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RESUMO 

 
 
O desenvolvimento do setor turístico passa, cada vez mais, pela formação e qualificação do 
profissional em turismo. O estágio deve atuar como um instrumento que possibilita a 
interação entre teoria/prática vivenciada no contexto profissional, como parte do processo de 
ensino e aprendizagem. Para tanto, precisa ser planejado, executado, acompanhado e avaliado 
em conformidade com os currículos e programas das instituições de educação superior. 
Partindo destes princípios, esta pesquisa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Regional de Blumenau (PPGE/FURB) tem como objeto de estudo 
o estágio do curso de Turismo e Lazer desta instituição. O curso de Turismo e Lazer da FURB 
foi pioneiro no Vale do Itajaí em 1998 e, desde então, é o único a oferecer regularmente 
entradas no vestibular na região do Vale. Este estudo visa compreender qual a contribuição do 
estágio para a formação profissional do Turismólogo. Deste modo, justifica-se pela sua 
contribuição ao debate sobre a formação do Turismólogo e ao curso de Turismo e Lazer da 
FURB. As principais referências teóricas para a realização deste trabalho foram: Barretto 
(2003, 2004), Ansarah (2002) com relação à concepção de formação em turismo, e Bianchi et 
al (2003), Shigunov Neto; Maciel (2002) para a concepção de estágio e currículo nos cursos 
de Turismo. Esta pesquisa, que utilizou abordagem qualitativa e contou com o apoio de dados 
quantitativos, utilizou como procedimentos de coleta de dados: (i) a análise documental; (ii) 
entrevistas semi-estruturadas com gestores do curso de Turismo da FURB e empresários do 
setor; (iii) questionários enviados aos egressos dos anos de 2004 a 2006 que cumpriram o 
estágio obrigatório. Os resultados apontam que embora o turismo seja um fenômeno social e 
econômico, no currículo dos cursos sua dimensão social tem se mantido subordinada ao 
econômico e ao mercado, enfatizando uma formação técnica. Em acordo com esta concepção, 
o estágio tem assumido historicamente um caráter de aplicação de conhecimentos e não de 
problematização do real para aprofundamento teórico. Os dados dos entrevistados mostram 
que prevalece, no curso de Turismo e Lazer da FURB, tanto da parte da Universidade, do 
setor empresarial quanto dos estudantes, a visão do estágio como treinamento, não como 
instrumento de formação. Em função desta concepção há vários impedimentos para que ele 
cumpra seu objetivo de “complementação prática” da formação, desde a forma como é 
concebido até como é executado, acompanhado e avaliado. 
 
 
Palavras-chave: Formação em turismo; Estágio; Estágio em turismo; Curso de Turismo e 
Lazer na FURB; Política de Formação em Educação Superior. 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
The development of the tourism sector is, increasingly, training and qualification of the 
professional in tourism. The stage should act as an instrument that enables the interaction 
between theory/practice experienced in the professional context, as part of the process of 
teaching and learning. For both, must be planned, executed, monitored and evaluated in 
accordance with the curricula and programs of institutions of higher education. Under these 
principles, this research, developed the Program of Graduate Studies in Education of the 
Regional University of Blumenau (PPGE/FURB) is the object of study, the stage of the 
course of Tourism and Leisure this institution. The course of the Tourism and Recreation 
FURB pioneered the Itajaí Valley in 1998 and since then, is the only one to offer regular 
entries in the vestibular region of the Valley. This study aims to understand what was 
contribution to the training of Turismólogo. Thus, it is justified by its contribution to the 
debate on the formation of Turismólogo and the course of the Tourism and Recreation FURB. 
The main theoretical references for this work were: Barretto (2003, 2004), Ansarah (2002) 
with respect to the design of training in tourism, and Bianchi et al (2003), Shigunov Neto; 
Maciel (2002) for the design of training and curriculum in the courses of Tourism. This 
research, which used a qualitative approach, with the help of quantitative data, and procedures 
used for data collection: (i) a desk review, (ii) semi-structured interviews with managers of 
the course of the Tourism sector and entrepreneurs FURB (iii) questionnaires to graduates of 
the years 2004 to 2006 who have completed the training required. The results indicate that 
although tourism is a social and economic phenomenon in the curriculum of courses social 
dimension has remained conditional on economic and market, emphasizing a technical 
training. In line with this concept, the stage has historically assumed a character of application 
of knowledge and not the real problem for further theoretical. The data of the respondents 
show that prevails in the course of the Tourism and Recreation FURB, both from the 
University, the business sector as the students, the vision of the stage as training, not as a tool 
for training. In light of this design for several impediments so that it meets its goal of 
“practical completion” of training, since the way that is designed to run as is, monitored and 
evaluated. 
 
Key-words: Training in tourism; Stage; Stage in tourism; Recreation and Tourism Course in 
FURB; Policy Formation in Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Wahab apud Arendit (1999), o turismo é uma atividade humana 

intencional que acontece no tempo livre das pessoas e tem efeitos sociais e econômicos. Os 

efeitos sociais do turismo estão diretamente relacionados com o lazer1, já os efeitos 

econômicos estão relacionados com a geração de emprego, renda e impostos.  

O turismo brasileiro, além de uma crescente modernização e de uma apurada 

implementação tecnológica, tem exigido elevados índices de qualificação profissional das 

pessoas que trabalham no setor. Segundo Shigunov Neto e Maciel (2002, p.43) “[...] o 

profissional de turismo deve necessariamente possuir um conjunto de habilidades específicas, 

ser generalista e estar preparado para as mudanças técnicas que as organizações requerem”.  

Os vários segmentos do mercado turístico exigem profissionais especializados em 

idiomas, gestão, lazer, cultura etc. Por isso, só a formação na área poderá responder aos 

desafios que o setor enfrenta, em particular, as mudanças tecnológicas que apontam para as 

pluricompetências que respondem às exigências da competitividade.   

Por isso, para o bacharel em turismo, a formação continuada2 também é 

fundamental e a busca da qualificação constante responde a exigências pontuais e concretas, 

imprescindíveis para sua sobrevivência no mercado.  

Nos anos recentes, o estágio passou a fazer parte da formação em turismo. Criado 

por Lei Federal em 1942, o estágio era compreendido, até a década de 1970, segundo uma 

concepção de treinamento. A partir do Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982, houve uma 

alteração: ele passou a ser visto como um instrumento que possibilita a interação teoria/prática 

vivenciada no contexto profissional, como recurso e integrante do processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, de acordo com Bianchi et al (2002, p.8) “[...] o mesmo precisa ser 

planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos e 

programas das instituições de educação superior.”  

Em 25 de setembro de 2008 foi revogado o Decreto 87.497/82 que discorria sobre 

o estágio, e, promulgada a Lei 11.788, que dispõe sobre o tema, que alterou substancialmente 

a legislação do estágio. Entre outras coisas a referida lei estabeleceu a relação trabalhista e 

                                                           
1
 Lazer: “É o conjunto de atividades nas quais predomina a ausência de restrições, de censuras, de proibições, de 

repressão. O lazer é antes de tudo, um tempo livre, sem compromissos, lazer são atividades agradáveis, benéficas 
física e psicologicamente” (BRUHNS 1998, p. 15). 
2
 Formação continuada: Pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado. 
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previdenciária para o estagiário, assegurando direitos próprios da Consolidação das Leis do 

Trabalho.   

A Universidade Regional de Blumenau – FURB criou em 1996 o curso de 

Turismo e Lazer. O primeiro vestibular ocorreu no segundo semestre de 1997, com entrada da 

primeira turma no primeiro semestre de 1998. 

Em cumprimento a Lei 11.788/08, a FURB estabeleceu que em seus cursos de 

graduação, a gestão dos estágios seria de responsabilidade direta dos coordenadores de estágio 

de cada curso (FURB, 2009 site). 

De acordo com as diretrizes do curso de Turismo e Lazer da FURB, o estágio tem 

por objetivo ampliar as condições que favoreçam a aprendizagem do acadêmico, 

possibilitando uma visão mais ampla da realidade profissional, aproximando conhecimentos 

acadêmicos das práticas do mercado (FURB, 2009 site). 

Sou formado em turismo pela FURB no ano de 2003. Nas primeiras turmas o 

curso não tinha o estágio como obrigatório para os acadêmicos. Naquele período, ao invés de 

fazer o estágio o aluno apresentava à coordenação do curso um relatório feito a partir de uma 

visita técnica3 a alguma empresa turística. Somente a partir de 2004 o estágio passou a ser 

obrigatório. 

Como profissional da área com experiência administrativa na função de gerente 

geral de hotel, acompanhei o estágio de diversos alunos do curso de Turismo e Lazer da 

FURB. Nesta condição, pude ler e assinar vários relatórios de estágio. Sempre que recebia os 

relatórios para leitura, uma inquietação e dúvida me faziam pensar: será que o estágio 

realmente contribuiu para a formação profissional destes acadêmicos?  

Estas inquietações me levaram ao Mestrado em Educação, com a intenção de 

compreender o que é a formação em turismo e, em especial, qual o papel do estágio. Sendo 

assim, esta pesquisa tem como objeto de estudo o estágio do curso de Turismo e Lazer da 

FURB. A escolha desta Instituição de Educação Superior deu-se por ser esta a pioneira em 

ofertar o curso de Turismo no Vale do Itajaí, iniciando em 1998, e desde então a única a 

oferecer regularmente entradas no vestibular na região do Vale.  

                                                           
3
 Visita técnica: neste tipo de visita o acadêmico escolhe uma empresa do setor (hotel, agência de turismo etc.) 

faz os contatos, e, uma vez confirmada a visita é recebido por um funcionário designado pela empresa para dar 
ao acadêmico todas as informações sobre a empresa, as informações vão desde a contratação de funcionários, 
treinamento (se houver), atendimento ao cliente, venda dos produtos turísticos (que podem ser diárias no caso de 
hotéis e passagens e pacotes turísticos no caso de agências). Após este período de permanência na empresa (que 
pode ser de 1 ou no máximo 2 dias) o aluno faz um relatório chamado de “relatório de visita técnica” onde o 
mesmo descreve em detalhes a visita técnica e apresenta à coordenação do curso para posterior leitura e 
avaliação.  
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Este trabalho tem como objetivo geral compreender qual a contribuição do estágio 

para a formação profissional do turismólogo. Como objetivo específico visa compreender: (i) 

a concepção de formação em turismo que permeia o currículo do curso de Turismo e Lazer da 

FURB; (ii) a concepção de estágio existente no curso; (iii) a dinâmica de implementação do 

estágio na FURB; (iv) os desafios da efetivação da proposta de estágio. 

Deste modo, esta pesquisa justifica-se por sua contribuição na discussão sobre a 

formação do turismólogo, diante da carência de estudos sobre a formação deste profissional, 

ao debate sobre o curso de Turismo e Lazer da FURB, e sobre a importância do estágio para a 

formação do turismólogo.  

