

que algumas instituições privadas propiciam todos os meios possíveis para que

seus alunos produzam pesquisas e estudos, o ensino público é carente de
investimentos e não podendo propiciar as mesmas situações do que a iniciativa
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privada torna-se excludente, enquanto que as" instituições particulares cada vez
mais produzem lucros e muitas esquecem do real objetivo da escola que é a*

produção de conhecimentos e a formação do intelectual orgânico.

De modo geral, o sucateamento do' ensino se dá no todo, tanto no ensino

público, quanto no privado, porque se no primeiro faltam recursos para equipar

melhor as escolas, no segundo caso não' existe sempre a preocupação com o

aprendizado com qualidade, visto que se verifica tanto o aluno do ensino público

quanto do particular não absorve o conhecimento que é esperado e ao concluir o

ensino medio, chega a uma universidade com muitas dificuldades, como a falta de
conhecimentos básicos, erros de escrita e fala e também imbuídos de uma atitude

comportamental agressiva, desafiadora e sem nenhum preparo ao que tange a

postura profissional.

3.1. Propostas para o Ensino' Médio.

A busca de superação desses problemas está explicita nas diretrizes , metas
e proposta para o Ensino Medio, conforme mencionados por organismos
educacionais comooMEC e a SEEDPR.

3.1.1. Diretrizes do Ensino.Méd¡o.

A) Cumpriro disposto na Constituição Federal: estabelecendo umapolítica

específica de financiamento, vinculada ã manutenção e desenvolvimento

da Educação Básica, visando a expansão e a garantia da oferta do Ensino

Médio de qualidade universalizando, progressivamente o ensino médio

gratuito, sob responsabilidade do poder público, considerando a
indissociabilidade entre o acesso, a permanência e a qualidade da
educação escolar; projetando o fluxo de alunos, a partir da demanda
especialmente represada nesse nível de escolaridade, para o
estabelecimento de recursos a serem aplicados anualmente,os quais
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deverão ser calculados a partir de uma relação inversamente proporcional

entre o custo- aluno e a progressão do atendimento.

Garantir o acesso ao Ensino Médio gratuito dos que a ele não tiveram

acesso na idade esperada e às pessoas. como necessidades educativas
especiais, provendo-se os recursos públicos necessários e flscalizando-se

tais providências através de mecanismos de controle social.

Adequar o ensino médio noturno às necessidades “caracteristicas desse

aluno, por meio de .compatibilização de horários, opções programáticas e

metodológicas diferenciadas das classes diurnas, distribuição harmônica
do tempo, acesso a todos os recursos tecnológicos e pedagógicos da
escola, e de organização curricular multidimensional.

Assegurar, sob a responsabilidade do poder público, a formação inicial,

especifica para esse nivel de ensino, do pessoal docente que atua no
Ensino Médio, com exigência da licenciatura plena, na área de
conhecimento específica.

Investir na formação 'permanente e continuada dos trabalhadores do
Ensino Médio, como um direito coletivo, constante da própria jornada de

trabalho, privilegiando a escola como locais dessa formação. Tal
investimento deve, necessariamente, incluir os funcionários de escola, face

ás especificidades e objetivos desse nível de ensino, do aluno que o
frequenta e -do trabalho com pessoas com necessidades educativas
especiais.

Reforçar o projeto político-pedagógico da escola, como a própria expressão

da organização educativa da unidade escolar, Essa organização deve
orientar-se pelos princípios democráticos e participativos materializados na

formação de Conselhos Escolares e na escolha de dirigentes pela
comunidade escolar.

Considerar, na ampliação da rede de Ensino Médio, a infra-estrutura
necessária a -um trabalho pedagógico de qualidade, contemplando-se

desde a construção física, com adaptações adequadas 'às especificidades

técnico-pedagógicas desse nível de ensino e as pessoas com
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H)

|)

J)

K

L)

3.1.2

A)

B)

)

necessidades educativas especiais, até os espaços especializados de

atividades técnico-científicas, artistico-culturais, esportivas, recreativas e a

adequação de equipamentos.

Combaterparcerias que condicionam investimentosapenas á obtenção de
resultados imediatos e atrelados, exclusivamente, ã formação de mão de
obra.

Retomar a discussão da reforma do Ensino Médio tendo como eixo,a

formação integral e a articulação dos diferentes níveis e modalidades de
ensino.

Reintegrar a Educação Profissional ao Sistema Regular de Ensino Público,

ampliando os recursos orçamentários especificamente destinados a sua

modalidade de educação.

Implementar, em todas as instâncias, formas democráticas de gestão com

participação partidária de governo, trabalhadores e. empresários.

Pesquisar e incentivar formas alternativas de educação ao trabalhador.

-Metas para o Ensino Médio.

Garantir os recursos financeiros para manutenção e expansão com
qualidade do ensino médio, ao custo mínimo de R$1.000,00 por
alunolano.(esfera estadual) Fonte: Governo do Estado do Paraná.

Implantar uma: política de expansão da rede escolar pública, visando a

extensão da obrigatoriedade deste nível de ensino, que assegure o
crescimento da oferta de in vagas no ensino médio, suprindo
gradativamente,o déficit acumulado, buscando alcançar alunos que
interromperamseus estudos nesse nível de escolaridade, alunos com
defasagem* de idade e alunos com necessidades .educacionais espaciais a

oferta de vagas, em dez anos, que corresponda a 100% da demanda do
ensino médio, em decorrência da universalização do ensino fundamental a

ampliação do número de vagas nos cursos noturnos, regulares e supletivos,

de ensino médio, para garantir o acesso de alunos quetrabalham.
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C)

D)

E)

F)

G)

H)

l)

J)

Corrigir o desequilíbrio, gerado por repetências sucessivas, entre os anos

de permanência do aluno na escola e a duração de nível de ensino,

reduzindo o tempo médio de conclusão para quatro anos.

Garantir os recursos; financeiros e materiais necessários à execução do
projeto político-pedagógico das escolas públicas de nivel' médio.

Definir, em dois anos, através da revisão do Projeto Político+PedagÓgico

das escolas,os padrões minimos de organização e funcionamento das

escolas e implantar, no prazo de cinco anos,em todas as escolas que
oferecem ensino de nivel medio, as modificações necessárias quanto à:

infra-estrutura física e equ_ipamentos escolares, corpo docente formado em

cursos de licenciatura plena, corpo técnico-administrativo qualificado,

organização curricular multidimensional, avaliação participativa e
emancipatória, gestão escolar democrática.

Criar mecanismos que garantam que 100% das escolas de nível médio

disponham de equipamentos de informática para a modernização, apoio e

melhoria do ensino e da aprendizagem, assim como capacitação dos
trabalhadores em Educação na utilização das tecnologias no processo de

ensino-aprendizagem.

Manter as Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, Estaduais e os
CEFETS nos moldes atuais, até que uma nova proposta, amplamente
debatida com a sociedade, esteja concluída.

Organizar fóruns, seminários e grupos de estudos para discutir os rumos da
reforma do Ensino Médio.

Garantir o retorno imediato dos grupos profissionalizantes nas escolas
públicas de nível médio.

Programar cursos de qualificação profissional pública articulados com
programas de alfabetização, para jovens e adultos que não tiveram acesso

ou não completarem sua escolaridade em idade própria, inclusiva para os

alunos -com necessidades educativas especiais.
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K)

L)

M)

N)

0)

P)

Realizar o mapeamento e diagnóstico da situação da rede formal e não

formal de educação profissional reorientar a politica e subsidiar a tomada

d_e decisões.

Garantir uma progressiva ampliação de vagas públicas para a formação

profissional, em todos os niveis e modalidades.

Garantir vagas, cursos e/ou atividades deformação profissional pública

especifica para alunos com necessidades educativas especiais.

Iniciar programas de formação continuada para docentes efuncionãrios das

áreas técnicas ei administrativas que atuam na educação profissional,
privilegiando as áreas de atuação e incluindo temas relacionados ã etnia e

gênero.

Definir, no prazo de um ano, nova proposta de educação profissional,

vinculada aoensino regular, não dualista, para discussão com a sociedade,

estabelecendo-se, posteriormente, metas, prazos paraa sua implantação.

Assegurar professores especializados, bem como recursos humanos,
materiais e financeiros adequados e necessários á manutenção da
qualidade dos cursos oferecidos.

3 1.3. Propostas de Grupos de Intelectuais e professores da Rede Estadual
de Ensino.

A)

B)

C)

D)

E)

Garantir a contratação de professores via concurso. público, devidamente

qualificado em curso de licenciatura plena.

Implantar imediatamente o PCC (Plano de cargo, carreira e salários).

Instituir Filosofia e Sociologia como disciplinas regulares no Ensino
Fundamental e Médio para um melhor desenvolvimento intelectual do

aluno.

Superar a “promoção automática”, “correção de fluxo” e demais
mecanismos de aceleração.

Manutenção do. Ensino Fundamental e Médio regular noturno, com opções

de regular e supletivo com idade mínima.
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F) Desenvolver politicas de combate ã evasão escolar articulada as demais

politicas como saúde, moradia, trabalho e renda,segurança, lazer, etc .._.

G) Garantir infra-estrutura das escolas com condições adequadas para
funcionamento e atendimento .aos alunos com qualidade e com número

máximo de trinta e cinco alunos por turma.

H) Organizar um grupo de estudo sobre o Ensino Médio e a Educação
Profissional, com os trabalhadores em educação interessados.

3.1.4. ,Confronto da Análise Teórica do Ensino Médio.

Em relatoinformal dos professores da instituição, mencionado foi que a

grande dificuldade encontrada por estes docentes é de que o aluno de um modo

geral não está preparado o suficiente, ao que tange sobre os conhecimentos

básicos necessários (sob a Ótica do mestre.) em disciplinas chamadas de
elementares como Matemática, Geografia, História. Lingua Portuguesa e até

mesmo Língua Estrangeira l\/loderna, bem como as Noções Básicas de
Informática.

Ao que se percebe, pela informação de nível médio dos alunos que

freqüentam a graduação em Turismo e Hotelaria na instituição pesquisada, que
praticamente a metade dos alunos formou-se em escolas' particulares, a maior

parte cursou o ensino supletivo, enquanto que outra parte formou-se em escolas

públ icas.

O fato, que na visão dos professores, estes alunos não são dotados de
conhecimentos básicos nas disciplinas mencionadas inicialmente, pode levar a

várias hipóteses, como por exemplo, a visualização por parte do aluno que de

alguma maneira ele não utilizará em sua futura profissão, tão especificamente
estas ciências. Na visão da maioria das pessoas o Turismo é entendido como uma

profissão que se viaja muito, conhece-se novos locais, encontra-se como novas

pessoas, conhece-se muitas e diversificadas culturas e acima de tudo ganha-se

muito dinheiro. Talvez, ainda o preparo, em termos de absorção de conhecimentos

e aprendizado não teria sido o suficiente para atender ás exigências da
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graduação, considerando que a educação brasileira não zoferece tais condições,

comomencionam os relatos sobre o ensino médio. São questões que só o
acompanhamento deste aluno, por parte da própria instituição e dos seus
professorese funcionários irá determinar.