O referencial teórico utilizado apoiou-se em autores como: Barretto (1998, 1999, 

2003 e 2004), Ansarah (2002) com relação à concepção de formação em turismo; para a 

concepção de estágio e currículo em turismo contamos com Bianchi et al (2003), Shigunov 

Neto e Maciel (2002). Com relação aos procedimentos metodológicos de pesquisa contamos 

com Marconi e Lakatos (2005) e Ramos e Ramos (2007).   

Esta pesquisa utilizou a abordagem qualitativa e quantitativa tal como defina por 

Ramos e Ramos (2007). A abordagem qualitativa diz respeito à interpretação de dados de 

entrevista; a abordagem quantitativa a dados de questionários aplicados a egressos dos anos 

de 2004/2006. Mas, mesmo nestes casos, a ênfase está na interpretação das respostas, ou seja, 

do que os números indicam será dada uma atribuição de sentido.  

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: análise de documentos, 

entrevistas e questionários. Os sujeitos selecionados para entrevista foram: (i) gestores do 

curso - o coordenador do curso e o coordenador de estágio (que, no caso, é a mesma pessoa) e 

uma docente do curso de turismo. (ii) três empresários do setor turístico que disponibilizam 

estágios em suas empresas, (iii) egressos das turmas 2004/2006 que responderam a um 

questionário.  

Por meio dos dados coletados foi possível conhecer a história do curso de 

Turismo e Lazer da FURB, o funcionamento do estágio no mesmo e como gestores, 

empresários e estudantes vêem o estágio oferecido pelo curso. A análise dos dados foi 

elaborada por meio de métodos qualitativos, porém a abordagem quantitativa também 

contribuiu para a elaboração desta investigação.  

A estrutura dos capítulos desta dissertação foi elaborada com o objetivo de 

apresentar, inicialmente, as concepções teóricas que fundamentaram as análises posteriores. 

Assim, no segundo capítulo abordamos as características da profissão e as demandas da 
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formação em turismo; o terceiro capítulo apresenta os problemas da formação em educação 

superior, em particular no turismo e sua relação com o mercado, além do perfil do 

Turismólogo.  

No quarto capítulo apresentamos as características do estágio no turismo, histórico 

e regulamentação do estágio em instituições de ensino, os estágios nos cursos de Turismo e no 

curso de Turismo e Lazer da FURB.  

O quinto capítulo traz os procedimentos metodológicos que nortearam a realização 

deste trabalho. Além da apresentação e análise dos dados coletados, são apresentados: (i) o 

perfil dos egressos, (ii) percepção sobre a formação e (iii) percepção sobre o estágio. Por fim, 

o último capítulo traz as considerações finais deste trabalho, retomando a questão principal e 

os objetivos da pesquisa.  
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2 TURISMO: DAS CARACTERÍSTICAS DA PROFISSÃO ÀS DEMA NDAS DA 

FORMAÇÃO 

 

Compreender o turismo como uma atividade de lazer que ocorre no tempo livre 

das pessoas e tem efeitos sociais e econômicos requer uma visão aguçada a respeito desta 

atividade.  

Do ponto de vista econômico, as profundas transformações que estão ocorrendo 

no mundo do trabalho, motivadas pela revolução científico-tecnológica e que tem provocado 

mudanças nos processos produtivos, resultaram num aumento de tempo livre e, 

consequentemente, na procura por parte das pessoas por diversas formas de lazer entre as 

quais está o turismo (DIAS, 2003). 

Do ponto de vista social, se as viagens nos primórdios da humanidade tinham 

apenas um caráter de sobrevivência, o conhecimento e o desenvolvimento tecnológico 

levaram o homem a pensar as viagens como uma atividade de lazer e lucrativa.  

Em função destas duas facetas do turismo – sua finalidade econômica e também 

social - o desafio que se apresenta, em termos de formação, é contribuir para que os 

profissionais formados nesta atividade sejam capazes de entender a totalidade do fenômeno 

turístico e nele intervir criativamente, com base em conhecimentos profundos da atividade 

turística. 

Pensar na formação desse profissional para o setor turístico significa refletir sobre 

esta atividade de ao menos duas perspectivas - ciência e técnica. Estas duas perspectivas serão 

abordadas a seguir, bem como a relação das viagens de modo geral com os conceitos e 

definições do turismo contemporâneo.  

 

2.1  TURISMO: DAS VIAGENS À ATUALIDADE 

 

Segundo Barretto (1998, p.15) “[...] o modo de produção e consumo determina 

quem viaja; o desenvolvimento tecnológico, como fazê-lo”. Veremos neste item, ao recuperar 

um pouco da História, como as viagens sempre acompanharam o ser humano como se fossem 

um movimento físico e de idéias. As viagens aparecem, na história da humanidade, como uma 

das suas mais remotas atividades.  

Autores como Barretto (1998), Bermudez (1997) e Barbosa (2002), nos permitem 

recuperar a história do turismo. Eles mostram que desde 35.000 a.C. o homem se deslocava 
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por necessidade, em busca de alimentos, água e segurança contra animais e intempéries da 

natureza, o que foi vital à sua sobrevivência. Ao final deste item, buscamos mostrar como o 

desenvolvimento tecnológico tem levado o homem a pensar as viagens segundo Dias (2003, 

p. 15) “[...] como uma atividade econômica formada por uma série de empresas públicas e 

privada que oferecem serviços e produtos turísticos voltados ao lazer e entretenimento do 

turista”. E, ainda segundo Dias (2003, p.16) “[...] como uma atividade social e cultural 

orientada a atender às necessidades psicossociológicas dos turistas”.  

Se no período Paleolítico (aproximadamente 35.000 anos a.C.), na Europa, o ser 

humano era eminentemente um nômade, no período Neolítico, aproximadamente 20.000 anos 

a.C, ele passou a ser mais sedentário, começando a estabelecer seu território, a cultivar a terra 

e a criar animais. Na idade do Ferro, cerca de 10.000 anos a.C, segundo Barbosa (2002), a 

utilização de metal para a criação de armas e utensílios tornou-se o motor do comércio, e com 

ele, a atividade de viajar.  

Na Idade Antiga, aproximadamente 4.000 anos a.C., o comércio e as viagens se 

desenvolveram a partir dos Sumérios, com a criação da moeda, da escrita e da invenção da 

roda, e pelos Fenícios que desenvolveram a navegação, a descoberta de novas terras e a 

colonização. 

O desenvolvimento da navegação acabou beneficiando os gregos, que se 

utilizaram da experiência naval, comercial e colonizadora dos Fenícios para se tornarem o 

povo que mais viajou na idade antiga. Segundo Bermudez (1997, p.21) “[...] foi o povo grego 

o primeiro a viajar por lazer, entre os séculos VIII e II a.C., os gregos viajavam a cada quatro 

anos para os Jogos Olímpicos, sendo superados a partir do século II a.C., pelos romanos”.  

Segundo Barretto (1998, p.45): 

“[...] o Império Romano construiu muitas estradas, o que foi determinante para que 
seus cidadãos viajassem entre o século II a.C., e o século II d.C., mais intensamente 
que na Europa do século XVIII inclusive. De Roma saíam contingentes importantes 
para o campo, o mar, as águas termais, os templos e os festivais. Os romanos teriam 
sido os primeiros a viajar por lazer”.  
 

Entre os séculos II d.C. e III d.C. houve intensa peregrinação (dos chamados 

palmeiros) à Jerusalém, para visitar a Igreja do Santo Sepulcro. A partir do século VI, 

aproximadamente, registram-se peregrinações de cristãos (chamados romeiros) para Roma. 

No século IX foi descoberta a tumba de Santiago de Compostela, que deu início às 

peregrinações dos chamados jacobitas ou jacobeus. Barbosa (2002) afirma que as 

peregrinações a Santiago de Compostela foram até o século XVI o grande fato motivador de 

viagens.  
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Bermudez (1997) afirma que no século XVI houve uma nova e importante 

motivação para as viagens: o descobrimento de novas terras com sentido expansionista e de 

ampliação dos territórios europeus além-mar. Tais viagens acabam se transformando numa 

oportunidade para jovens filhos de nobres europeus, principalmente ingleses, se aventurarem 

por terras inóspitas e desconhecidas atrás de aventura e prestígio. Assim surge o Tour.4   

Porém, ainda segundo o autor acima citado, os perigos e riscos desse tipo de 

aventura, que proporcionava a morte e desaparecimento de jovens, acabaram mudando o 

objetivo dos Tours: ao invés de risco e aventura, os filhos dos nobres ingleses, recém-saídos 

de Oxford e Cambridge, duas das mais conceituadas universidades inglesas do século XVI, 

deveriam completar os conhecimentos culturais adquiridos em seu país com a realização de 

uma grande viagem denominada Grand Tour. Estas viagens percorriam os países de maior 

fonte cultural do velho continente e os jovens que a fizessem recebiam da sociedade respeito, 

consideração e admiração pelo seu profundo conhecimento cultural. Francis Bacon 

considerava o viajante de um Grand Tour como o “mercador da luz”. O Grand Tour atingiu 

seu auge no século XVIII.  

Do final do século XVI até a metade do século XVIII o Grand Tour era 

exclusivamente educacional, chamado de Grand Tour Clássico. Após a segunda metade do 

século XVIII surgiu o Grand Tour Romântico, voltado para as paisagens e belezas naturais. 

Os Grand Tour, de acordo com Barbosa (2002), eram restritos aos homens e as viagens 

duravam, em média, de seis meses a um ano e meio.  

O turismo como atividade ou fenômeno social, onde razão pela qual as pessoas se 

deslocam por prazer e estruturado como uma atividade econômica surgiu apenas com a 

Revolução Industrial e com o desenvolvimento tecnológico. Em 1830 a ferrovia Liverpool-

Manchester, na Inglaterra, foi a primeira a preocupar-se mais com o passageiro do que com a 

carga. No mesmo ano, nos Estados Unidos, a empresa Pullman lançou o primeiro vagão-leito. 

Começava a era da ferrovia, determinante para o desenvolvimento do turismo. 

De acordo com Barretto (1998, p.51):   

“[...] em 1841, o vendedor de Bíblias, chamado Thomas Cook, andara 5 milhas para 
um encontro de uma liga contra o alcoolismo em Leicester. Para outro encontro, em 
Loughborough, ocorreu-lhe a idéia de alugar um trem para levar outros colegas. 
Juntou 570 pessoas, comprou e revendeu os bilhetes, configurando a primeira 
viagem agenciada. Em 1846, realizou uma viagem similar de Londres a Glasgow 
(Escócia) com 800 pessoas, utilizando os serviços de guias turísticos. Era o começo 

                                                           
4 “A palavra tour é de origem francesa e quer dizer “volta”, e foi adotada pela nobreza inglesa, pois os nobres 
utilizavam termos e palavras em francês quando em reuniões sociais. Ela tem o equivalente no inglês turn e no 
latim tornare. No entanto, sua origem está no hebraico tur, que aparece na Bíblia com o significado de viagem 
de reconhecimento” (BARRETTO, 1998 pg. 54). 
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do turismo coletivo, a “excursão organizada” que atualmente leva o nome de all 
inclusive tour, package ou pacote”. 
 