As preocupações ea relatos, nos enfoques voltados ao Ensino Médio,
mostram que o aluno que respondeu ao questionário tem conhecimento do que

ele quer, ou seja, tem preocupação com o ensino de qualidade, que permita. a

aquisição de conhecimento e desenvolvimento do pensamento critico. O aluno

pode até não dominar bem .alguma ciência chamada básica como a matemática,

por e-xemplo, mas exige do docente e da instituição que este subsidio lhe seja

repassado e ao preencher sua expectativa, poderá refletir e discutir sobre o
próprio “vazio” que ele possuía ou possui ainda. O preparo que ele aluno, não

obteve no ensino médio évisto na falta que este faz no momento que o doce nte

do nivel superiorpede, levando ao questionamento sobre .os direcionamento dos

recursos para a escola ou para fomentar melhor of aprendizado, sobre o colégio

privado que não preparou o aluno bem, porque só estava preocupado em
repassar os conteúdos mastigados e não o forçou à “pensar“', sobre a .tecnologia

que ora obeneficia e' ora o distrai para outras coisas, e não os incentiva a estudar

e pesquisar, enfim o aluno passa a se posicionar perante ás dificuldades expostas

ou impostas a ele.

Não vejo hoje o ensino médio dos cursinhos e ensino supletivo como

formadores de opiniões, vejo sim, uma enorme preocupação com o lucro no que

diz respeito às instituições de ensinoprivadas, querendo cada vez mais colocar

alunos nas universidades a qualquer custo, para superar a concorrência existente.

Para mim, o ensino médio privado virou comércio e não está nem um pouco

preocupado com a produção de conhecimento e o desenvolvimento deste para o

aluno que é o sujeito da ação, o objeto de desejo e também a vitima, porque se

este não for aprovado no vestibular, ele é o culpado, afina_l a escola o preparou tão

bem" que até nos chamados simulados tem a prova pronta. Isto, ao meu ver, é a

banalização do ensino e o puro sucateamento. Por outro lado o ensino público,

que não possui recursos, pois este é desviado para outros fins que não a
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educação, cai-se aqui naquele velho jargão “Para o governo o povo não precisa

de educação, nem de conhecimento, só precisa saber votar, porque sem
educação e conhecimento ele não saberá discutir sobre os seus direitos”. Além do

mais a grande fábrica -de certificados é que é importante, porque assim os
organismos internacionais' ficam satisfeitos e a verba vem, mas não são
destinados á educação. Então, o que o ensino público tem a oferecer são cursos

rápidos para a formação do aluno, com professores desqualificados e mal
preparados, insatisfeitos porque ganham pouco e que não possuem infra-estrutura

básica como laboratórios adequados, bibliotecas com acervos atualizados, entre

outras situações. Sob minha ótica, esses cursos em nível fundamental e médio

modulares oferecidos nos CEADS e também os chamados exames de suficiência

são verdadeiros engodos a população que quer e precisa estudar, porque o
mercado exige, não preparam, adequadamente e somente produzem certificados

que, muitas vezes, não são aceitos pelas empresas como documento
comprobatório de escolaridade. Portanto o ensino público também está sucateado

e infelizmente novos governantes não se preocupam em propor melhoras, bem

como acabar com esta situação, vejo que a população e também o estudante

estão carentes do saber, e de discutir seus direitos, pois os poucos que alcançam

o ensino superior neste país, ao menos sabem discutir e conhecem o que lhes é
de direito.

Nas escolas públicas ou privadas de ensino médio com o ensino regular

seriado, em minha opinião, a situação é diferente, visto que existe um maior tempo

de permanência do aluno na escola, em termos de duração dos cu-rsos mesmo

que estes sejam profissionalizantes. E também no que diz respeito à absorção do

conhecimento, já que em comparação com anteriormente citados a não existência

de aproveitamento, devido ao número de aulas e carga horária serem menores do

que o ensino regular. No ensino regular o aluno tem mais tempo e pode, assim

aprender em um ritmo menos acelerado. Ainda vale mencionar que a escola com

ensino seriado,não é uma “fábrica de diplomas” e dispõe de professores com
tempo de permanência, o que nas de ensino supletivo e nos cursinhos pré
vestibulares não existe, sendo que estes professores podem até ministrar aulas
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em outras escolas, mas existe um tempo no qual o aluno poderá fora do momento

de aula, obter ajuda para sanaras questões que lhes sejam pertinentes.

Mesmo assim deve-se observar que a existência de muitas escolas públicas

com suas dificuldades por falta de estrutura e também_ a existência de muitas
escolas privadas que travam batalhas entre si para obter o maior número de

alunos possíveis, são fatores que limitam o nível de qualidade do ensino brasileiro.
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4. Qual a situação do Ensino Superior.

_No âmbito da educatçâø superior devem ser consideradas transformações

fundamentais, dentre elas podem se detectar uma considerável expansão
quantitativa, pois todos os componentes da educação superior têm estado

expostos a uma crescente pressão da demanda e respondido a ela. Nas últimas

décadas aumentou signiflcativamente o número de estudantes, de docentes, de

pessoal administrativo e também de instituições de educação superior. Temos

também um importante" aumento da oferta privada, afinal de contas, este
fenómeno de progressiva privatização do setor não é necessariamente negativo.

Porém, aoconsiderar este aspecto, convém destacarduas reservasÍ Primeiro, que

a maioria das instituições de educação superiores privadas são instituições”de

absorção de demandas estudantis”, cuja oferta se reduz a carreiras curtas
fortemente requeridas pelo mercado e de baixos custos de operação, que se
comportam como lucrativast empresas do setor. Constituem exceção a esta regra

algumas universidades “confessionais”, em sua maioria católicas e outras de
"elite", intensamente seletivas e com ofertas educativas de alta qualidade.
Segundo, que a falta de regulação do setor privado impede conhecer a qualidade

e a “pertinência dos programas oferecidos por suas instituições.

Outra transformação a considerar é a diversiflcação institucional. Devido ao

aumento do número de estudantes, pessoal e instituições acompanhou-se

também desta diversificação que através dos estabelecimentos oferecem
educação .superior ã população. Visto que as próprias universidades, de acordo

com suas áreas de trabalho, têm sido classificadas de acordo com as seguintes

categorias: “(a) complexas, quando combinam atividades sistemáticas e variadas

de pesquisa e docência de graduação e pós-graduação em um número
significativo de ãreasdo conhecimento; (b) completas, quando oferecem cursos na

maioriadas áreas do conhecimento;

'pertinênciai a pertinência da educação superior refere-se à capacidade dos sistemas e

instituições de educação superior para responder às diversas demandas postas pelas localidades,

regiões, paises e o mundo em geral.
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(c) incompletas, quando só oferecem programas em um número limitado de áreas

do conhecimento e (d) especializadas, quando concentram suas atividades
docentes em uma só área” (BRUNNER et al., 1995). A realização de atividades de

pesquisa e a oferta de programas de pós-graduação localizam-se, quase

exclusivamente, nas universidades “complexas” ou nas“especializadas", as quais

pertencem, salvo notáveis exceções, ao setor ' público. As “completas” e
“incompletas” repartem-se entre os setores públicos e privados, desenvolvendo

exclusivamente atividades docentes orientadas à formação profissional.

Vale ainda mencionar que a severa restrição do gasto público em educação

é outro fator de transformação, visto que as universidades públicas continuam

constituindo a coluna vertebral do ensino superior, já que elas abrigam o grosso

da matricula. re concentram os melhores recursos de pesquisa e docência..
Contudo, confrontadas com realidades tão divergentes como a crescente
demanda e os orçamentos estancados, e essas universidades se vêem hoje ante

o desafio de se transformar ou perder a legitimidade, espaço social e razão de ser.
Por isso, é inadiável efetuar mudanças importantes nas missões, no
financiamento e na cultura organizativa dessas instituições, as rotas e
recomendações propostas para a transformação da educação superior incluem

uma gama ampla e variada de opções, que é importante conhecer e ampliar a

fundo, porque está em jogo a sobrevivência de uma das poucas instituições
definidoras do caráter, das visões e dos valores do cidadão.

Nos últimos anos, tanto o Banco Mundial (BM) como o Banco Interamericano

de Desenvolvimento (BID) dirigiram seus olhares para este nível educativo, não

necessariamente buscando formas de contribuir para o fortalecimento institucional

e a capacidade de pesquisa das universidades. As políticas do BM estão
claramente estabelecidas nos livros intitulados “Educación superior: las lecciones

derivadas dela experiencia “ (BM, 1995 - Educação superior: as lições derivadas
da experiência) e Prioridades Y Estrategias de la educación, examen Del Banco

Mundial (BM 1996 - Prioridades e estratégias da educação, exame do Banco

Mundial).O Banco as resume com grande precisão no capítulo 6 (pág. 96), do

primeiro deles nos seguintes termos : “ A reforma do ensino pós-secundário e,
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especialmente, as estratégias para mobilizar um maior volume de financiamento
privado para .esse s_ub-setor mediante a participação nos custos e no fomento das

instituições privadas podem ajudar os países a liberar alguns dos recursos
públicos necessários paraâmelhorar a qualidade do ensino dos níveis primários e

secundários e o «acesso a eles. Portanto, o Banco Mundial pode- esgrimir outro

poderoso argumento em favor de seus empréstimos para ap educação. superior: o

apoio aos esforços dos países para adotar reformas de políticas que permitam ao

sub-setor funcionar de maneira mais eficiente e com menos custo para o estudo.

Continuarão recebendo prioridade os países dispostos a adotar, com relação ao

ensino pós-secundário, um marco normativo que faça finca-pé em uma estrutura

institucional diferenciada ea uma base de recursos diversificada e que dê maior

importância aos .provedores e ao financiamento privado

Na segunda publicação, o Banco reforça suas posições criticando fortemente

a organização, o funcionamento- e, muito especialmente, o rendimento da
educação superior, propondo as seguintes medidas corretivas: privatizar a
educação superior, sua gratuidade, implantando a cobrança de matricula, criar

instituições não universitárias de terceiro nível e retirar prioridade da investigação

nas universidades. públicas.

A concepção da educação encerrada nestas recomendações do Banco
Mundial é evidentemente instrumental para a consolidação do capitalismo
neoliberal ei tem sido concomitantemente criticada por uma poderosa corrente

intelectual que tem destacado os as pectos negativos supostos para os países em
desenvolvimento. No curso dessa corrente, segundo SOLER ROCA (1997), ao

fazer uma pormenorizada análise da visão do Banco sustenta que ela deriva da

concepção economicamente e neoliberal que o banco, ei as demais instituições

chamadas de Bretton Woods tem da sociedade e da mudança social”. Diz em

seguida, “na descrição dascausas e efeitos dos ajustes estruturados a que o FMI
e oi BM estão submetendo os paises em desenvolvimento, nos mecanismos que

os levaram” a contrair ingentes dividas, cujo impossivel pagamento estáobstruindo

o direito que todo povo tem ã prosperidade e ao bem estar de seus habitantes,

nos terríveis efeitos que o neoliberalismo está tendo nas condições de vida de
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uma parte importante da humanidade, condenada à miséria, à fomee a exclusão
social ” .