A importância do trabalho de Cook está no fato de que foi o primeiro a oferecer 

um pacote5 único de férias para a famosa feira industrial de Londres, de 1851. Cook levou 

165 mil excursionistas de Yorkshire e, em 1856, levou um grupo à Europa continental. Além 

disso, segundo Barretto (1998 p.52) em 1865, Cook também fazia reserva de hotéis e editou 

um guia denominado “Conselhos de Cook para excursionistas e turistas”6.  

Portanto, o turismo, como um conjunto de serviços que tem por objetivo o 

planejamento, a promoção e a execução de viagens, além de serviços de recepção, 

hospedagem e atendimento a grupos ou indivíduos fora de suas residências habituais, surgiu 

no final do século XIX. Ele foi desenvolvido ao longo do século XX em função do 

desenvolvimento tecnológico, determinante para a melhoria na qualidade de vida das pessoas 

e para o desenvolvimento da atividade turística.  

Segundo Trigo (1998), a primeira metade do século XX foi marcada por inúmeros 

acontecimentos que afetaram o turismo de diversas formas. De uma perspectiva positiva, 

podemos citar: (i) o surgimento do “Fordismo”, nos Estados Unidos, que constituiu um novo 

pensamento de administração e de produção industrial, quanto às relações de trabalho. Entre 

as principais conquistas dos trabalhadores estava: a criação das férias remuneradas – fato 

importante para impulsionar o turismo no mundo inteiro; (ii) os jogos Olímpicos de Berlim, 

que fizeram destes jogos um mega evento mundial que atrai turistas do mundo inteiro. O 

mesmo fato ocorreu com a realização, no Brasil, da Copa do Mundo de Futebol, em 1950; (iii) 

a criação pelo governo inglês do passaporte e o sistema de crediário.  

De uma perspectiva negativa, porém houve na Europa duas grandes Guerras 

Mundiais e, com isso, o turismo praticamente deixou de ocorrer. Mas, de acordo com 

Bermudez (1997), apesar de todo flagelo humano imposto por estas guerras, justamente 

durante estas houve dois fatos relacionados ao transporte que, posteriormente, iriam 

impulsionar o turismo a partir da segunda metade do século XX.  

Ainda segundo Bermudez (1997), o primeiro fato ocorreu na Primeira Guerra 

Mundial, pela importância assumida pelos veículos automotores como o automóvel e, 

principalmente, a utilização de ônibus para transporte de tropas. Após a guerra, os ônibus 

                                                           
5
 Termo técnico utilizado por agências e operadoras de turismo cujo significado se traduz como viagem 

organizada por empresas do setor.  
6
 “[...] em 1866 Cook realizou seu primeiro tour pelos Estados Unidos. Em 1869 levou pela primeira vez um 

grupo ao Egito e a Terra Santa e, em 1872, levou um grupo para dar a volta ao mundo, numa viagem de 222 
dias” (BARRETTO,1998 pg. 60). 
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passaram e ser muito utilizados na Europa e Estados Unidos como meio de transporte urbano 

popular e, logo, utilizados para passeios e viagens. O segundo fato ocorreu na Segunda Guerra 

Mundial, pela eficiência do transporte aéreo. Com a criação em 1945, da International Air of 

Transport Association - IATA , o turismo entrou definitivamente na era da aviação.  

Outro avanço do turismo ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, quando mudanças 

sociais e políticas, segundo Trigo (1998, p.84) “[...] fortaleceram o turismo de massa, levando 

milhões de pessoas a viajar pelos países centrais do capitalismo e pela periferia exótica, pelos 

lugares remotos e inexplorados que rapidamente se abriram aos olhos ansiosos por aventuras”. 

Com a massificação eclodiu a indústria do turismo, que movimenta por ano bilhões de dólares 

e é formada por uma poderosa cadeia de empresas.  

O francês Francesco Frangialli, secretário-geral da Organização Mundial de 

Turismo – OMT, agência da Organização das Nações Unidas – ONU voltada para o setor, 

afirmou em maio de 2007 que, nos tempos recentes, poucos setores da economia se 

desenvolveram num prazo tão curto quanto o turismo. Em pouco mais de cinco décadas de 

história, os destinos multiplicaram-se e essa indústria tornou-se uma das mais ricas, dinâmicas 

e promissoras áreas da economia mundial. Nunca antes houve tantas viagens internacionais 

como em 2006, quando atravessar fronteiras foi um ato repetido 842 milhões de vezes ao 

redor do mundo. Estes turistas deixaram 710 bilhões de dólares nos países que visitaram - 

média de 845 dólares por pessoa (ABBTUR, 2007 site). 

Para a OMT, o número de turistas deve aumentar a um ritmo de 4,1% nos 

próximos anos, superando a marca de 1,5 bilhão de visitantes em 2020, com gastos na casa 

dos 2,5 trilhões de dólares por ano. Isso, segundo a OMT transformará o turismo na maior 

indústria do planeta (ABBTUR, 2007 site).  

Não se pode esquecer que, para além desta previsão de crescimento, o setor de 

turismo possui algumas características que o tornam um negócio extremamente interessante 

do ponto de vista econômico. Uma das mais marcantes é que, embora a ação do governo seja 

importante na regulação e na infra-estrutura, são as empresas privadas que dominam o setor. 

Com os investimentos do setor privado no turismo, o mesmo ganha em qualidade e o 

resultado disso é a criação de empregos, geração de impostos e melhoria da qualidade de vida 

nas regiões beneficiadas com empreendimentos turísticos.  

As vantagens do turismo como negócio, porém, exigem que os profissionais da 

área sejam capazes de acompanhar o seu dinamismo. A indústria do turismo pode ser 
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extremamente dinâmica quanto mais houver estudos, reflexões sobre a atividade, qualificação 

e profissionalismo.  

 

2.2 TURISMO: ENTRE CIÊNCIA E TÉCNICA 

O turismo como vimos no capítulo anterior, vem experimentando um processo de 

crescimento sem precedentes. Segundo a OMT, tornando-se o maior movimento de pessoas 

da história da humanidade, ascende à posição de principal atividade econômica mundial, 

superando setores tradicionais como o automobilístico, petrolífero e eletrônico. Na esteira 

deste crescimento está o profissional do turismo, que diante da velocidade com que o setor 

cresce e se desenvolve, necessita cada vez mais de conhecimentos operacionais para atender a 

uma demanda crescente. 

Segundo Andrade (1995, p.38):  

“[...] característico de uma sociedade de consumo, o turismo como um todo 
estruturado não é mais do que um produto composto ou uma combinação de bens e 
serviços, cuja finalidade depende de uma série de conhecimentos operacionais. 
Muitas vezes, em função da rapidez das transformações dos setores envolvidos com 
o turismo – transporte, hotelaria entre outros – que produzem constantemente novas 
idéias e projetos, os conhecimentos operacionais escapam ao entendimento daqueles 
que trabalham no setor turístico”.  
 

As viagens fazem parte do turismo. Para caracterizar uma viajem como turística a 

mesma não deve propiciar lucros ao turista. Quem faz uma viagem turística para o exterior e, 

ao retornar, revende os produtos que comprou, não fez turismo, fez negócio.  

Segundo Barretto (1998), muitas pessoas viajam por motivos alheios ao turismo, 

mas utilizam a estrutura turística (hotéis, restaurantes, locação de automóveis e etc.). É o caso, 

por exemplo, dos profissionais liberais que viajam a negócios e das pessoas em viagens de 

estudo, que muitas vezes levam o cônjuge. Quando liberados do trabalho ou de seus afazeres, 

muitas vezes eles se dedicam a fazer turismo. Em congressos e eventos similares é comum 

existirem esquemas de atendimento turístico aos acompanhantes dos participantes. Neste 

caso, tornam-se turistas.   

Alguns conceitos de turismo devem ser considerados de uma maneira mais 

informativa do que definitiva, uma vez que não há unanimidade de interpretações e teorias, 

pois estas a cada dia incorporam, alteram, melhoram e modificam os conceitos turísticos. 

Em fins do século XIX e durante o século XX, foi criado um número significativo 

de descrições e conceituações com o objetivo de explicar a realidade intrínseca do fenômeno 
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turístico. Quase todos se perderam, ou por fraqueza de fundamentação, ou por falta de 

atribuição de paternidade respeitável.  

A mais antiga das definições de turismo foi elaborada pelo economista austríaco 

Hermann Von Schullard, em 1910, que considerava o turismo a soma das operações, 

principalmente de natureza econômica, relacionadas com a entrada, permanência e 

deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou região 

(ARENDIT, 1999). 

Os esforços mais significativos de conceituações dessa fase aconteceram no final 

da década de 1920, na Alemanha, e se estenderam até a Segunda Guerra Mundial, envolvendo 

economistas. Em 1929, nasceu na Faculdade de Economia da Universidade de Berlim o 

Centro de Pesquisas Turísticas, cujos componentes Robert Glücksmann, Will Benscheidt, 

Artur Bormann e Schwink passaram a ser denominados como corpo de doutrina da Escola de 

Berlim (ARENDIT, 1999). 

Os componentes da Escola de Berlim (não se sabe se por espírito de equipe ou por 

interesses de autoridades econômicas), ao conceituarem o turismo, apresentaram posições 

uniformes. De acordo com Andrade (1995, p.32):   

“[...] os membros da Escola Berlinesa consideraram em suas análises apenas o 
conjunto de viagens, o consumo de bens e serviços e os dispositivos legais de 
distinção entre turismo, migração e profissionalismo dos viajantes. Nenhum deles 
analisou o fenômeno turístico em seu significado pleno”7.  
 

Will Benscheidt, um dos membros da chamada “Escola Berlinesa” em 1933, 

conceituou o mesmo como “a soma das relações pacíficas que se estabelecem entre as pessoas 

que se encontram de passagem por determinada localidade, e as que nela habitam”. Este 

conceito de Benscheidt mais parece um apelo à paz do que uma reflexão sobre o fenômeno 

turístico8 (ARENDIT, 1999). 

Após a Segunda Guerra Mundial e os primeiros impactos da reconstrução humana 

e urbana do que restou da guerra, surgiram na Europa e nos Estados Unidos novas 

conceituações de turismo. Os principais pensadores do turismo do pós-guerra, segundo 

Barretto (1999), foram Luiz Fernandez Fuster, Donald Lundberg, Oscar de La Torre.  