As universidades recebem pressões de atores muitos variados, destacando

se entre” eles: os estudantes, que requerem acesso, programas e. serviços
adequados as suas necessidades e interesses, os setores produtivos privados,

que demandam egressos com as qualificações que o cambiante mundo do
trabalho exige, os governos, que insistem em que seja tornado mais eficiente o

uso dos minguados recursos financeiros que repassam para elas, os organismos
financeiros internacionais, que alegam que a inversão em educação superior não

é suficientemente produtiva para torná-la prioritária, e também a sociedade em

seu conjunto queespera da universidade respostas ágeis ea criativas aos cruciais

problemas de desenvolvimento econômico e social que devem. ser resolvidas

pelos múltiplos atores e não só pelas instituições de educação superior.

Entretanto.as universidades não podem permanecer impassíveis frente a

essas pressões e aos desafios que lhes estão sendo. colocados. Pelo contrário,

devem assumir uma posição proativa e prospectiva, abandonando a postura
reativa edefensiva que astem caracterizado nas últimas décadas, particularmente

frente às propostas que recomendam debilitar a educação superior pública. De
acordo com o preconizado pela UNESCO (1995-1998), terão que se preparar para

responder aos requerimentos da formação permanente, às mudanças geradas

pela revolução científico-tecnológica e pela necessidade de converter-se em
instituições altamente eficientes no manejo de recursos públicos.

Em tal contexto, a avaliação pode converter-se na melhor ferramenta para

guiar a transformação que se deve realizar no interior de cada instituição de

educação superior. Pode ser a ocasião .propícia para redefinir a ,missão particular

de cada uma delas, para estabelecer objetivos e metas, elaborar instrumentos que

permitam a verificação de seu cumprimento. Desse, modo, pode constituir um

excelente exercício formativo em todos os níveis e um mecanismo eficiente para

encarar sua re-legitimação. frente ã sociedade. Pode, em suma, ser assumida e

adotada como a principal estratégia para a mudança.
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Isso ê possível e só se define como objetivo central do processo a qualidade

do serviço e a_ melhora das instituições, afastando-se de toda tentativa de
classificá~l-as ou penalizá-las, se só buscarem uma compreensão integrada e

articulada do conjunto de cada instituição, por meio da compreensão de todas as

suas partes, se só combinarem procedimentos qualitativos e quantitativos, se só

orientarem para o conhecimento e para o desenvolvimento da instituição, se
dedicar ã tomada de decisões para transforma-la, e, sobretudo, se dedicarem

todas as instituições de educação superior, sem exceções, com o fim de melhorar

sua qualidade acadêmica e a sua pertinência social, de proporcionar garantias à fé

pública depositada nelas.

Assinalando que qualquer intento consistente para superar a qualidade e a

pertinência da educação superior requer uma transformação significativa de todo o

sistema educativo, e que a solução dos problemas financeiros da educação
superior não consiste em distribuir os escassos recursos existentes entre os
distintos níveis do setor, senão em transferir recursos de outros setores menos

prioritários, melhorar a distribuição de receitas e diversificar as fontes de
financiamento, o que deve ser resultado de uma busca empreendida 'com a
participação do Estado, a sociedade civil, as comunidades profissionais e

empresariais para responder desta maneira em forma conjunta eqüitativa às
necessidades dos diferentes componentes da sociedade que estabelecem
estratégias e. políticas para a transformação e melhoria da Educação Superior são

levantadas as seguintes metas e propostas , segundo a conferência da UNESCO
realizada em Paris no mês de Outubro de 1998.

1. A educação em geral e a superior em particular são instrumentos

essenciais para enfrentar exitosamente os desafios do mundo
moderno e para formar cidadãos capazes de construir uma
sociedade mais justa e aberta, baseada na solidariedade, no respeito

dos direitos humanos e no uso compartilhado do conhecimento e da

informação. A educação superior constitui, ao mesmo tempo um

elemento insubstituível para o desenvolvimento sociaI,a produção, o

crescimento económico, o fortalecimento da identidade cultural, a
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manutenção da coesão social e a promoção dacultura de paz, bem

como a luta contra a pobreza.

O conhecimento é um bem social que só pode ser gerado,
transmitido, criticado e recriado em benefício da sociedade, em

instituições plurais e livres, que gozem de plena autonomia e

fidelidade acadêmica, porém que' possuam uma- profunda
consciência de suaresponsabilidade e uma indeclinável vontade de

serviço busca de soluções às demandas, necessidades e carências

da sociedade, à qual devem 'prestar contas como condição
necessária para o pleno exercício da autonomia. A educação
superior poderá cumprir tão importante missão na medida em que

exija de si mesma, a máxima qualidade,- para o que a avaliação
Continua e permanente é um valioso instrumento.

A educação superior deve fortalecer sua capacidade de análise
crítica de antecipação e de visão prospectiva, para elaborar
propostas alternativas de desenvolvimento e para enfrentar, com um

horizonte de longo prazo, as problemáticas emergentes de uma
realidade em contínua e rápida transformação.

As instituições de educação superior devem adotar estruturas
organizativas e estratégias educativas que lhes confiram um alto

grau de agilidadee flexibilidade, assim como a rapidez de resposta e
de antecipação necessárias para encararrcriativa e eficientemente

um futuro incerto. Devem possibilitar o intercâmbio de estudantes

entre instituições e, nestas, entre as diferentes carreiras, e
incorporar, sem demora, oparadigma de educação permanente.Tem

que se transformar em centros aptos a facilitar a atualização, o
retreinamento e reconversão de profissionais e oferecer sólida

formação nas disciplinas fundamentais junto com uma. ampla
diversificação de programas e estudos, diplomas intermediários e

pontes entre os cursos e as disciplinas. Além disso, devem procurar
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fazer com que as tarefas de extensão e difusão sejam parte
importante de seu trabalho acadêmico.

A natureza do conhecimento contemporâneo, com sua constante

renovação e seu vertiginoso incremento, concorda com o conceito

atual de educação permanente. Este deve ser um complemento
indissolúvel dos estudos conducentes a graus e titulos, oferecendo

aos graduados oportunidades de atualização e adaptação a
realidades cambiantes e dificilmente previsíveis. A educação

permanente deve' tornar possível, além disso, que qualquer pessoa,

em qualquer etapa de sua vida possa regressar ás aulas,
encontrando sempre nelas a oportunidade de reincorporar-se á vida

acadêmica e alcançar novos níveis de formação profissional, dão

que para lá do credenciazlismo, a competência adquirida possui um
valor em si mesma.

A educaçã_o superior necessita introduzir métodos pedagógicos

baseados na aprendizagem para formar graduados que aprendam a

aprendere a empreender, de sorte que sejam capazes de gerar seus

próprios empregos e inclusive criar entidades produtivas que
contribuam a abater o flagelo do desemprego. É necessário
promover o espírito de indagação de maneira que o estudante esteja

dotado das ferramentas que lhes permitam a busca sistemática e

permanente do conhecimento, isso implicaa revisão dos métodos

pedagógicos vigentes, transladando a ênfase posta atualmente na

transmissão do conhecimento para o processo de sua geração.
Desse modo os alunos adquirirão os instrumentos para aprender a

aprender, a conhecer, a conviver se a ver.

Em uma sociedade em mudanças é necessária uma formação
integral, geral e profissional, que propicie o desenvolvimento da
pessoa como um todo e favoreça seu crescimento pessoal, sua

autonomia, sua socialização e a capacidade de converter em valores
os bens que aaperfeiçoam.
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1

Um sistema de educação superior só pode desempenhar
cabalmentesua missão e erigir-se em elemento social proveitoso se

uma parte do pessoal docente de suas instituições de acordo com os

objetivos particulares da instituição, suas capacidades docentes e

seus recursos materiais, realizam também atividades de criação

intelectual (científica, técnica e humanística).

Introduzir nos sistemas de educação superior uma sólida cultura

informática. A combinação adequada de 'programas de
informatização e comunicação recoloca ias necessidade de atualizar
as práticas pedagógicas no âmbito universitário, Além disso, seus

integrantesprecisam participar nas grandes redes acadêmicas, ter

acesso ao intercâmbio com outras instituições, incrementando a

abertura e as interações assim as instituições de educação superior

assumirão ao mesmo tempo como tarefa fundamental, a
preservação e o fortalecimento da identidade cultural, de modo tal

que a abertura antes citada, não ponha em perigo os valores culturais

próprios.

A educação superior tem de participar decididamente no
melhoramento qualitativo de todos os níveis do sistema educativo,

seus apartes mais concretos podem se dar por meio da formação de
docentes, a transformação dos alunos em agentes ativos de sua

própria formação, a promoção da investigação sócio-educativa a
respeito de problemas tais como deserção prematura e a repetência

e a sua contribuição à elaboração de políticas de estado no campo

educativo. Toda política de educação superior deve ser
compreensiva, abordando e considerando todos os componentes do
sistema educativo.

As instituições de educação superior devem gerar em seus
graduados ra consciência de pertencer ã comunidade, promovendo

os processos que conduzam à integração regional, e situando a
integração cultural e educativa como bases da integração política e
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2.

3

4.

5.

econômica. Diante da formação de novos espaços econômicos na

atual contexto de globalização e regionalização, as instituições de
educação superior devem assumir o estudo da integração entre os

aspectos econômicos, culturais, sociais, ecológicas, políticos, etc ...,

como tarefa fundamental, com um tratamento interdisciplinar dos

problemas.

Sobre aconvalidação de estudos, títulos e diplomas as instituições

de educação superior devem estimular a modalidade acadêmica e
profissional, com o fim de favorecer o processo de integração
econômica, educativa, política e cultural.

.A transferência e o intercâmbio de experiências entre instituições de

educação. superior são imprescindíveis para promover o saber e

favorecer sua aplicação ao desenvolvimento. A cooperação
interunivesitária pode ser facilitada pelo progresso constante das

tecnologias da informação e da comunicação e tornar-se fortalecida

pelos atuais processos de integração econômica e política, assim

como. pé a crescente necessidade de entendimento intelectual.

A exparsão considerável de diversos tipos de redes e outros
mecanismos de enlace entre instituições, professores e estudantes,

em um momento em que nenhuma instituição pode pretender
dominar todas as áreas do saber, é .fundamental para a busca

coletiva de eqüidade, qualidade e pertinência para a educação
supenor

O apoio político ã educação superior continua sendo indispensável.

Os desafios que enfrenta a educação superior constituem desafios

para toda a sociedade, incluindo os governos, o setor produtivo, o

mundo do trabalho, a sociedade civil organizada, as associações

acadêmicas e também as organizações regionais e internacionais
responsáveis pelos programas. de formação, pesquisa,
desenvolvimento ou financiamento.
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16. Pelo anteriormente dito, todos os atores sociais devem somar seus

esforços e. mobilizar-se para impulsionar o processo de profundas

transformações de educação superior, apoiando-se no
estabelecimento de um novo “consumo social” que coloque as

instituições de educação superior, em uma melhor posição para

responder às necessidades presentese futuras do desenvolvimento
sustentável.

4.1. Confronto da Análise Teórica do Ensino Superior.

Frente à pesquisa realizada, em uma instituição de ensino privada nota-se

alguns pontos em comum com a abordagem feita sobre o ensino superior. A

primeira delas é que esta instituição absorve a demanda estudantil com um exame

de seleção bastante diferenci-ado, e certamente um tanto que comprometedor, e

visto; que literalmente, o aluno que não zerar em alguma prova, estará

automaticamenteclassificado, trazendo com isso uma situação para ag instituição
bastante complexa, porque dá a nítida impressão que a intenção éi auferir uma

grande lucratividade e, perante a sociedade, fica uma imagem de que é uma

instituição. frágil que não exige muito do aluno e que também o ensino pode não
ser de qualidade, caindo em um velho jargão popular que é o “de pagou passou”.

Mas pela observação feita, esta situação aparenta não ser deste modo,
porque se há por um lado a facilidade em entrar para a universidade, por outro

lado o aluno. tem diflculdade para sair, ou seja, a instituição por possuir um quadro

de docentes, destacável pelas titulações que estes possuem, dispõe de uma boa
estrutura parao acadêmico , e por estes docentes estarem enquadrados como os

melhores do ramo, facilita ao aluno o acesso ao aprendizado e ao ensino em si,

com qualidade demonstradae comprovada pelos elogios e relatos que os .alunos

fazem aos professores.

As mensalidades da instituição estão de certa forma além do
comprometimento financeiro da maioria das pessoas, pois variam entre a faixa de

R$350,00 os cursos que são os mais baratos, até a. faixa de R$820,00 os mais
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caros, mostrando que com sua política a instituição é um local que poucas
pessoas, que não sejam enquadradas de certa forma em uma “elite” social,
venham freqüentar e estudar _

Dentre as categorias das universidades citadas por BRUNNER (1995), nos
relatos sobre o ensino superior, a instituição estaria inserida na categoria de

universidades completas, pois oferece vários cursos de graduação e ainda os
cursos de pós-graduação que somente iniciarão se houver demanda suficiente a

partir do ano de 2004.

E 'curiosamente busca formar empreendedores, situação esta que é uma das

propostas da UNESCO para ensino superior em sua conferência mundial sobre

este ensino, Temática esta difundida pela coordenação de curso, do Curso
pesquisado, a graduação em Turismo e Hotelaria.

A instituição é uma empresa familiar, onde o pai e o irmão mais velho da

família é o Reitor, suas irmãs são respectivamente vice-reitora e ,reitora financeira

e seus três. filhos são pró-reitores de graduação, pós-graduação e administrativo.

Visto que esta configuração diretiva é questionada pelos “supostos” privilégios que

as pessoas possam vir a ter, mesmo porque outras pessoas da família ,dirigem as

outras. redes, nas cidades de Maringá, Ponta Grossa eu Brasília. O que esta
configuração diretiva pode mostrar ao seu público, é algo que é muito criticado

pela sociedade em geral o fato de existir o nepotismo.

Vejo que o objetivo da instituição é dotar seu aluno, de um repasse de
conhecimentos substanciosos e que certamente irão servir, de base na sua futura

profissão e por isto é que a percepção sobre o que foi abordado anteriormente,

relata que é difícil o aluno sair da universidade, porque a dificuldade do sair

exprime o objetivo da instituição, afinal o aluno que não absorve todas as
informações poderá flcar retido, ou seja, tornar-se-á um_ repetente e caindo na

preocupação principal da instituição que é a evasão. A evasão causa não só a

perda financeira para ambas as partes, ao aluno que investiu e a instituição que

perde afonte de rendimento, mas principalmente o distanciamento frente ao
conhecimento e a capacitação para o mercado profissional.
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4.2. Descrição das Condições da Instituição Pesquisada.

Na observação sobre a infra-estrutura e também sobre as condições de
oferta que a instituição pesquisada oferece , constatou¬se que, nos vinte e nove

cursos de graduação existentes e particularmente no curso de Turismo e
Hotelaria, a maioria dos professores é composta deespecialistas, alguns mestres

e poucos doutores e pós-doutores, o que demonstra para minha opinião, como

uma boa qualidade no corpo docente do curso em si. Em relação á estrutura do

curso, neste 2° semestre' do corrente ano, oferece aos graduandos, très
laboratórios de informática equipados de computadores com internet mas sem

impressoras, uma unidadehoteleira (quarto de hotel padrão luxo) para aulas das
disciplinasfocadas na área hoteleira e disciplinas afins, uma agência experimental

de turismo que oferta estágio aos estudantes de 7° e 8° período com dois

computadores providos de internet, uma impressora, bem como serve de
laboratório para aulas práticas, um ônibus de viagem categoria leito, para viagens

e passeios dos professores e alunos com capacidade de 42 lugares com banheiro

de bordo e motoristaprofissional. No turno matutino oferece três períodos (porque

o curso é semestral tanto pela manhã, quanto às noite), um 2° periodo com vinte

alunosmatriculados, um quarto período com vinte e oito alunos matriculados e um

6° periodo com' onze alunos matriculados com aulas semanais no horário das

7h30 às 11h10 pela manhã edas 19h às~22h3O no período da noite. de segunda a

sexta- feira, ( somente o 6° período devido á uma adequação na grade curricular

tem aulas aos sábado.s ), o 8° periodo com dezesseis alunos matriculados tem

aulas somente na terça-feira; no turno da noite há seis períodos, o' 1° periodo com

novealunos matriculados, o2° período com trinta e um alunos matriculados, o 4°

período com quarenta e oito alunos matriculados, o 6° período com vinte e dois
alunos matriculados e o 8° período com trinta e quatro alunos matriculados, com
um total de 242 alunos matriculados e cursantes.

A coordenadora do Curso de Turismo e Hotelaria é mestre em Turismo pela

USP e graduada em_ dois cursos superiores Comuni.cação Social e Relações
Públicas e Turismo ambos pela UFPR. Há um coordenador adjunto graduado em
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Turismo pela UFPR e em fase de conclusão da especialização em Organização

do Trabalho Pedagógico também pela UFPR, a secretaria do curso é Pedagoga e

a Coordenadora da Agência Experimental é graduada em Turismo e especialista

em Agenciamento ambos pela UFSC.

As salas de aula são amplas e com boa acústica e iluminação. O Centro

Universitário oferece aos seus alunos dois palácios, chamados de blocos, com

diversas salas de aulas, sendo que esta sede é a mais nova da Instituição que
possui outras duas sedes própriasem Curitiba, outra em Maringá, outra em Ponta

Grossa e mais uma em Brasilia. Na sede nova, chamada de Cidade Universitária

os dois blocos de estudos com aulas diárias no periodo matutino e. noturno. O

mais novo deles aindaesta em fase final de conclusão, onde o 6° andar abrigará a

Cozinha Didática que servirá de laboratório para as aulas práticas do Curso de
Turismo e Hotelaria. O 1° até o 5° pisos são destinados às salas de aula, uma

cantina, uma fotocopiadora, um laboratório de informática, a unidade hoteleira,

agência experimental de turismo e outros laboratórios dos outros cursos de
graduação. Ainda neste Campus, o outro bloco é dotado das mesmas situações

que já foram citadas anteriormente, com dois itens a mais que são: a Biblioteca e

o Auditório. A instituição ainda mantém outras três sedes na cidade de Curitiba,

que são sublocadas para o mantenimento de cursos de graduação e
departamentos administrativos.

O processo seletivo ocorre em dois períodos do ano, um no. inverno e outro

no verão, salvo em anos que sejam necessários mais vestibulares para o
preenchimento das vagasofertadas. A instituição possui um Núcleo Geral de

Projetos e Pesquisa e oferece cursos de pós-graduação em diversas áreas.

Mencionando, ainda sobre o processo seletivo da instituição em pesquisa,

destaca-se a maneira diferenciada de como este processo ocorre, no processo o

aluno para obter sua aprovação não deve zerar na prova de redação, nem nas
provas das outras disciplinas, também o processo de seleção e cumulativo, ou

seja, to candidato que somar maior número de pontos ou nota gradativamente alta

atinge uma colocação geral. O vestibular exige que o aluno preste as provas das

disciplinas afins para o curso exclusivamente optado, ou seja, um candidato para
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uma vaga no Curso de Turismo e Hotelaria, por exemplo, somente fará as provas

das disciplinas de língua estrangeira moderna, língua portuguesa, literatura,
redação, história, geografia, deixando de lado à parte de física, biologia,
matemática e quimica, pois segundo a instituição estes conteúdos não serão
abordad_os na proflssão ese o forem será meramente informativos. Vale dizer que

as provas destas ciências por últimos citadas só foram realizadas pelos alunos

que optarem pela área de saúde.

Voltando para a abordagem sobre lo Curso de Turismo e Hotelaria, da
instituição, vale mencionar que o objetivo do curso é propiciar aos graduandos um

ensino que engloba todas as di'sciplinas que envolvem a profissão em si, bem
como as disciplinas comuns em outros cursos de graduação que fazem parte do

curriculo, digamos que essencial exigido pelo MEC, focando a idéia do
empreendedorismo, ou seja, disseminando entre os alunos que este deve ser

dono do seu próprio negócio e. que não seja um empregado formal, mas um
empreendedor que propicie empregos e oportunidades para as pessoas. Frente as

quatorze instituições que oferecem na cidade de Curitiba o Bacharelado em
Turismo, desta instituição em especial diferencia-se das demais por ofertar o

Bacharelado em Turismo e Hotelaria, sendo que o objetivo de .ensino é dividido

em duas- grandes áreas, ,o Turismo e a Hotelaria, e que a matriz curricular do

Curso desta instituição engloba, desde o primeiro período até o oitavo, diversas

disciplinas que potencializarão o estudante, para que este opte por um segmento

em específico na área do Turismo.

A matriz curriculardozcurso é composta por disciplinas exigidas pelo MEC,

mais as disciplinas que complementam o embasamento teórico para um melhor

aproveitamento por parte do alunonos vários segmentos do Turismo, todas elas

são aprovadas pelo MEC, e estão dispostas da seguinte maneira.

1° PERÍODO - Lingua Portuguesa, Geografia do Turismo, Teoria Geral do

Turismo com carga horária semestral de 72horas eHistoria do Brasil, Informática

Básica , Metodologia Científica' e Conceitos Básicos 'de Hotelaria com carga
horária semestral de 36horas, totalizando 36Ohoras/aulapor semestre.
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2° PERÍODO - História do Paraná, Cartografia Temática, Sociologia, Gestão

Hoteleira Is (queenfoca ahospedagem e a governança) com carga horária

semestralde sõnoraâ e Teoria Geral da Administração, Matemática Financeira e
Inglês I com carga horária semestral de. 72 horas, totalizando 360horas/aulas por
semestre.

3° PERÍODO - Direito e Legislação, Antropologia, Espaço Turístico, Filosofia.

Gestão Hoteleira Il, Turismo e Meio Ambiente comcarga horária de 36 horas e

Inglês ll e Estatistica com 72 horas, totalizando 360horas/aulas por semestre.

4° PERÍODO - Legislação Ambiental, Meios de Hospedagem Alternativos,

Elaboração de RoteirosT,urísticos, Contabilidade, Patrimônio Turístico de Curitiba,

Higiene, Segurança e Qualidade no Trabalho com carga horária de 36 horas e

História da Arte e da Cultura, Artesanato e Cultura Popular com carga horária de

72 horas, totalizando 360horas/aulas por semestre.