                                                           
7 “[...] em função disso, as conceituações e parâmetros estabelecidos na escola de Berlim  monstraram-se falhos, 
unilaterais e sem abertura a outro processo de ampliação ou desenvolvimento de visão. Em face dessa 
inconsistência e unilateralidade, vários componentes da chamada escola “berlinesa” dedicaram-se posteriormente 
a modificar, corrigir e complementar suas explicações e conceitos. De modo delicado, indireto e velado 
chegaram a algumas retratações pela tomada de posições, mas seus estudos e correções futuras pouco 
contribuíram para o entendimento do fenômeno turístico” (ANDRADE, 1995 p.32). 
8
 Segundo Arendit (1999), “talvez ele tenha sido impelido pelas perspectivas das dificuldades, então iminentes 

pela implantação do estado de beligerância no continente europeu”.    
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Para Luiz Fernandez Fuster (Espanha, 1973), o turismo é composto de: turistas, 

das relações de amizade que possam ocorrer entre o turista e os habitantes do local visitado, 

os equipamentos turísticos, os profissionais do turismo, as empresas públicas e privadas que 

fomentam o turismo, os efeitos negativos e positivos que o turismo possa produzir nas regiões 

visitadas: 

“[...] de um lado, o conjunto de turistas: do outro, os fenômenos e as relações que 
esta massa produz em conseqüência de suas viagens. Turismo é todo o equipamento 
receptivo de hotéis, agências de viagens, transporte, espetáculos, guias e interpretes 
que o núcleo deve habilitar para atender às correntes. Turismo é o conjunto das 
organizações privadas ou públicas que surgem para fomentar a infra-estrutura e a 
expansão do núcleo, as campanhas de propaganda. Também são os efeitos negativos 
ou positivos que se produzem nas populações receptoras” (BARRETTO, 1999 pg. 
11). 
 

Para Donald Lundberg (Estados Unidos, 1974), o turismo é transporte, cuidado, 

alimentação e entretenimento do turista; gera divisas (dinheiro) e tem implicações sociais (o 

autor não aborda quais) e estimula a cultura.  

“[...] o turismo é a atividade de transporte, cuidado, alimentação e entretenimento do 
turista; tem um grande componente econômico, as suas implicações sociais são bem 
mais profundas. Estimula o interesse no passado, na arquitetura e na arte” 
(BARRETTO, 1999, pg.11).  
 

Uma questão pouco explorada pelos autores supracitados é a procura do prazer 

por parte dos turistas. Mas isso não passou despercebido a Oscar de La Torre (México 1992), 

para quem o turismo é um fenômeno social, que acontece de forma voluntária entre 

indivíduos ou grupos com objetivos de recreação, descanso, cultura e saúde. O turista não visa 

lucro e seu comportamento gera inter-relações sociais (não define o que seja inter-relações 

sociais), econômicas e culturais. Portanto, a sua característica de “livre escolha” deve ser 

incluída como fundamental no estudo do turismo. 

“[...] o turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos 
de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual 
para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, 
gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural” 
(BARRETTO, 1999, pg.12).  
 

Estudiosos do pós-guerra não levaram em consideração, em seus estudos, que o 

turismo é um complemento do lazer e que este vem do prazer que um indivíduo tem ao 

praticar atividades das mais diversas (ler um livro, caminhar a beira da praia, ir a um museu 

ou ao cinema, dentre outras). Portanto, o turismo é uma atividade essencialmente humana 

feita por lazer e no tempo livre das pessoas. 

Nos anos recentes, o conceito de turismo mais aceito entre estudiosos e 

profissionais do mundo inteiro é o de Wahab apud Arendit (1999, p.17): 
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“[...] turismo é uma atividade humana intencional que serve como meio de 
comunicação e como elo da interação entre povos, tanto dentro de um mesmo país 
como fora dos limites geográficos dos países. Envolve deslocamento temporário de 
pessoas para outra região, país ou continente, visando à satisfação de necessidades 
outras que não o exercício de uma função remunerada. Para o país receptor, o 
Turismo é uma indústria cujos produtos são consumidos no local, formando 
exportações invisíveis. Os benefícios originários deste fenômeno podem ser 
verificados na vida econômica, política e psicossociológica da comunidade”. 
 

Este conceito coloca a pessoa humana como o epicentro do fenômeno turístico. 

Do ponto de vista social, sua afirmação pode ser compreendida pelo fato do turismo ser uma 

atividade essencialmente humana. Mas, buscar entender esta afirmação com base em 

conhecimentos teóricos implica recorrer a princípios de outras ciências como a Sociologia, 

História, Psicologia, Antropologia dentre outros.  

A Sociologia, por exemplo, explica as atividades humanas enquanto decorrentes 

de uma cultura e construção social. A História, por sua vez, resgata e reconstitui os 

acontecimentos, auxiliando na atribuição de significados sociais. A Psicologia permite 

compreender os comportamentos humanos em suas relações com o meio físico e social. Em 

função destes exemplos, temos que o turismo está atrelado às mudanças sociais e históricas 

ocorridas na sociedade, e, portanto, compreendê-lo como uma necessidade física (prazer) e 

como um comportamento social (lazer) implica em analisá-lo como uma atividade 

essencialmente humana.   

Os efeitos econômicos do turismo são muito mais visíveis e podem ser analisados 

como diretos e indiretos. Os efeitos diretos resultam da despesa realizada pelos turistas dentro 

dos próprios equipamentos turísticos e de apoio (hotéis, restaurantes, lanchonetes, locadoras 

de automóveis, transportadoras terrestres e aéreas, agências e operadoras de turismo), pelos 

quais o turista pagou diretamente alguma coisa. Os efeitos indiretos do turismo são resultantes 

da despesa efetuada pelos equipamentos turísticos e prestadores de serviços turísticos na 

compra de bens.  

Em vista destas duas facetas do turismo – sua interface com a economia, ao 

mesmo tempo que com o humano - a profissionalização se faz necessária. E formar 

profissionais para o setor implica em auxiliá-los a compreender que o turismo situa-se entre 

uma ciência que analisa o fenômeno turístico a partir dos comportamentos sociais e a técnica 

voltada à gestão de negócios. No entanto, em função da questão econômica ser a mais fácil de 

visualizar e, também, a que mais interessa às pessoas em geral, os aspectos humanos são 

pouco lembrados e estudados ao longo da formação em turismo. 
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Para Aranha e Martins (2001) há termos que não raro são considerados opostos ou 

excludentes pelo senso comum das pessoas. É o caso de palavras como ciência, técnica, teoria 

e prática. Para os autores acima, a diferença entre ciência e técnica reside no fato de que a 

“função” da primeira é fazer saber, enquanto que a “função” da segunda é o saber fazer. Nesta 

linha, podemos inferir que a ciência cria saber ou conhecimento novo, enquanto a técnica é a 

aplicação do conhecimento teórico na prática.  

Imaginar o turismo como ciência implica indagar sobre qual tipo de conhecimento 

pode alimentar e ser criado a partir de um produto turístico. Neste caso, torna-se fundamental 

buscar conceitos e definições para estudá-lo como um fenômeno social – às ciências Humanas 

e Sociais, como exposto.   

O turismo como técnica abrange a comercialização de produtos turísticos, gestão 

de empresas do setor e planejamento turístico. Para isso são utilizados conhecimentos 

aplicados de áreas como Administração, Economia, Contabilidade.  

Para Andrade (1995, p. 37): 

“[...] turismo não é técnica, e tampouco ciência com autonomia e independência, 
pois faz uso permanente de princípios, recursos e conclusões de ciências e técnicas 
dos mais variados ramos da atividade humana, desde os hábitos comuns de 
determinada sociedade até a medicina computadorizada. Não possui sistemática 
própria. Nem mesmo o objeto do conhecimento específico do seu setor lhe é 
próprio, pois se constitui de um conjunto de objetos de outras ciências e de técnicas 
comuns a atividades de outros campos ou especialidades”.   
 

A ciência do turismo está ainda em formação. A produção científica da área é 

pequena e definir de forma cabal se ele é técnica ou ciência carece de muita reflexão e 

estudos. Mas, como destaca Barreto (2003), mais importante que fazer a definição entre 

técnica ou ciência, é compreender o turismo como uma atividade multidisciplinar, que exige o 

concurso de uma ampla variedade de áreas de conhecimento, e interdisciplinar, porque todas 

estas áreas devem ser interligadas.  

É neste contexto que se insere a formação em turismo, em que a técnica atende às 

necessidades do mercado e a base de formação científica atende à necessidade de uma 

compreensão do homem e de uma atividade humana.  
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3  A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A FORMAÇÃO EM TURISMO 

 

O processo educativo é um componente fundamental da vida social moderna, é 

peça essencial da socialização dos seres humanos que se diferenciam dos demais animais 

justamente porque conseguem viver em comunidades a partir de condições que se expressam 

de forma histórica. Somos os únicos animais com referência de futuro, construída a partir de 

nossa compreensão do passado e do presente em movimento (ARANHA e MARTINS, 2001). 

Portanto, a formação em nível superior não pode ser compreendida apenas como 

uma etapa profissionalizante; é necessário que se considere seu aspecto educativo em termos 

de formação humana - tão importante quanto o anterior.    

Com a leitura deste capítulo pretendemos dar subsídios para a compreensão dos 

dilemas da formação do turismólogo no século XXI. A princípio, fazemos um debate sobre 

por que o modelo atual de universidade, originado no século XIX e fundamentado na pesquisa 

livre, que atraiu pesquisadores do mundo inteiro, nos anos recentes vem se convertendo, 

segundo Martins (1998) num novo modelo educacional que, lentamente, está se 

transformando no atendimento de exigências do mercado que necessita de profissionais 

ajustados ao meio social em que vivem e às constantes modificações da sociedade. 

Os reflexos deste modelo na formação dos profissionais em Turismo são 

analisados na sequencia a partir do Turismólogo e de um breve resgate histórico da formação 

deste profissional no Brasil.  

 

3.1  BREVE RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Faremos a seguir uma retrospectiva de alguns fatos relacionados à criação das 

universidades, com base principalmente em Barretto et al (2004), Charle e Verger (1996), 

Goergen (2000), Martins (1998), Minogue (1981) e Ranieri (2000). 

No século XII, segundo Minogue (1981, p.15):  

“[...] a despeito dos distúrbios políticos e militares que subjugaram amplamente os 
esforços dos homens às mais simples práticas da vida, passaram a existir muitas 
escolas religiosas que se tornaram, com o tempo, o solo em que cresceriam as 
universidades”.  
 

Um conjunto de esforços intelectuais culminou, de acordo com Minogue (1981, 

p.15), com a criação das primeiras instituições que chamamos universidades: 

“[...] eram locais de aprendizagem que, em virtude da fama de seus professores, 
puderam atrair estudantes de toda a Cristandade. Foi precisamente este significado 
universal que tornou tal studia também generalia. Os dois centros que se tornaram 
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modelos para as fundações posteriores, por mérito de sua considerável distinção, 
foram Paris e Bolonha”. 
 

As primeiras universidades não obedeciam a um modelo único: havia dois 

sistemas pedagógicos e institucionais distintos. Na região norte da Europa, as universidades 

eram associações de mestres e as disciplinas dominantes eram Artes e Teologia. Já nas regiões 

mediterrâneas, as universidades eram associações de estudantes e as disciplinas dominantes 

eram Direito e Medicina. Por volta de 1230, as universidades ainda eram pouco numerosas, 

mas seu prestígio já era considerável. Suas instituições, de início simples, foram pouco a 

pouco se tornando mais estruturadas e organizadas (CHARLE e VERGER 1996). 

Entre os séculos XIV e XV passou a crescer o interesse do Estado para com as 

universidades, pois se esperava delas tanto a formação dos letrados9 quanto a de juristas 

competentes de que necessitavam as administrações em pleno desenvolvimento. De acordo 

com Charle e Verger (1996), sob formas diversas o controle político tornou-se, assim, 

opressivo para as universidades. Assim, no período que corresponde ao final do século XV ao 

século XVIII eram múltiplos os índices da persistente popularidade da instituição e novas 

universidades continuaram a ser criadas.  

No século XIX duas vertentes marcaram a era da modernidade da universidade: o 

modelo alemão e o modelo francês. O primeiro surgiu na Alemanha, em 1810, com Wilhelm 

Von Humbolt que desenvolveu uma nova concepção de universidade: ele propunha a unidade 

entre pesquisa e ensino (RANIERI, 2000). Em sua concepção, agregava a comunidade de 

pesquisadores e estudantes aplicados à pesquisa com ampla liberdade acadêmica, 

constituindo-se em uma resposta intelectual alemã à derrota sofrida em Iena frente aos 

exércitos de Napoleão. 

Já a universidade francesa ou napoleônica, surgida neste mesmo período, ainda 

segundo Ranieri, propunha a universidade nacionalizada, integrada ao serviço público e 

subordinada ao poder público, em benefício da estabilidade política do Estado.  

Segundo Charle e Verger (1996), o período de 1860 a 1940 foi caracterizado 

como o da diversificação, da expansão e da profissionalização da educação superior no 

mundo ocidental. A Universidade tornou-se cada vez mais importante para a promoção social 

dos indivíduos, afirmação nacional, progresso científico e econômico nacional e internacional, 

formação das elites e dos quadros sociais e até mesmo para a evolução das relações entre os 

sexos, com o início da feminização dos estudos superiores. Foi no decorrer desse período que 

                                                           
9
 Letrado: sujeito que é versado em letras ou literatura, também chamado de erudito (que tem instrução vasta e 

variada) ou literato.  
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se formou, nos Estados Unidos da América, um verdadeiro sistema universitário ligado às 

outras grandes transformações do país10.  

Ainda segundo os referidos autores, na metade do século XX a educação superior 

era central para as sociedades influenciadas direta ou indiretamente pela Europa. A 

universidade se tornou um lugar de inovação científica, social e mesmo política, uma vez que 

nela eram preparados os quadros intelectuais do futuro. Além disso, ela contribuía para o 

desenvolvimento econômico na medida em que qualificava profissionais para o mercado. 

Mas, em função disso, tornou-se suspeita para os regimes autoritários ou ditatoriais que 

queriam modelar rigidamente as hierarquias sociais e os movimentos intelectuais. Em face 

disso, a maioria das grandes transformações das sociedades do século XX foi anunciada ou 

preparada em seu seio.  

A partir da segunda metade do século XX de acordo com Ranieri (2000 p. 42): 

“[...] a universidade se vê diante de um novo desafio, manter o sistema educacional 
ajustado à sua época, devido à velocidade das transformações na ciência e na 
tecnologia, na economia e na política, nas estruturas demográficas e sociais, 
provocadas por uma série de revoluções convergentes de âmbito mundial. A “crise 
mundial da educação” tem suas causas na abrupta elevação das aspirações populares 
pelo ensino, de nível básico, médio e superior”. 
 

Diante deste contexto, a Conferência Mundial sobre Educação Superior, 

promovida em Paris, em outubro de 1998 pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO resultou segundo Ranieri (2000, p. 42,43) “no 

estabelecimento de princípios fundamentais para uma ampla reforma dos sistemas nacionais 

de educação superior, com base em critérios de equidade, justiça, solidariedade e liberdade”.  

De acordo com os princípios enunciados nesta conferência, segundo Catani e 

Oliveira (2000, p. 36) “a educação superior precisa ser estendida para toda a população 

mundial a fim de ser capaz de promover, gerar e difundir conhecimentos, contribuindo para a 

manutenção das culturas nacionais e regionais, para a consolidação dos valores da sociedade e 

para o desenvolvimento e melhoria da educação em todos os níveis”.  

Embora a educação superior necessite cada vez mais formar e qualificar pessoas 

para atender as necessidades impostas pelas transformações científicas e tecnológicas das 

últimas décadas do século XX e início do século XXI, segundo Martins (1998) ela deve 

                                                           
10 “[...] as instituições universitárias assumiram a condição de agentes do progresso, aproximando-se da 
sociedade. O programa norte-americano denominado Land Grant Colleges and Universities, criou um novo 
paradigma da utilização de instituições públicas no desenvolvimento nacional programado. O sistema 
universitário americano inovou com a entrada precoce na educação superior de massa. O ensino, dominado pela 
burguesia, começou a dar lugar a um ensino no qual as classes médias, sem capital intelectual e recém-chegadas 
à América, eram mais numerosas” (CHARLE e VERGER 1996,  p. 86).  
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também, colaborar na formação do indivíduo como pessoa alicerçada na ética, na crítica, na 

autonomia e na solidariedade. Enfim, deve ser mais que treinamento para o exercício 

profissional. 

Estes desafios, postos para as Instituições de Educação Superior de todo o mundo, 

também se fazem presentes em países como o Brasil, uma vez que as oportunidades de 

desenvolvimento científico e tecnológico - e, por extensão, econômicos passam 

necessariamente por estas instituições.   

Segundo Ranieri (2000), no Brasil a universidade formou-se tardiamente, pois 

apenas a partir de 1808 foram criados os primeiros cursos e academias de estudos superiores. 

Sob controle estatal, na forma do modelo universitário napoleônico (francês), elas eram 

essencialmente voltadas à formação profissional.  

Da Colônia à República a universidade brasileira foi eminentemente pública e 

privativa do poder central. Neste período a educação superior pública constituiu-se na defesa 

de concessão de privilégios profissionais que garantiam o interesse, a remuneração e o 

prestígio de certos grupos corporativos, compostos por indivíduos de classes dominantes ou 

por elas cooptados (BARRETTO et al, 2004). 

De acordo com Pinto (1994, p.32): 

“[...] graças aos títulos, anéis de grau e demais dignidades que outorga, a 
universidade enobrece os seus membros docentes e discentes e cria, assim, uma 
modalidade peculiar de orgulho social, típica de nação subdesenvolvida na qual, à 
falta de outros títulos legítimos de distinção, o povo venera os diplomas emitidos 
pelas escolas superiores”.  
 

A proclamação da República, em 1889, e a adoção do modelo federativo, segundo 

Ranieri (2000), favoreceram a descentralização da educação superior permitindo aos estados a 

criação de instituições particulares, com diplomas nacionalmente reconhecidos desde que 

atendidos os padrões curriculares das faculdades federais. Assim, entre 1890 e 1891, foram 

ampliados os acessos às instituições de educação superior mediante matrícula automática dos 

egressos dos colégios estaduais. O crescimento destas instituições foi tão grande que, em 

1910, foi introduzido o exame vestibular no país visando à contenção de matrículas.  

As Universidades se tornaram referência de organização acadêmica, segundo 

Barretto et al (2004), apenas a partir da criação em 1934, da Universidade de São Paulo – 

USP, a primeira voltada para a pesquisa. A perspectiva da universidade como formadora de 

intelectual e promotora do desenvolvimento econômico e social do país foi ampliada com a 

Universidade de Brasília – UnB, criada em 1961, voltada para o desenvolvimento de projetos 

tecnológicos e científicos que o país precisava para sua introdução na modernidade. 
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A história da educação superior brasileira foi marcada também pela Lei nº 5.540 

de 28 de novembro de 1968, que promoveu diversas mudanças na estrutura didática e 

acadêmica das Instituições de Educação Superior do país. A lei fixou a indissociabilidade da 

pesquisa e do ensino e consolidou Universidades em seu papel de contribuir para o 

desenvolvimento econômico do país segundo o modelo capitalista. 

Cabe destacar que a Reforma Universitária de 1968 sofreu influências de um 

cenário de profissionalização do conhecimento e da ciência e forte crença na capacidade da 

tecnologia melhorar as condições de vida dos cidadãos (FÁVERO, 2000). Neste contexto, de 

acordo com Barretto et al (2004), o desenvolvimento e a modernização do setor educacional 

eram considerados uma questão de planejamento e gestão. Cabia, pois, à universidade, 

produzir de imediato a mão-de-obra qualificada e prover a tecnologia a ser demandada pela 

indústria nacional no futuro. Deste modo, eram desejados cursos que, a princípio, eram 

visualizados como promotores do avanço tecnológico.  

Nesta perspectiva, houve forte crescimento de cursos profissionalizantes. De 

acordo com Ranieri (2000), a estratégia empregada pelo Estado para suprir o mercado de 

profissionais foi a implantação de vagas sem o ônus de investimentos públicos substanciais, 

ou seja, a expansão ocorreu por intermédio do ensino privado superior.  

Dentro deste contexto o país viu surgir um grande número de Instituições de 

Educação Superior privadas interessadas em ofertar cursos de baixo custo. Tal favoreceu, em 

especial, a criação de cursos nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas, tais como 

Administração, Economia, Ciências Contábeis e Turismo, visando atender a uma demanda 

genérica por ensino superior. Assim, pelo credenciamento destes e de outros cursos que 

atendessem às políticas governamentais e as expectativas do mercado, tratou-se de legitimar, 

por critérios pouco rígidos, o reconhecimento de cursos e instituições privadas que se 

multiplicavam em ritmo acelerado (BARRETTO et al, 2004). Embora esta propagação tenha 

se dado em condições de formação duvidosa, foi atendida a necessidade de formação de 

profissionais para atender a um mercado de trabalho em crescimento e carente de 

qualificações.  

Nos anos recentes, a história das Instituições de Educação Superior do país está 

marcada pela Lei nº 9.394 de 26 de dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB/1996.  