5° PERÍODO - Gestão Hoteleira Ill, Psicologia do Turis;mo, Agenciamento,

Transporte, Segmentação do Turismo e Patrimônio Turístico do Paraná com carga

horária de 36 horas eEspanhol l, Administração de,Recursos Humanos com carga

horária de 72. horas, totalizando 360horas/aulas por semestre.

6° PERÍODO - Património Turístico Nacional, Turismo em Áreas Naturais,

Estudos Independentes I com carga horária de 36 horas e Espanhol II, Marketing

em Turismo e Hotelaria, Organização de Eventos, Alimentos Bebidas, com carga

horária de 72 horas, totalizando 396horas/aulas por semestre.
7° PERÍODO - Postura e Ética Profissional, Análise Econômica do Turismo,

Património TuristicoInternacional, Comunicação Empresariale Relações Públicas,

Estudos Independentes ll com carga horária de 36 horas e Planejamento e

Organização do Turismo, Pesquisa e Projeto em Turismo e Hotelaria e Lazer e

Recreação com carga horária de 72 horas, totalizando 396horas/aulas por
semestre.

8° PERÍODO - Cerimonial e Etiqueta, Formação do Empreendedor, Tópicos
Especiais em Turismo e Hotelaria, Seminário em Gestão da Qualidade no Serviço

em .Turismo e Hotelaria com carga horária de 36 horas e Trabalhos de Conclusão

de Curso com carga horária de 72 horas e Estágio Profissional Supervisionado em
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Turismo se Hotelaria com carga horária de 300 horas, totalizando 516horas/aulas

por semestre,

Concluindo um total geral nos oito semestres ou quatro anos de duração do

curso em 3108 horas aulas, sendo que para adequação de grade horária do curso,

a partir do 6° periodo os alunos têm aulas aos sábados. Com as disciplinas
expostas no' curso a instituição, perante sua Coordenação de Curso, tenta mostrar

que com esta gama et diversidade de disciplinas na matriz curricular, essas
venham embasar o aluno teoricamente e naprática, uma vivência do que de fato

ocorre naprofissão Turismo, visto que muitas das disciplinas do curso envolvem o

aluno diretamente na prática do dia-a-dia de trabalho de um profissional dentro de

vários segmentos que o Turismo dispõe, enquanto as disciplinas chamadas de

teóricas, embasam o conhecimento que o profissional precisa ter para aplicar na

profissão. Portanto a instituição espera que o aluno absorva o maior conhecimento

possivel e que io aplique na sua futura carreira profissional, visto que a diversidade

e focalização, vale ressaltar que a instituição através das instituições parceiras

tentam proporcionar aos alunos, convênios ou até oportunidades de estágio em

diversos segmentos da área para o aluno, e com isto desenvolve a interação do

meio acadêmico com o profissional.

Em observação conclui, que realmente os alunos dos diversos periodos,

acreditam que o Curso de Turismo e Hotelaria irá proporcionar uma boa inclusão

no mercado profissional. Estes reconhecem que possuem um estudo de qualidade

e tem um aprendizado nivelado a altura de suas expectativas futuras para uma

boa carreira profissional, já que a instituição busca contribuir com professores

qualificados, que possuem grande experiência profissional dentro da temática que

ministram nas suas disciplinas e uma boa infra-estrutura tecno-pedagógica, visto

que seus laboratórios são bons porque possuem equipamentos novose suas
bibliotecas possuem um acervo atualizado em todas as áreas de ensino nos
cursos de graduação que são ofertados, bem como uma equipe dez pedagogas da

assessoria pedagógica que atendem aos alunos e professores, e, também uma

estrutura administrativa organizada em termos de atendimento em geral. Vejo

também que os alunos gostam de estar na instituição estudando; pesquisando e
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realizando atividades que são pertinentes aos conteúdos das disciplinas e se

sentem preenchidos em sua necessidade de aprendizado. 1

4.3. Descrição das condições oferecidas pelo Curso de Turismo e Hotelaria ,
frente aomercado de trabalho:

Com a oferta de várias disciplinas voltadas à prática dos diversos segmentos

do Turismo , não se tem muito à argumentar , visto que a grade curricular do curso

foi montada em cima dos padrões de qualidade de ensino preconizado pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC) para a área em questão. Portanto os

alunos da instituição de ensino pesquisada , estão bem embasados pelos
conteúdos programáticos que as disciplinas em suas totalidades propõem .

Mesmo que , teoricamente , ou seja, o saber adquirido. ao que tange
embasamento teórico sobre a profissão Turismo , estesalunos estão munidos de

maneira tal para encarar a futura empreitada profissional , com uma boa garantia

deconhecimentos , que são absorvidos em seu momento enquanto acadêmicos .

Não terão , em minha opinião Z nenhum problema , nos aspectos de dominar
teoricamente o que a profissão e o mercado profissional exige , só valendo aqui

ressaltar que devem aperfeiçoar os seus conhecimentos em Línguas estrangeiras

, porque o que é repassado a eles no nivel superior ainda não é o suficiente , para

um bom desenvolvimento profissional no mercado. Já que este exige da pessoa

um bom domínio em linguas , tanto no falar quanto ao escrever e também para

poder expressar-se . Ainda no aspecto dos idiomas , o profissional deve saber ler

e interpretar as coisas , visto que o aluno tanto desta instituição , quanto
supostamente das outras não obtêm o grau de domínio de um ou mais idiomas ,

enquanto acadêmico , no fque diz respeito ao conhecimento ofertado pela
universidade. Por isso deve aperfeiçoar-se em cursos de Línguas estrangeiras.

Corn relação aos laboratórios oferecidos pelo Curso de Turismo e Hotelaria

da instituição pesquisada , vejo queestes são bem estruturados , mais ainda são

insuficientes para que o aluno integre os conhecimentos teóricos obtidos , frente

aos práticos que lhes são exigidos . A Agência Experimental de Turismo , bem
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como a Unidade Hoteleira e o ônibus não oferecem condições para que o aluno

observe o que na prática acontece . A agência , por exemplo , não possui um

sistema de informática que uma agência de turismo atuante no mercado possui , e

ela não pode operar comercialmente devido ao MEC não permitirque a mesma

tenha fins lucrativos. Mas se a instituição realizar uma parceria com uma empresa

turística que opere a agência como posto de atendimento desta aí , a situação

modificaria e a -agência funcionaria como um departamento de viagens da

instituição .

A instituição , através da Coordenação do Curso de Turismo e Hotelaria tem

a intenção de realizar" tal parceria , mas enquanto isso não acontece , a agência

experimental continuará sendo apenas um local destinado à aulas de interação ,

ou seja , os alunos só podem observar os materiais que estão disponíveis como
folders, prospectos , mapas e revistas que mostram hotéis , atrativos turísticos ,

locais para visitação e lazer somente. Sendo isto , um desperdício para o
desenvolvimento educacional do aluno , não servindo de preparo nem teórico
como prático.

A unidade hoteleira , apesar de ser um quarto de hotel padrão luxo , também
não oferece condições para uma prática da profissão, voltada aqui para o
segmento da hotelaria , pois nesta , a instituição não oferece um sistema de

informática que permita ao aluno , uma vivência com o dia a dia de trabalho em

um hotel . Portanto a unidade hoteleira só possui o básico para um entendimento

apenas de observação por parte do aluno , de como é um quarto de hotel padrã.o

luxo, não oferecendo com isto condições nem para uma aula prática de hotelaria .

O ônibus apesar de ser de categoria leito , é pouco utilizado e serve apenas

para viagens de estudo , poderia ser utilizado com mais freqüência para que o
aluno vivencie à prática doTurismo em si , e desenvolvendo com isso todas as “

formalidades  pedidas pelo mercado _ Aqui o aluno poderia em atividades
voltadas para vários. segmentos do Turismo , praticar o “ corpo a corpo ” com o

turista ou o cliente em geral _ Mas isto a instituição é isenta de culpas , porque

cabe aos professores e também a Co_ordenação do Curso de Turismo e Hotelaria

desenvolver tais atividades , para que os alunos .possam conhecer o que o
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mercado propicia para as pessoas . Ainda neste ano* letivo , estão sendo

desenvolvidos projetos e intenções de atividades pelo corpo docente e pela
coordenação de curso, o que certamente tornará o curso mais dinâmico emais

atuante no ponto aqui apontado.

Em uma síntese geral das condições oferecidas pela instituição pesquisada ,

e pelo que o mercado profissional espera do egresso em Turismo e Hotelaria ,

diante do que anteriormente foi abordado e apesar da “ deficiências " apontadas ,

vejo que , o que é ofertado permeia , bons aspectos para a profissão Turismo .

Vejo também que pelos- diversoszsegmentos da profissão , o aluno egresso e
também oqueainda é acadêmico tem um bom subsidio para exercer a atividade

em Turismo. Visto que embasado de conhecimentos necessários para este
exercicio o aluno possui. Mesmo que a infra - estrutura voltada para a prática

ainda esteja em processo de melhoria , o aluno tem condição para ingressar com

segurança no mercado de trabalho É claro que depende somente dele
estabelecer-se no meio profissional , já que nenhuma instituição de ensino prepara

a pessoa ,tão bem , para esta possuir um auto controle , tanto na parte emocional

, quanto na parte de saber inteirar-se ao meio em que vive . Isto o. aluno pode
desenvolver no nível superior , pois este indica condições que -moldam e
reformulam a identidade
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5. Descrição do Trabalho Produtivo .

Aliado da postura profissional, no que tange ao relacionamento interpessoal

o profissional do turismo deve estar dotado de inúmeros conhecimentos chamados'

essenciais para serum bom profissional. Conhecimentosestes trazidos de suas

experiências profissionais, acadêmicas, culturais e de vida.

O profissional ligado ao Turismo, deve seguir uma trajetória diferente em

sua atuação na ação do trabalho produtivo, ou seja, no seu dia a dia de prestação

de serviços. Como o Turismo possui um leque de segmentos de atuação e cada

profissional pendepor um segmento que lhe seja adaptável ou 'até mesmo por

este profis_sional simplesmente gostar do segmento em específico, procurarei

esboçar um dos mais atraentes dos segmentos em Turismo: O Turismo de

Eventos.

O Turismo de Eventos abrange algumas áreas do segmento turístico e

propicia ao profissional atuante nele uma vivência com estas áreas que
certamente lhe proporcionaram, inúmeras práticas. Ao se pensar em organizar ou

montar um evento o profissional tem que delimitar cinco importantes passos, que

são o Planejamento, a Organização, a Estruturação, o Acompanhamento e a
Avaliação do Evento. Evento este, de inúmeras nomenclaturas, áreas delimitadas

(porque pode ser em diversas áreas profissionais) e principalmente objetivo. Por

um evento envolver vários profissionais e pessoas, que digamos, darão um

suporte para za perfeita execução de um evento, serão aqui abordados aspectos

relevantes, sobre os outros segmentos do turismo que se aliam ao Turismo de

Eventos em sua execução, bem como as principais características que envolvem

tal segmento. Partindo de um exemplo, comumente conhecido", que é a realização

de Congresso, que objetiva discutir as problemáticas educacionais no Brasil, ao
qual aqui chamaremos de Congresso Paranaense de Educação Superior.