A LDB/96 propiciou novo e desenfreado processo de expansão da Educação 

Superior privada no Brasil, que, segundo Shigunov Neto e Maciel (2002, p.18) “[...] tem 
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contribuído na queda de qualidade dos cursos oferecidos, e a adoção de modelos gerencias ou 

empresariais de administração universitária”. É importante destacar que este processo de 

expansão da Educação Superior privada nos países em desenvolvimento (entre eles o Brasil) 

atende aos ditames de políticas internacionais que instigam a expansão da iniciativa privada 

em todos os setores da sociedade e a retirada do Estado na gestão de políticas públicas 

(LIMA, 2004). 

Neste início do século XXI, diante da postura dos organismos internacionais 

(Organização Mundial do Comércio e Fundo Monetário Internacional) frente a questões como 

a Educação Superior, podemos destacar como principais desafios a serem enfrentados nos 

países em desenvolvimento, particularmente o Brasil, como:   

1 - como fazer que os sistemas universitários que estão emergindo neste final do 
século XX e início do século XXI caminhem no sentido de dar contribuições à 
sociedade como um todo e não se restringir a ser uma das condicionalidades do 
desenvolvimento econômico que beneficiam apenas alguns? 
2 - Como fazê-lo quando no plano internacional o mercado pontifica como 
instituição principal? 
3 - Além disso, como intervir no processo de padronização das políticas e estratégias 
de diversificação e diferenciação dos sistemas? 
4 - Que implicações poderão advir dessa nova conformação da educação superior? 
(AGUIAR 1998, p.111).  
 

Em uma análise retrospectiva, desde o surgimento das primeiras Universidades, 

na Idade Média, a formação em Educação Superior tem passado por grandes transformações e 

desafios: passou da característica do ensino, nos primeiros séculos, para um modelo que 

privilegiava a pesquisa e o ensino (o alemão) e uma instituição nacionalizada, voltada aos 

interesses do Estado (modelo francês). As Instituições de Educação Superior experimentaram 

também diversas formas de organização, até chegar ao modelo norte-americano, de educação 

em massa, que consolidou uma proposta de universidade como instrumento de contribuição 

para o desenvolvimento social e econômico a partir do momento em que prepara e qualifica 

profissionais para o mercado (RANIERI, 2000). 

Diante da necessidade de acompanhar as demandas da sociedade e do mercado, a 

trajetória das Instituições de Educação Superior faz com que, na atualidade, a formação em 

nível superior atenda a um mundo de profissões muito diversificado e complexo. Isso explica, 

de acordo com Charle e Verger (1996) o surgimento de cursos que fogem ao “modelo 

tradicional” dos cursos de graduação: Medicina, Direito e Engenharia. E é nesta perspectiva 

que proliferam cursos como: Turismo, Gastronomia, Marketing, Moda, Jornalismo, dentre 

outros.   
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Nos anos recentes, de acordo com Laval (2004, p. 35) “[...] observa-se a demanda 

por profissionais com habilidades múltiplas e flexíveis, aliadas a competências técnicas e 

científicas que dêem conta dos aspectos mais gerais do conhecimento e da atuação 

profissional”. Para formar esse novo profissional tem se proposto um novo tipo de formação, 

diferente da que se propunha na Idade Média: de formar espíritos intelectualmente treinados 

para os pensamentos mais elevados, de promover o desabrochar de todas as faculdades 

intelectuais, morais e físicas, que tinha por finalidade a emancipação intelectual e por 

referência ideal, um homem completo para o qual o trabalho não era a ocupação exclusiva da 

vida. Segundo Mandel apud Laval (2004, p.41): 

“[...] não é mais a produção de “homens honestos” de indivíduos aptos a julgar e a 
resolver dificuldades razoáveis, mas sim a dos assalariados intelectualmente muito 
qualificados, que se tornou a tarefa essencial do ensino superior.”  
 

Para Fávero (2000), a educação superior tem que ser mais que isso, a universidade 

deve formar um sujeito qualificado, porém crítico, consciente de seu papel junto à sociedade 

no qual está inserido.   

“[...] a universidade não pode ser simplesmente o lugar de transmissão do saber, mas 
um lugar crítico, a universidade não deve se voltar apenas para habilitar bons 
profissionais, deve haver a preocupação de formar profissionais conscientes em 
exercer influências sobre a realidade onde vão atuar. A formação profissional 
voltada para o trabalho e o mercado, fará com que os indivíduos sejam considerados 
não pelo seu valor pessoal, mas pelos títulos e diplomas que recebem” (FAVERO 
2000, p. 89). 
 

Nesse sentido, para Goergen (2000, p.156), no século XXI “[...] a universidade 

necessita enfrentar o maior de seus desafios, qual seja, o de construir um sistema de educação 

superior que realize o equilíbrio entre a qualidade acadêmica e compromisso social”. Ou seja, 

se é preciso imaginar um novo modelo de universidade, adaptado aos novos tempos e à 

capacidade de continuar gerando conhecimento, também se faz fundamental ter por objeto de 

reflexão não apenas questões aparentemente resolvidas, como a produção de conhecimento e 

a formação de profissionais para o sistema industrial de trabalho, mas também a própria 

identidade institucional e a função da universidade.  

 

3.2  A FORMAÇÃO EM TURISMO – CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS RECENTES    

 

Abordaremos a seguir a formação em turismo em alguns países do mundo a fim 

de contextualizar nosso objeto de estudo. Analisando em particular o caso brasileiro, 

buscamos descrever as características de formação na área. Para tanto, abordaremos o 
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histórico dos cursos de Turismo e as atuais diretrizes curriculares elaboradas pelo Ministério 

de Educação e Cultura – MEC para os mesmos.  

 

3.2.1  Formação em Turismo no mundo – Perspectivas  

 

Faremos a seguir uma apresentação sobre a formação em turismo em alguns 

países com base, principalmente em Zimmer Da Ré (1999). Segundo a autora, a primeira 

cátedra de turismo foi criada em 1925, na Universidade de Roma, por Ângelo Mariotti. Pouco 

depois foi criado o primeiro instituto específico para o estudo do turismo na Alta Escola de 

Economia de Berlim, a partir de 1929, cuja produção científica passou a ser denominada 

corpo de doutrina da Escola de Berlim.   

Segundo Barretto (2003), embora a visão da carreira de turismo exista desde a 

década de 1920, os primeiros institutos específicos para formação de profissionais e 

produtores de conhecimento em turismo foram criados na década de 1950, em vários países 

da Europa (Espanha, Portugal, Alemanha e Itália). Pouco mais tarde, na década de 1960, 

estavam nos Estados Unidos e, na década de 1970, na América Latina (Brasil, Argentina, Peru 

e Uruguai). Desde então, nos diversos países, os cursos e a formação em turismo assumem 

configurações bem diversas, como veremos a seguir.  

Na Alemanha, segundo Zimmer Da Ré (1999), a formação em turismo ocorre 

desde o ensino médio, sendo feita por escolas e empresas com duração média de três anos. Há 

atividades práticas no local do trabalho como forma de aprendizagem. Neste país, o ensino 

superior em turismo é um complemento acadêmico para aqueles que irão exercer atividades 

executivas, diretivas ou de planejamento nas diversas atividades turísticas, aproveitando-se 

escolas superiores de administração de empresas e de economia.  

Os cursos de turismo da Espanha, de acordo com Zimmer Da Ré (1999), oferecem 

vários níveis de formação e currículos flexíveis, com um mínimo de 30% de disciplinas de 

livre escolha dos alunos. Desta forma, possibilitam uma formação específica para os setores 

de hotelaria, agências, companhias aéreas e outras áreas relacionadas com a prestação de 

serviços e instalações turísticas, atendendo ao objetivo da universidade de propiciar um maior 

grau de especialização conforme a necessidade detectada na região onde o curso é ministrado.   

Na França, também segundo Zimmer Da Ré (1999), a formação superior em 

turismo teve início em 1961, com a criação do Centro de Estudos Superiores de Turismo na 

Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris. Há cursos de Turismo em várias cidades 
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francesas e a formação de guias, intérpretes, recepcionistas, funcionários alfandegários e 

outros profissionais assemelhados é feita no nível secundário ou pré-universitário.  

Em Portugal, os cursos de Turismo são técnicos profissionalizantes, e tiveram 

início na década de 1950. Os cursos superiores em turismo expandiram tanto nas instituições 

públicas como privadas a partir da década de 1980, em consequencia da maior estabilidade 

econômica e política do país e como reflexo do Plano Nacional de Turismo (1986). A partir 

de 1999, segundo Shigunov Neto e Maciel (2002) surgiram os primeiros cursos de pós-

graduação (especialização) em turismo, no ano seguinte os cursos de mestrado. Em 2001, a 

Universidade de Aveiro passou a oferecer o curso de doutorado em turismo.  

Nos Países Baixos, foram criados em 1974 os primeiros cursos técnicos em 

turismo; na década de 1980, os primeiros cursos superiores de turismo, recreação e lazer 

(ZIMMER DA RÉ, 1999).   

No Reino Unido, os cursos de turismo/hotelaria estão divididos em duas áreas: 

gerência/administração e turismo de forma mais genérica. O curso em gerência de turismo é 

voltado para os alunos interessados em trabalhar em áreas administrativas atuando como 

gerentes de operadoras de turismo, companhias aéreas, parques temáticos, hotéis, empresas de 

transporte terrestre e agências de turismo. No curso de Turismo de formação mais genérica o 

indivíduo é qualificado para as atividades tidas como de apoio ao turismo como: guias, 

recepcionistas, comissários (as) de bordo e interpretes, por meio de uma perspectiva 

multidisciplinar. É importante ressaltar que o desenvolvimento de habilidades gerenciais na 

atividade turística é uma prioridade para o governo inglês, com o objetivo de desenvolver a 

economia (SHIGUNOV NETO e MACIEL, 2002).    

De acordo com Zimmer Da Ré (1999) na Itália, os cursos de Turismo são 

oferecidos com base nas realidades regionais, inexistindo currículos ou programas nacionais. 

Já na Suíça, o turismo é uma das bases da economia; portanto, a preocupação com a formação 

deste profissional se insere no cotidiano do planejamento e das preocupações empresariais em 

hotelaria ou nas atividades turísticas em geral. Dezenas de escolas oferecem cursos de turismo 

de nível médio, superior e de pós-graduação, especialmente na área de hospedagem alimentos 

e bebidas.  

O aproveitamento profissional dos graduados em turismo na Turquia, segundo 

Barretto et al (2004), é um dos melhores do mundo. Estudos realizados em 2003, pela Bilkent 

University, Ankara, revelaram que 87% dos egressos dos cursos de graduação estão 

trabalhando na área e que 83% dos graduados estão satisfeitos com sua profissão. Também os 
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empresários do setor turístico têm um olhar diferente sobre os graduados: 71% revelaram que 

suas expectativas quando da contratação de profissionais ultrapassou suas expectativas.    

Segundo Zimmer Da Ré (1999), no Canadá existe um alto índice de 

aproveitamento de seus profissionais graduados em turismo. A Universidade de Calgary, no 

estado de Alberta, sedia o maior Centro de Ensino e Pesquisa de Turismo do Mundo. O setor 

de pesquisa é bastante relevante em Calgary, que realiza contatos com empresas privadas e 

públicas de turismo e outros centros de pesquisa turística em todo o mundo.  