O profissional que fica responsável pela organização deste tipo de evento,

terá que atuar de maneira tal, a qual, lhe possibilitará uma atuação não só como

segmento do Turismo, mas também com o segmento educacional. Sendo que na

primeira fase do evento aqui chamada de pré - evento, esta pessoa seguirá
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passos fundamentais para construir o planejamento para a realização do
Congresso. O primeiro passo é captar o evento em si, ou seja, o profissional do

turismo de eventos deverá possuir um conhecimento sobre o objetivo de

discussão do tema principal, que será abordado no congresso., Educação Superior
é o tema exemplifioado, pois bem deve-se primeiramente contatar a pessoa

responsável pela intenção da realização do evento na cidade, na qual o
profissional do turismo em eventos dispõe de meios para realizar o evento,

mostrando ao idealizador do evento em questão, quais são os atrativos que este
local poderá proporcionar para realizar o evento nesta cidade. O contato poderá

ser porcarta, e-mail, fax, telefone ou até mesmo uma visita pessoal ao idealizador

do evento, sendo neste contato inicial o passo fundamental para atrair a intenção

e a atenção do idealizador do evento. Tratando-se de um congresso para
Educação Superior o idealizador seria um renomado 'profissional do meio
pedagógico, ou até mesmo uma -instituição que procura expandir seus horizontes

em uma localidade diferente daquela que ela estaria localizada, podendo ainda

esta, ser rep_resentada por uma única pessoa ou um grupo de pessoas
responsáveis pela idéia da realização do referido congresso, ou ainda uma

instituição que deseja aparecer, pura e simplesmente,frente a seus concorrentes
em uma ,mesma localidade.

lndiferentemente, da localidade, considerada anteriormente o profissional do

Turismo em Eventos" deve conhecer profundamente os aspectos que serão

considerados como motivador de escolha para a realização do evento em si. O
profissional deve conhecer bem o potencial turístico do município que ele oferece,

parava realização do congresso. Em aspectos gastronômicos, visita e estabelece
parcerias e acordos que proporcionaram ao visitante e ao participante do evento,

uma liberdade de escolha por restaurantes confiáveis que durante sua estada ou

visita no local de realização do evento os motivaram a degustar as delícias e
culinárias diversificadas._ Neste contato o profissional estabelece uma condição de

preços das refeições que poderão estar incluídas ou não na taxa de inscrição do

evento, e ainda estabelece um provável relacionamento comercial com o
restaurante em questão, no que tange ao patrocínio para o evento. Porem o
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conhecim.ento, não se restringe somente a isto, o profissjonal dezevemos deve
conhecer a localização dos restaurantes, sabendo inclusive o tempo que o
participante do evento levará para dirigir-se ao restaurante e também quanto este

partic¡pan_te deverá dispor para gastos com meios delocomoção para ir ao
restaurante- Portanto é imprescindível o conhecimento sobre os meios de acesso

mais rápido ao local, bem como uma noção geográfica da localização mais
aproximada entre o restaurante e o hotel no qual o participante encontra-se
hospedado bem como o local no qual o congresso está sendo realizado. Falando

ainda de potencialtursísticot do município, o profissional que atua noTurismo de

evento deve conhecer os atrativos turísticos naturais (lagos, praias, fontes

d'água;,cachoeiras, etjc.) ;_ os atrativos de lazer (parques, bosques, shopping, casas

de show, etc.) j; os atrativos culturais (cinemas, teatros, bibliotecas, museus,

palácios, etc.) ; os atrativos sociais (_avenidas principais, meio de transportes,

espaços para a prática» desportiva", etc.), justapostos com a noção básica do

espaço geográfico que estes' atrativos se situam em referência aomunicípio e as
demais localidades adjacentes. Além dos aspectos. abordados anteriormente a

captação para um evento, depende também do profissional saber se comunicar.

Este deve conhecer a história local, a história da empresa contratante do evento

ou a história e o desempenho profissional da pessoa (idealizador), bem como a

sua importância, para a sociedade, enquanto profissional e cidadão.

Fundamentalmente, o local da realização do evento deve ser escolhido com

muito profissionalismo e cuidado, pois é aqui que o profissional. pode jogar todo o

trabalho do pré - evento fora, bem como afundar seu planejamento e' “queimar” a

sua imagem profissional.

Um congresso pode ser realizado em um teatro,_ em um centro de

convenções ou ainda em um pavilhão de eventos ou em hoteis. Este local,
indistintamente,deve possuir condições de adaptabilidade e funcionabilidade, para

o desenrolar de todo o processo do evento, possuindo equipamentos como
retroprojetores, data show, som e áudio visual,_ cadeiras confortáveis, mobiliário

(mesas de apoio inclusive, instalações elétricas e informatização), banheiros com

sanitários e demais acessórios perfeitamente higienizados, acesso à locais de
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escape para eventuais emergências, bem informados por avisos e placas de

informação,locais de entrada e saída com fácil visualização e se isto ainda não for

suficiente o local deve possuir autorização legal para a realização de eventos com

participação numerosa de pessoas. Oprofissional de eventos além de conhecer

estes aspectos deve providenciar todos os meios para a realização do evento se o

local não dispor dos mesmos. Sendo finalizada a etapa do pré - evento o
profissional do turismo em eventos começa a organizar outros aspectos que ao

mesmo tempo pertencem a fase do planejamento, como as organização no que

tange ao princípio de sua elaboração em si.

O profissional deveconhecer todos os meios de hospedagem disponíveis no

local de réalizafçâø do evento (cidade), dotando-se de informações sobre preços
~

(tarifas diferenciadas para o evento), condições de acomodação, Serviços
oferecidos (restaurante próprio, estacionamento, transporte, saunas,
cafés,academias de.g¡nastica, entretenimento, etc), dos quais através de contatos
e parcerias com os representantes destas empresas, visa proporcionar uma
perfeita condição de estada para o visitante ou participante do congresso em
questão. Também devendo preocupar-se com a localização dos hotéis, pousada,

pensões, quartos, albergues e até mesmo em casas de famílias que abrem seus

lares para acomodar os visirtantes. O profissional deve ainda aqui, conhecer as

categorias de serviços e acomodações que estes meios de hospedagem
oferecem, de acordo com as normas estabelecidas pelos Órgãos de fiscalização

competentes. Neste momento o profissional de eventos esta em pleno contato

com um outro segmento do Turismo que é a àrea” da Hotelaria. Por um
determinado motivo que possibilita um hotel realizar um evento do porte de um

congresso o profissional em eventos, deve conhecer as salas quepossibilitariam a

realização doevento, os serviços que o hotel pode propiciar como fornecimento de

equipamentos de multimídia, salas de apoio, sala de café, água, sucos, e
biscoitos, bem como para sea realização do coffee-break ( lanches realizados nos

intervalos e estabelecidos pela organização do evento ) ; pessoal para serviços de
manutenção L ,D6Ssoa especifica para divulgação e informação da realização do

evento no hotel ; pessoal responsável pelo estacionamento dos automóveis dos
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participantes do Íevento, bem como dos organizadores do evento ; restaurante do

próprio hotel para o almoço ou jantar ( programados no evento como fase de
interação dos participantes com taxas e tarifas diferenciadas para os participantes,

visitantes,organizadores que estejam em participação direta ou indireta no
evento). São requisitos básicos e que o profissional de eventos deve conhecer

para organizar bem um evento.

Na .organização do evento, o profissional deve estar acompanhado de
proflssionais que irão ajudá-lo não só a organizar, mas sim a estruturar e executar

asações com a melhor condição possível. (Os profissionais serão recepcionistas,

pessoal de apoio (transporte, recepção de materiais, equipamentos do evento),

pessoal de logística (inspetores de segurança, informática, elétrica, hidráulica,
promoção e divulgação); pessoal da administração e da parte burocrática
(documentação para a. realização do evento, responsáveis pelas inscrições,
crachás, brindes e informações básicas, movimentação contábil, financeira e

bancária, impressões de formulários e. fichários, etc.)... Diante de -todos estes

profissionais o profissional de eventos, a partir de agora, incorpora o papel de

organizador de eventos ze é responsável pela boa comunicação entre a equipe

disposta no evento e a equipe organizadora (profissional do Turismo em eventos e

o idealizador do evento ou empresa contratante), também cabe ao organizador

delimitar as tarefas aos colaboradores da equipe, implantando a harmonia e o

respeito mútuo entre todos os envolvidos,'mostrando aqui que deve conhecer bem

as pessoas com quem trabalha), através de boa comunicação verbal e atitude

comportamental. Portanto o profissional de eventos deve especializar-se em
cursos dezrelacionamento interpessoal para melhor desempenhar seu papel, neste

segmento do turismo, e também ser uma pessoa extremamente _sociável e de boa
culturapara também se comunicar com clareza e objetividade.

Ainda, nesta fase, de um 'evento oprofissional de eventos como organizador

deve preocupar-se como o. desenvolvimento e execução pormenorizados das
tarefas que ele delegue àsua equipe, acompanhando de perto todos os passos da

execução para a realização do evento em questão (congresso), detectando as

falhas, propondo e ouvindo as sugestões ocorrentes, comunicando-se
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freqüentemente com os profissionais que por ventura venham a ser contratados

como empresa ou pessoal terceirizado, que realizam tarefasocasionais que a

equipedo evento não pode realizar, por um motivo alheio a sua vontade, deve
tambémsupervisionar o trabalho da equipe toda e estar em permanente contato

com o idealizador do evento, para eventuais modificações estabelecidas por este

ou por necessidade de causa e efeito durante a execução das atividades. t

Outro segmento que o organizador de eventos trabalha é o Agenciamento,

pois neste aspecto o proflssional de Turismo em eventos deve conhecer e
estabelecer contatos e parcerias com as agências de turismo do município, ou até

mesmo de outras cidadesdo mesmo estado ou fora deste, dentro do país ou no

exterior, visto que aqui neste segmento, os participantes e visitantes do evento

virão ou irão para outros ou de outros destinos, eo a preocupação é. atender
também as necessidades dos “clientes” no quesito, locomoção, deslocamento. e

transporte, local, municipal ou interestadual. Também neste momento o

organizador pode através das agências de turismo, passeios locais ou para
Iocalidadespróximas, .oferecer aos participantes do evento um serviço que poderá

estar embutido ou não na taxa .de inscrição, sendo este serviço de caráter

estritamente opcional e livre escolha do participante, envolvendo aí, outra gama de

profissionais atuantes no turismo que são as pessoas que trabalham nas
agências, que ao venderem passeios, passagens aéreas, rodoviárias ,vendem
também intrinsecamente o evento em si.

Na terceira ,fase do evento a estruturação, o organizador e seus
colaboradores, moldam o evento a sua maneira, ou seja, aqui os profissionais dão

sua identidade pessoal aoevento, com a habilidade proflssional já comprovada ao

contratante do evento, a organização executa o evento e propicia o desenrolar do
mesmo. Nesta fase a. organização tem de estar atenta ao dia-a-dia do evento, ou

seja a própria atuação dos participantes, palestrantes, equipe de
apoio/administrativa/logística, dispondo situações que direcionam todos os
envolvidos para seus postos. Orientando os envolvidos com discernimento e

postura, tendo aqui que resolver situações inerentes às condições normais, como

participantes sem crachá de acesso, palestrantes faltantes ou com indisposição
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em participar do evento por motivo qualquer. Aqui o conhecimento com os demais

profissionais da área em questão, a Educação Superior, no que tange a
proporcionar contato e acerto para uma eventual substituição de emergência

utilizando-se aqui o organizador de suas fontes através de agências de turismo,
bem como os possívei_s profissionais da Educação Superior local que possam

suprir as deficiências do , motivo emergencial e da impossibilidade de um
palestrante estar no local ea horário de proferimento da fala. Podendo ser o motivo,

a cidade do evento estar momentaneamente sem condições climáticas, que não
propiciam teto para pouso da aeronave, ou até decolagem, que trará ouzlevará o

profissional (palestrante) em questão.. Aí entra a fonte agência. de turismo que
pode auxiliar o organizador do evento, criando alternativas de transporte ao
palestrante, ou ainda proporcionando a vinda do substituto em tempo hábil, para a

melhor estruturação do evento, sem que os demais envolvidos, participantes,

visitantes e ou outros palestrantes por algum motivo venham a ser incomodados

com a inconveniência. Por isso que o organizador do evento mostra a sua
identidade e dá “a cara para bater”, nesta fase do evento. Segurar “as pontas" é

saber construir' novas situações e superar as adversidades que um evento traz ao

profissional, que nele encontra-se inserido. Também nesta fase o organizador terá

que disponibilizar recursos se necessários para suprir as necessidades que ora

ocorram, afinal, os profissionais, terá que estar acima de tudo, principalmente do

inesperado.

De fato, o contratante, se tiver atendido suas necessidades fundamentais,

procurará produtosou serviços que atendam outras dimensões, que não sejam
aquelas óbvias. As pessoas (idealizadores do evento) estarão dispostas a pagar

mais por um produto ou serviço que apresente uma densidade de fatores
diferenciais. Aqui neste momento abre a possibilidade para a realização de outras

etapas de evento, ou seja, as outras edições do evento e a divulgação da imagem
da boa prestação dos serviços executados, abrindo a porta de novos clientes e
contatos futuros.

A fase de acompanhamento é a quarta fase, ou seja, a fase de
conclusão do evento. A execução do evento até aqui proporcionou diversos
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fatores e situações que foram paulatinamente acompanhadas e superadas pela
equipe organizadora; aqui a organização além de deli.mitar tarefas distintas para a

equipe .de trabalho, não só visualizará as deficiências ocorridas, mas também terá

que se preocupar com o termino do evento.

Ao desenrolar do evento em si, a organização estabelece parcerias, critérios,

buscando atingir com promoção e divulgação o público alvo do evento, simulando

questionários de satisfação para aplicação aos participantes e visitantes de
maneira geral, analisando aqui a importância do evento para o segmento não só

do turismo, também para as educacional, propiciando com estas avaliações um

acompanhamento melhor das inconveniências ocorridas, facilitando a solução

destas e* principalmente equiparando estas inconveniências com as proposições

para um melhor desenrolar das tarefas e atividades do evento. Portanto nesta
etapa do trabalho produtivo no evento, o profissional deve conhecer bem as

possíveis falhas, portar-se objetivamente como os obstáculos, propiciar soluções

fáceis _e eficazes e fundamentalmente, surpreender o contratante, o participante

e/ou visitante do evento :pela sua diversidade e confiabilidade aqui mostrada. A

finalização de evento deveránortear-se por algo que propicie aos envolvidos uma

grata satisfação em participar daquele evento em si, ou seja, organizar-se para
que os participantesrecebam seus certificados, declarações e principalmente o
desfecho com os parceiros e/ou patrocinadores que ajudaram na execução do

evento. O organizador na fase de acompanhamento do eventojá conseguiu ou

busca ainda novos parceiros estabelecendo com estes uma relação de
valorização doseu produto, através das características associadas' aos conceitos

de i-alegria, generosidade, amabilidade e energia. E a criatividade do organizador

estimulará em muitosncasos um fator de diferenciação, estabelecendo relações

comerciais e humanas mais próximas, tendo a confiança dos parceiros e
participantes, tratando as pessoas como “amigos” e o fator no qual o “cliente”

percebe que está fazendo alguma coisa a mais do que simplesmente um
envolvimento pessoal e espontâneo do organizador, mas mostrando
principalmente o profissional que ali está acompanhando e evento de forma efetiva

45



z

e atuante, sendo este uma fonte de segurança e tranqüilidade para o fechamento

do evento.

A quintafase de um evento, a avaliação é o chamado pós-evento, aqui o

organizador, levantará e buscará informações sobre o queocorreu no seu evento,
tanto em aspectos positivos como em aspectos negativos, bem como a qualidade

do mesmo em si, através de ligações telefónicas, cartas e outros meios de

comunicação, anteriormente abordados, junto aos participantes,
visitantes,parceiros, contratantes, tudo isso através da equipe de trabalho que

nesta fase levantarã os dados estatísticos e financeiros do evento e diante disto

organizarão me planejarão os demais eventos que o organizador venha a fazer.

Esta e a fase final porque ela é distinta, o organizador tem que conhecer os dados

acima abordados para melhor estabelecer sua seqüência de trabalho, como um

evento é um processo de trabalho montado e construído de acordo com as
características do segmento envolvido, este processo não poderá seguir os

passosfde um trabalho produtivo pronto, pois é um trabalho que se modifica de

acordo com as- necessidades pertinentes ao processo em si, e o profissional

atuante além de ser dinâmico pelas situações ocorrentes em um evento, deve
atender as exigências de um processo de trabalho altamente desafiador.

Uma consideração mostra apenas o- perfll desejável pelo mercado de
trabalho frente a um profissional que se habilite ao segmento turístico, trata
apenas dos aspectos relacionado ás atitudes, bem como a postura exigida deste

profissional, tratando o mesmo como uma pessoa gabaritada para tal. Pois bem,

diante das exposições anteriormente representadas neste capítulo, que explicita
como um profissional deve interagir, ou ainda, quais seriam os conhecimentos

necessários para este aliar as proposições daquele momento apontadas, frente a

estas aqui relacionadas, mostrando claramente o que é um profissional gabaritado

para tal. 1O` exemplo abordado neste capítulo explica um ramo, da área que a
profissão Turismo, e vejo que com este exemplo o leitor poderá entender
minimamente como o Turismo é, e porque esta sendo tão procurado pelos alunos

e interessados por cursos de graduação.
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O Turismo busca este profissional, interessado em novos desafios, uma

pessoa perspicaz e com vontade de crescer dentro de uma profissão cheia de

desafios, porém embasada de situações que com certeza jamais serão
vivenciadas nas formas de profissão chamada de mercadoformal.

\.
.'\
` /
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6. Que Conhecimento o Mercado Requer do Profissional.

Pela profissãoturismólogo ou técnico emturismo, ainda não ser reconhecida

o mercado torna-se' muito seletista, no que tange a postura, o TRADE

TURÍSTICO, precisa atualmente de uma pessoa gabaritada, .ou seja, aquele
profis-sional que tenha um' algo a mais do que o profissional existente, pois este,

em muitos casos é considerado um funcionário ou um colaborador que não prima

por aspectos fundamentais para o meio turístico ao que se refere à postura e

etiqueta profissional. .O turismo por se trat_ar, de uma atividade puramente de
prestação de serviços, seja qual for o segmento exercido, pede um profissional

que enquanto académico, desenvolva para si, algo palpável para a sua futura

proflssão,como a busca de estágios em diversos campos do Turismo, sendo que

nestes é preciso que a pessoa descubra o que é trabalho formal, qual é o
segmento adaptável ao seu perfil, principalmente saber trabalhar em equipe,

afinal, 'hoje em dia, qualquer atividade que requer trabalho em público ou com

pessoas, requer também uma atitude de saber trabalhar com o outro, não
somente para o outro, mas sim intercalar estes dois aspectos em harmonia,

identificando-se então com a equipe. Tratando-se da formalidade no Turismo, esta

é diferenciada, porque, em outros campos profissionais aaa costumeira
informalidade é comum, um pequeno exemplo é de um atendente de lanchonete,

este profissional pode em seu ambientelde trabalho, perguntar a uma pessoa

(cliente), ao atende-lo de um modo bastante informal, da seguinte maneira: O que

será hoje? Vai querer to que para comer?

Já em um restaurante, como uma churrascaria, por exemplo, ou garçom ao

atender um cliente também poderá usar questões bastante informais, enquanto

que num restaurante de um hotel de médio porte, ou um clube social, um garçom

não poderá usar questões informais, terá por obrigação que elaborar uma questão

bem formal, perguntando ao seu cliente da seguinte maneira: Bom dia! O senhor

deseja que as entradas para seu almoço sejam servidas à mesa ou dirigir-se-á ao
buffet.
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Vêése aqui, neste exemplo simples, que para um profissional ser bem
sucedido no segmento turístico, mesmo que este seja similar, como no caso de

um restaurante, a forma de tratamento com um cliente, bem como um simples

atendimento personalizado é bem diferenciado do que as demais profissões.

Embora as outras profissões, também necessitem, da postura profissional, o

Turismo., prima por algo em especial, cujo profissional que se habilite a exerce-la

tem que se preparar adequadamente para tal. Além da postura adquirida nos

estágio e no dia¬a-dia proflssional o postulante do TRADE deve especializar-se em

línguas, não somente as estrangeiras, como a língua inglesa, por se tratar da

língua mater mundial, bem como a língua espanhola, pelo Mercosul, mas também

a língua portuguesa, visto que hoje em dia, observam-se erros' grosseiros e
imperdoáveis, tanto no mercado profissional informal quanto no mercado
profissional formal. Um breve exemplo, são nossosartistas de novelas, quando

pronunciam" palavras ou expressões em suas falas, absurdas e ¡mpag_áveis de

difícil aceitação. Para mostrar a grosso modo uma fala que é costumeira ao meio

cultural é a expressão: “Podem vim todos vocês” onde to correto é “Podem vir

todos vocês”. Por' isso que noumeio turístico todo cuidado é pouco, o mercado, é

claro, exige a formalidade, mas nada que não se consiga, com o passar do tempo,

afinal saber pronunciar as palavras corretamente e, ao falar comzoutra pessoa,

mesmo sendo esta um cliente interno (colega de trabalho) é algo fundamental não

só para o mercado do Turismo, mas para todo o profissional que busca ser, um
diferencial dentro do seu espaço.”

Outro aspecto relevante ao mercado turístico, é que para alguém que
trabalha com pessoas ou em público, este alguém deve possuir aptidões que irão

desenvolver-se durante uma conversa, um atendimento personalizado ou ainda

uma fala em público,estas aptidões são;

1. Franqueza -P possuir clareza e objetividade nas falas e nas
explicações

2. Paciência ¬ respostas com educação e diplomacia e nos momentos
difíceis usar argumentos que neutralizem as adversidades, sendo

uma pessoa astuta, com olhar firme, sempre dirigido ao interlocutor.
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3. Atitude - planejar, executar, elaborar com agilidade e flexibilidade

todas as negociações e ações.
4. Interação - portar-se diante da outra pessoa entendendo suas

indagações e. colocando-se principalmente do lugar do outro

sabendo ouvir sempre.