Os Estados Unidos da América se destacam pela grande quantidade de cursos 

relacionados com o setor de lazer e turismo. A maioria dos cursos superiores na área abrange 

a aviação (com formação voltada para atendentes de empresas aéreas em aeroportos, 

comissários (as) de bordo, manutenção de aeronaves e treinamento de pilotos), administração 

(envolvendo setores como gerência de hotéis, motéis e de alimentos e bebidas) e viagens e 

turismo (envolvendo guias estaduais e regionais) (ZIMMER DA RÉ, 1999). 

Na Argentina, segundo Barretto et al (2004), a educação em turismo teve início na 

década de 1970 com cursos de formação de tecnólogos (chamados de pré-graduados), que 

depois se ampliaram para bacharelados (chamados licenciaturas) e para a pós-graduação. 

Neste país a graduação tem como ênfase o planejamento ou a administração e, desde 1991, 

estão vinculados aos cursos de Geografia.  

No Peru, há trinta anos são ministrados cursos de Turismo em escolas, institutos e 

universidades. Segundo Barretto et al (2004), são tantas as ofertas educativas que o produto 

acaba sendo ruim. A maioria dos cursos oferecidos é de guia de turismo, administração de 

empresas turísticas, bacharelado em comunicação e turismo. O mercado absorve poucos 

profissionais graduados em turismo e a grande maioria acaba abrindo restaurantes, lojas de 

artesanato e até discotecas. Os cargos públicos oferecidos pelo governo na área de turismo são 

preenchidos por afiliados e apadrinhados políticos.  

Uma rápida análise sobre as diversas possibilidades de formação em turismo nos 

países citados permite observar que a formação destes profissionais é bastante complexa dada 

as características desta atividade que abrange a administração, logística, controle de recursos 

financeiros - ou seja, aspectos técnicos. Mas, além disso, há necessidade da formação humana 

que tem dado origem a atividades voltadas ao lazer e a recreação (afinal o turismo é uma 

atividade humana) muito embora, a ênfase na formação em geral, seja em formar profissionais 

capazes de solucionar rapidamente e de maneira eficaz qualquer contingência que possa surgir 

no ambiente em que o mesmo esteja inserido.   
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3.2.2  Formação em Turismo no Brasil – Breve Histórico 

Ao contrário de outros países em que:  

“[...] os cursos de Turismo surgiram como uma extensão de outros cursos, 
notadamente os de administração hoteleira (caso dos Estados Unidos e Canadá), ou 
como disciplinas dentro de cursos preexistentes, tais como geografia e administração 
(caso da Europa Ocidental)” (REJOWSKI 1996, p.62). 
 

No Brasil, segundo Barretto (2003, p.150) “[...] o sistema curricular adotado pelas 

universidades brasileiras é o modelo integrado cujo objetivo é atender os diferentes segmentos 

de turismo e a formação de empreendedores que possam abrir seus próprios negócios”, 

resultado da forte influência dos cursos espanhóis e canadenses cuja formação é técnica e 

voltada para a gestão e a administração de empresas turísticas.  

De acordo com Matias (2002), o primeiro curso de Turismo (bacharelado) do 

Brasil surgiu em 1971, na cidade de São Paulo (SP); na Faculdade Anhambi-Morumbi. 

Outros cursos surgiram até a metade da década 1970, no Rio de Janeiro e Brasília.  

Segundo Barretto et al (2004, p.24): 

“[...] naquele período o país passava por um momento delicado de sua história. No 
plano político havia uma ditadura militar; no plano educativo, o momento estava 
marcado, por um lado, pela influência do humanismo francês11, do qual se extraía o 
discurso de que a universidade não podia mais estar a serviço da elite, e por outro, 
pelo pragmatismo estadunidense, do qual se extraía a prática de imprimir aos cursos 
um caráter profissionalizante que estimulava o ensino tecnicista, destinado à 
aprendizagem de habilidades que contribuiriam para o desenvolvimento industrial e 
tecnológico do país. No plano social, a época ficou marcada pela forte expectativa 
de ascensão social da classe média”.  
 

O curso de Turismo, de acordo com Barretto et al (2004), “caiu como luva” à 

camada social média da população brasileira (principalmente as mulheres) que via neste curso 

novo, de fácil ingresso e com um conjunto de disciplinas que, na maior parte, davam 

continuidade aos estudos de segundo grau, a oportunidade de ter prestígio social, ao mesmo 

tempo em que se profissionalizavam.   

A predominância do público feminino nos cursos de Turismo na década de 1970, 

de acordo com Barretto et al (2004, p.57), levou os mesmos e serem chamados, jocosamente, 

de “cursos de espera marido”.  

A novidade do curso no país, bem como as condições em que foram instalados os 

primeiros cursos de graduação em turismo fez, de acordo com Matias (2002, p.5), com que as 

principais dificuldades encontradas para a formação do bacharel fossem:   
                                                           
11

 Segundo Barretto et al, (2004, p.55)  “[...] as autoridades brasileiras combatiam prioritariamente o humanismo. 
Desse modo, os cortes orçamentários das universidades afetavam em primeiro lugar as ciências humanas”. Ainda 
segundo os autores citados vale lembrar que essas áreas de conhecimento, em especial a Arqueologia e o 
Turismo, sempre foram tidas como neutras e incapazes de produzir ideologias, poderes e controle social, porém 
esses exemplos demonstram que essa “neutralidade” é uma construção”.   
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- seleção do corpo docente: existem no curso de Turismo, assim como em outros 
cursos, matérias específicas da área. Como não havia, no país, profissionais com 
especialização em turismo, houve necessidade de se “importar”12 professores;   
 
- falta de conscientização do próprio aluno do que é o curso de Turismo: durante 
muitos anos, nas universidades paulistas dizia-se que: “quem não quer estudar faz 
turismo”. Esta idéia estava atrelada ao fato de que estudar sobre turismo não era uma 
coisa muito “séria” e muitos acadêmicos ingressaram no curso pensando apenas nas 
viagens e aventuras. Não havia uma reflexão mais profunda a respeito da atividade 
turística e de sua importância econômico/social. 
 
- a inexistência de bibliografia nacional sobre o assunto bem como traduções 
e/ou dificuldades em importar obras estrangeiras: no inicio dos cursos no Brasil, 
havia muita dificuldade de importação de livros13. Mas a importação era necessária, 
pois não existiam muitas publicações em português: os livros importados vinham da 
Espanha.  
- um currículo mínimo e a falta de adequação das disciplinas com seus 
respectivos conteúdos e programas: Os primeiros currículos eram adaptados de 
cursos como Administração e Economia, o que dificultava a adequação de 
disciplinas ao programas. 
 
- falta de padronização dos cursos, permitindo a existência de cursos de três e 
quatro anos: os cursos tinham formato e padronização conforme interesse da 
Instituição de Educação Superior. Como no início o curso era oferecido por 
instituições privadas (período de 1971/1973)14 o tempo médio era de quatro anos, no 
entanto, haviam instituições que ofereciam o curso em três anos, mas o único 
objetivo era fazer frente à concorrência. 
 

Nos primeiros anos de funcionamento dos cursos de graduação em turismo, houve 

uma demanda muito grande pelos mesmos, especialmente em São Paulo. Mas segundo Matias 

(2002, p. 05): 

 “[...] a partir de 1976, ocorre uma queda sensível no número de ingressantes devido 
a uma série de fatores socioeconômicos. A conjuntura nacional produzia mais uma 
de suas crises cíclicas, provocando desemprego, queda do poder aquisitivo das 
classes média e baixa e aumento das mensalidades escolares. O decréscimo de 
formandos no período de 1974 a 1980 acompanhou a tendência dos cursos 
superiores no Brasil”.  
 

A criação de cursos de Turismo, nos primeiros anos deu-se nas regiões Sudeste 

(14 cursos) e Nordeste (05 cursos), onde se encontram os estados do Rio de Janeiro, Bahia e 

Ceará que recebem, anualmente, grande quantidade de turistas nacionais e estrangeiros. Estas 

regiões careciam de profissionais qualificados para receber esta demanda crescente de 

                                                           
12

 O importar” professores, a que se refere à autora, era na época trazer para os cursos professores de outras áreas 
como Geografia, História, Administração, Economia etc. 
13

 Dificuldade de importação de livros a que se refere à autora é a dificuldade imposta pelas autoridades 
governamentais da época. A importação de livros técnicos era avaliada de acordo com critérios estabelecidos 
pelas autoridades da época, e autorizada para cursos das chamadas “áreas prioritárias”: Administração, 
Engenharia, Tecnologia e Economia, voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico que o país 
necessitava o que não era o caso dos cursos de Turismo. Não podemos esquecer, também, que o país vivia entre 
as décadas de 1960 a 1980, um período de ditadura militar onde a censura era rígida e tudo era tratado com 
muito controle e rigor. 
14

 A primeira Universidade pública a oferecer curso de Turismo foi a Universidade de São Paulo – USP no ano 
de 1973. 
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turistas, ou seja, a criação de cursos de Turismo obedeceu às demandas de mercado, pois as 

melhores oportunidades de emprego na área estavam nas regiões mais visitadas por turistas.  

No período entre 1971 e 1987, surgiram no país 27 cursos de graduação em 

turismo (ver Anexo - A) que se encontravam assim distribuídos: 

Região Sudeste:   

São Paulo: 08 cursos na capital e 02 no interior. 

Rio de Janeiro: 05 cursos todos na capital. 

Minas Gerais: 01 curso na capital. 

Região Sul: 

Paraná: 01 curso na capital e 01 curso no interior. 

Rio Grande do Sul: 01 curso na capital e 01 curso no interior. 

Região Nordeste: 

Bahia: 01 curso na capital. 

Ceará: 01 curso na capital. 

Maranhão: 01 curso na capital. 

Pernambuco: 02 cursos na capital. 

Distrito Federal 

Brasília: 02 cursos. 

Os dados apresentados permitem observar que no período de 1971/1987, há uma 

grande concentração de cursos de Turismo nas capitais (23 cursos), justamente por serem 

estas as cidades que oferecem melhor infra-estrutura turística (hotéis, restaurantes, casas 

noturnas, museus, parques, centro de convenções e eventos etc.). Há, ainda, predominância de 

cursos de Turismo oferecidos por instituições particulares (23 cursos). O número de 

instituições públicas que ofereciam o curso neste período era de apenas 04 instituições: USP – 

Universidade de São Paulo (1973), Universidade Federal de Pernambuco (1976), 

Universidade Federal do Paraná (1978), Universidade Federal do Maranhão (1987). (ver 

anexo A).  