Ao falar, o profissional em Turismo deve pronunciar as palavras em voz

clara, com tonalidade razoável, nem alta, nem baixa, porém agradável, usando

palavras positivas, evitando palavras e expressões negativas e duvidosas, tais

como: talvez, _pode ser, acho que consigo, vou buscar a solução, mas não garanto

nada. Porque ao falar com o cliente o profissional além de ser conhecedor do que

fala deve uma satisfação à outra pessoa, tem de ser verdadeira, evitando

situações indesejáveis para não cair em armadilhas da própria fala ou frase
pronunciada, ainda deve provocar no seu cliente uma relação amistosa e de
cúnfiabmdáóe.

O mercado ainda busca um profissional caprichoso, tanto em aspectos
higiênicos, como que tange a vestimenta e asseio pessoal. Um profissional que

possua senso critico, que; saiba decidir quando preciso, eque conduza de maneira

firme todas as suas ações e principalmente seja multifuncional (que procura

interar-se sobre as outras funções), que saiba liderar, que saiba transmitir os
conhecimentos por ele adquiridos, um profissional que acima de tudo saiba
respeitar o direito dos outros, que não seja egocêntrico e que saiba dividir
conhecimentos e que não poupe percepção para novos conhecimentos, tornando

se assim, um diferencial a ser observado e seguido por suas atitudes.

6.1. Quais conhecimentos .de entrada que os alunos trazem.

Supondo que toda pessoa possua um conhecimento superficial sobre a
escolha de uma profissão, através de um curso de graduação, os alunos
“calouros” do Curso de Turismo e Hotelaria, trazem do ensino médio uma
bagagem. que através de um processo de seleção, basicamente tranqüilo no que

diz respeito ao ingresso no meio universitário (tanto aqueles alunos que
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recentemente concluíram o ensino médio, bem como aqueles que já oz concluíram

há mais tempo), que preocupa o 'corpo docente e também a coordenação do
curso, pois as dificuldades de compreensão em abordagens simples são
empecilhos que podem trazer dificuldades para o próprio desenrolar do aluno
dentro do curso, no que _tange a continuidade estes alunos supostamente, não

dominam conteúdos básicos de geografia, história e matemática, desconhecem
ta_mbém os ensinamentos sob algumas exceções, as línguas estrangeiras
modernas (Inglés e Espanhol). Por estes alunos serem de diferentes regiões do

país e também por possuírem culturas distintas, alguns pronunciam palavras

incorretamente e escrevem "de maneira errada também (todas essas colocações

são foco de observação dos professores, portanto necessitam de comprovação

para efeito da pesquisa). Outra falta detectada é sobre comportamento, os alunos

mais jovens não possuem aquela “tarirnba”que os mais experientes em termos de

idade possuem, saem frequentemente de sala de aula, dirigindo-se a locais não

importantes ao meio académico, postura essa notabilizada ,no ambiente de nivel

médio, porque nas escolas secundárias o aluno convive com jovens de sua idade,

então tudo parece ser normal, ir ao banheiro seguidas vezes, ir a cantina, ir
conversas com outros. colegas e até mesmo ir beber uma “cervejinha”. Esta
imaturidade, que hipoteticamente é um fator do desconhecimento sobre postura e

comportamento, queé o objeto da formação de identidades, vistoque no ambiente

universitario o aluno nãodeve tomar as atitudes acima relacionadas, mesmo que

supostamente este resista as mudanças, ele terá que- trazer do ensino um

conhecimento que o substancie para algo novo, que este “aluno deva encarar a
universidade como ambiente transformador da sua identidade ,pessoal e
profissional, não em um ambiente formador, pois este ele já. deveria trazer dos
estudo-s dos níveis anteriores.

No que tange a praticidade do conhecimento absorvido no nivel médio, nesta

transição para o nível superior o aluno pode sentir dificuldades com relação ao
nível de aprendizagem mais sistematizada, com situações bem diferentes
daquelas nas quais ele estava acostumado. Ao alcançar o nível superior, oaluno

muitas vezesfrusta-se, porque pode descobrir que aquele curso em que está, não
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é realmente o que desejava, por vários fatores, aí estezaluno desiste, solicita.

mudança de curso, transferência para .outra instituição que supostamente no

entendimento dele tenha um nível de ensino menos exigente e o nivel de
aprendizadoseja menossistematizado, enfim que este alunos encontra a solução

para um problema que às vezes não é aquilo tudo, ou seja, o fatorevasão ou
frustração em si poderia ser ilusório.



CONCLUSÃO.

Diante das exposições anteriormente abordadas, um comparativo entre a

presente pesquisa traz respostas e inúmeras indagações sobre a formação de
ensino superior para o profissiønaii deTurismo, face às exigências do mercado de
trabalho.

A primeirae mais preocupante é que diante do processo de evasão,
ocorrente na instituição, os alunos estão em um número pequeno, no primeiro

período do Curso de Turismo e Hotelaria e vislumbram o seu próprio futuro

acadêmico e também profissional, por se preocuparem com as conseqüências

desta evasão, demonstram desconfiança e desconforto. Esta situação foi
ocasionada por fatores distintos, nos quais os alunos desistentes por vários

moti_vos não foram atendidos em suas necessidades a instituição não poderá

sempre agradar a todos e este também não se agradaram com as possíveis
deficiências ocorrentes na instituição e mesmo por se identificarem de alguma
maneira com Turismo, não deram continuidade aos seus estudos nesta.

A Segunda abordagem é que nas aulas muitos professores ainda
permanecem, nas exposições teóricas e com pouca ligação com a praticidade que

estas teorias podem propiciar e isso com certeza é um fator de demonstração
entre os alunos e aulas práticas ou momentos de atividades extracurriculares

ficam focalizados somente entre os alunos e professores do periodo que realizam

estas, e. os outros al_unos não ficam sabendo do que ocorre, aqui a Coordenação

de Curso fica inerte, por motivos que fogem de seu controle e administração,

porque mesmo tentando promover a interação entre os alunos, encontra
resistência por parte deste e os professores buscam implantar a
interdisciplinaridade, mas alguns dos docentes são resistentes e julgam que este

fator não é preponderante para uma melhora. Outra abordagem, que o objetivo de

se formar um empreendedor, fica condicionado do não sucesso, porque os alunos

e a comunidade entretida no Curso não realizam e não tomam medidas, ainda no

cursar dos periodos e isso ocasiona que poucos ligam, após a conclusão do
curso, na profissão. Fator este ocasionador de um mercado extremamente
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preocupado com .as formalidades, onde o profissional está sempre condicionado a

situações de se trabalhar como um “robô” que sempre terá de ser educado,
alegre, atento as exigências dos clientes e satisfazer com isso as necessidades
destes.

Se realmente o ensinofosse se preocupar com o perfil empreendedor de seu

aluno, estas situações poderiam não ocorrer, se fossem tomadas medidas, entre

as quais principalmente ar interação e demonstrarem o que é o trabalho em equipe

de verdade, isso não aconteceria, afinal procuraria estabelecer ações conjuntas

entrealunos, professorese parceiros que modificariam esta situação ou a sanaria
em parte.

O mercado profissional do Turismo exige hoje uma pessoa diferenciada que

saiba resolver os problemas de maneira eficaz, mas nem o ensino superior sabe

preparar estas pessoas à maneira procurada porque esta somente preocupada
em produzir conhecimentos teóricos e poucos conhecimentos práticos, e as

próprias pessoas que trabalham neste mercado não sabem ser profissionais,
porque não estão preparadas adequadamente para o que a exigência necessita

delas, não sabem discernir o que tal formalidade quer, porque o mercado exige

que a pessoa seja um diferencial, que saiba dominar as situações, que saiba

interagir que fale corretamente, que seja absolutamente educado e que passe
segurança ao cliente, mas é contraditório porque o profissional que nele está

inserido tem de preparar-se por si ,sÓ,"aoin,de deveria ser preparado para isso.

Portanto o mercado também é excludente e como pode exigir se ao menos não

preparar o profissional para tal ação. Este mercado tenta, encontra uma pessoa

que saibam entender suas ações e que saibam de certa forma liderar outras

pessoas que não as domine ou que não são ou não estão preparadas para isso,
diante d_isto esta pessoa seria também um “robõ” mais eficiente que- os outros

“robõs”, enquanto que o mercado visivelmente esta preocupado com lucros e ao

atender bem os seus clientes sempre continuará tendo tais lucros.
\

Portanto, o desafio diante das várias propostas estabelecidas nos relatos
sobre educação superior é encontrar uma forma de sanar as deflciências que

levam à evasão.. O propósito da pesquisa é levantar hipÓteses,, constatar
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deficiências, mostrar possíveis soluções para uma mudança que somente ocorrerá

se o acompanhamento dos alunos, da instituição e também do que o mercado tem

a oferecer de fato for levado como inicio de um estudo desta problemática e que

de certa maneira busca evidenciar uma ocorrência em uma organização

empresarial privada que tenta estabelecer-se entre as melhores do meio.
Mudanças são difíceis, _maseste estudo veio, por que enquanto profissional

do Turismo, necessito .e busco explicações para ajudar de alguma maneira para

que 'a profissão s.eja.reconhecida e que o Turismo não seja visto somente como
um “ mar de' ilusões”, mas sim como uma área onde pode se construir uma

sociedade melhor que de alguma maneira venha desenvolver o país, porque este

é um local que possui um grande “canal” para o progresso da' profissão de
turismólogo e que com certeza é um dos campos profissionais que irá dominar o

próximo século. Pelo Brasil dispor de vários atrativos culturais, sociais e naturais ê

que o Turismo pode difundir este chamado “canal” e ajudar a nação ser
potencializadora não de um “mar de ilusões”, mas sim de uma certeza de que é
uma profissão que mostra que as ilusões podem ser muitos reais.

Cabe ressaltar que essas questões anteriormente levantadas, não
esgotaram of debate entre a formação do ensino superior e as exigências do

mercado de trabalho, afinal o presente trabalho monográfico visa uma reflexão
que tenta constituir uma contribuição frente às causas apontadas por ele. Afinal o

papel desta pesquisa é contribuir na busca de uma maior coerência entre

formação e exigência, -descubra-se como agir e como delinear propostas para a
melhoria da Profissão~Turismo, bem -como o profissional que az busca.

Importa, então um levantamento e uma revisão na forma de repasse de
conteúdos e de se exigências procuradas pelo mercado e ao mesmo tempo pelas

instituições de ensino superior, sendo que estes não queiram transformar o
sujeito, em uma boneco marionete, que ê conduzido conforme as vontades
impostas, mas que este sujeito saiba caminhar e construir suas ações dentro da

formação e da atuação em Turismo, por si mesmo, tendo este ao menos o

propósito deentender que são necessárias às mudanças.
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Ma se o sujeito da ação não conhecer tais mudanças e não lutar paraque as

coisas melhorem, a discussão torna-se apenas uma gota a mais no chamado “mar

de ilusões” e esse então sempre será visto desta forma e não poderá tornar
decisiva a ação que tanto se espera dele. Porque hoje o desafio, é aprender sanar
os desafios, é aprender a aprender e, sobretudo mostrar que o que foi aprendido

jamais poderá ser desaprendido.
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