No período entre 1988 a 1990 foi criado apenas um curso de Turismo: o de 

Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI em Balneário de 

Camboriú (SC). Merece destaque o fato de que, com isso se atendia a uma solicitação do setor 

turístico (trade turístico), carente de mão-de-obra especializada, para o atendimento aos 

turistas que anualmente visitam aquele balneário - um dos principais pólos turísticos do Brasil 

(REJOWSKI, 1996). 



38 

 

 

Houve retomada na criação e no reconhecimento de novos cursos de graduação 

em turismo no Brasil entre 1990 a 2000 (ver Anexo - B): de 27 cursos em 1987, eram 339 em 

2000. No ano de 2009, o site do Ministério da Educação e Cultura – MEC informa que 

existem 921 cursos no Brasil, sendo 748 de turismo, 151 de hotelaria e 22 de administração 

hoteleira (MEC, 2009 site). 

Cabe notar que a partir da década de 1990, houve uma expansão de cursos em 

novas regiões do país. A partir de 1996, com a estabilidade econômica promovida pelo Plano 

Real15, o turismo no Brasil tornou-se uma atividade econômica de destaque gerando 

investimentos estrangeiros na construção de hotéis, empregos e renda. O processo de 

crescimento da oferta de serviços destinados ao Turismo, Hotelaria, Lazer e Gastronomia, 

segundo Matias (2002), tornou o Brasil carente de mão-de-obra qualificada para atender o 

setor turístico que expande. Com isso, as Instituições de Educação Superior voltaram a se 

interessar pela implantação dos cursos de graduação em Turismo, visando atender uma 

demanda crescente de alunos.   

Cabe ressaltar, segundo Barretto et al (2004), que ao contrário do que ocorre no 

Brasil, no estado de Santa Catarina é possível observar uma queda no número de ingressos 

nos vestibulares realizados no estado, o que levou ao encerramento das atividades de alguns 

cursos. Assim, de 45 cursos existentes em 2004, houve queda para 40 em 2007 (MEC, 2009 

site).    

As possíveis explicações podem ser: baixa auto-estima profissional; desinteresse 

dos futuros alunos; desinteresse do próprio mercado local neste tipo de profissional – já que a 

educação para o turismo e a hotelaria evoluiu de forma heterogênea e autônoma, com poucas 

ligações com as necessidades reais ou percebidas da indústria; falta de estímulos dado pelos 

cursos e planos de estudo inadequados para as exigências do setor (BARRETTO et al, 2004). 

É importante ressaltar que este crescimento no número de cursos (apesar da 

redução de cursos em Santa Catarina), pode estar ocorrendo muito em função do crescimento 

do setor turístico brasileiro ocorrido nas últimas décadas do século XX e início do século XXI 

segundo dados da (ABBTUR, 2007 site).  

De acordo com o site da ABBTUR o crescimento no setor se deve ao aumento do 

turismo interno, e, embora mais modesta, a demanda internacional também vem crescendo. 

Em função deste crescimento e da necessidade de profissionais qualificados para o setor, 

segundo Trigo (2001), é necessário que haja uma integração entre as instituições 

                                                           
15

 Plano Real: plano de estabilidade econômica implantado no Brasil pelo governo Itamar Franco em 1993.  
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educacionais, órgãos de classe e governo para formar mão-de-obra especializada e adequada 

para cada região brasileira, respeitando a natureza e a cultura de cada uma delas.  

 

3.2.3  Características da formação superior em turismo no Brasil – as diretrizes nacionais para 

os cursos de turismo   

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB/96, em seu Art.45 define dois 

tipos de formação superior no país, o bacharelado e o técnico. O bacharel é definido como 

profissional formado em Instituições de Educação Superior, públicas ou privadas, com 

variados graus de abrangência ou especialização. O técnico é definido como profissional 

formado por um dos níveis da educação profissional.  

Para a formação de Tecnólogo em Turismo, de acordo com Zimmer Da Ré 

(1999), a carga horária total do curso propõe 2.300 horas-aula mínimas aproveitadas, com 

duração mínima de dois anos, já computados 10% de horas para estágios. O curso de 

Tecnologia em Turismo tem como foco principal de formação a prestação de serviços de 

atendimento ao turista e a operacionalização de equipamentos turísticos.  

Os cursos de Bacharelado em Turismo, por sua vez, preparam profissionais para 

atuarem no planejamento, gestão, pesquisa e docência na área de turismo. Para tanto, estão 

propostas 3.000 horas mínimas aproveitadas, com duração mínima de quatro anos, 

computados os 10% de horas de estágio. Aos concluintes é permitida a continuidade vertical 

de estudos por meio de cursos de pós-graduação. Os cursos de Bacharelado preparam o 

profissional para ocupar cargos de administração, coordenação e planejamento turístico 

(ZIMMER DA RÉ, 1999). 

Para Barretto (2003, p. 143):  

“[...] se deve existir um Turismólogo (profissional graduado em turismo) ou um 
Turistólogo (profissional com formação técnica), ou se devem existir vários tipos de 
profissionais especializados em turismo, é assunto ainda esta em discussão. 
Indiscutível é que, cada dia, o universo do turismo alarga-se tornando necessário o 
auxílio de mais ramos do conhecimento”.   
 

Além da demanda do setor de Turismo, há necessidade de que os profissionais da 

área atuem com ética e profissionalismo. A princípio, as diretrizes para os cursos de Turismo, 

formuladas por associações e também pelo Estado, têm justamente este objetivo: indicar 

condições mínimas e adequadas para que estudantes estejam aptos a exercer com ética e 

competência sua profissão. No entanto, como veremos a seguir, as orientações para os 

currículos dos cursos em Turismo nem sempre atuam neste sentido.  
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O primeiro currículo mínimo para abertura de cursos de turismo no país (Anexo 

C) foi estabelecido pelo Parecer do Conselho Federal de Educação 35 de 28 de janeiro de 

1971. Analisando as matérias constantes do art. 2º desta resolução percebe-se uma tendência 

de formação técnica, voltada à Administração (MATIAS, 2002).  

Isso significa ênfase em disciplinas como: Introdução a Administração, Direito 

Constitucional, Direito Fiscal e Alfandegário, Direito Trabalhista, Estatuto Jurídico do 

Estrangeiro, Legislação Técnica Publicitária, Legislação Turística, Planejamento e 

Organização do Turismo. 

Já, o art. 7º do referido parecer estabelece que ao organizar o currículo pleno, a 

instituição responsável poderá desdobrar as matérias do currículo mínimo e acrescentar 

disciplinas complementares. Dessa forma o currículo mínimo pode ser adaptado as ênfases 

que as instituições pretendem dar aos cursos. (no caso da FURB, que analisamos neste estudo, 

foi dada ênfase ao lazer). 

Desde então, as propostas de formação em turismo têm sido objeto de muitos 

debates e foram elaboradas outras propostas visando sua reestruturação e adequação a uma 

concepção mais voltada a atividade turística (planejamento, organização, cultura, recreação e 

lazer), ou seja, com menor força da concepção vinculada à administração.   

Dentre estas propostas podemos destacar: (i) III Encontro Nacional de Bacharéis 

em Turismo - ENBETUR/81; (ii) Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR/81; (iii) X 

Encontro Nacional de Bacharéis em Turismo - ENBETUR/95; (iv) Associação Brasileira de 

Bacharéis em Turismo -ABBTUR/ Associação Brasileira de Dirigentes de Escolas de 

Turismo e Hotelaria - ABDTEH/95. Veremos a seguir, os pontos que as referidas propostas 

visavam alterar.  

No ano de 1981, segundo Matias (2002), a categoria profissional dos Bacharéis 

em Turismo, durante a realização do III Encontro Nacional dos Bacharéis de Turismo - 

ENBETUR, ocorrido em Porto Alegre – RS, criou uma Comissão de Currículos e Programas 

para discutir o assunto. Esta Comissão propôs a elaboração de um novo currículo mínimo, que 

foi aprovado e encaminhado ao Conselho Federal de Educação e demais canais competentes 

(Anexo D).  

A proposta apresentada pela Comissão do III ENBETUR deixava clara a intenção 

de alterar significativamente o currículo estabelecido pelo Parecer 35/71. A proposta inova ao 

apresentar três tipos de habilitações: administração de empresas turísticas; planejamento 

turístico e animação turística. Ou seja, propunha-se um currículo capaz de formar 
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profissionais para o exercício da administração de empresas turísticas, sejam elas públicas ou 

privadas, planejadores capazes de atuar em assessorias e planejamento de atividades turísticas 

e de lazer e profissionais para atuar nas atividades de animação ligadas ao lazer, recreação e 

turismo. 

O Conselho Federal de Educação, ao receber a proposta, naquele mesmo ano 

solicitou ao Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR que opinasse sobre o assunto. A 

EMBRATUR, por sua vez, decidiu ouvir empresários da área, universitários, bacharéis em 

Turismo e diretores de faculdades para colher outras opiniões sobre o assunto. Como não 

houve consenso entre as partes envolvidas, a EMBRATUR propôs fosse mantida a autonomia 

do curso de turismo, aprovado pelo Parecer 35/71, e sugeriu alterações substanciadas na 

adoção de um currículo mínimo, constituído de matérias básicas e profissionais, estas últimas 

voltadas para as habilitações optativas (Anexo E). A proposta enfatizava a importância de 

capacitar o aluno para atuar nas áreas de administração e planejamento turístico (ANSARAH, 

2002). 

Por ocasião da realização do X Encontro Nacional dos Bacharéis em Turismo – 

ENBETUR, realizado no ano de 1995 na cidade de Curitiba (PR), a Associação Brasileira de 

Bacharéis em Turismo - ABBTUR formulou nova proposta curricular (Anexo F) para os 

cursos de turismo, constituída a partir de tronco comum constituído por matérias constantes 

da resolução n º 35/71. A ABBTUR propunha como disciplinas: Sociologia, História do 

Brasil, História da Cultura, Geografia do Brasil, Patrimônio Turístico, Introdução à 

Administração, noções de Direito, Técnicas Publicitárias e Planejamento e Organização do 

Turismo. Além destas, sugeria oferta de disciplinas eletivas com conteúdos direcionados para 

a aplicabilidade no turismo.  

Tanto as matérias do tronco comum como as de aplicabilidade poderiam ser 

introduzidas no currículo do curso independente da sua ênfase. Na proposta eram sugeridas 

diversas ênfases: (i) Agenciamento; (ii) Alimentos e Bebidas, (iii) Eventos, (iv) Hotelaria e 

Meios de Hospedagem, (v) Lazer e Recreação, (vi) Planejamento Turístico e Transporte 

(MATIAS, 2002). 

Diante da não aprovação por parte Comissão de Especialistas de Ensino de 

Administração do Ministério da Educação e Cultura – CEEAD/MEC, a ABBTUR e a 

Associação Brasileira de Dirigentes de Escolas de Turismo e Hotelaria - ABDETH passaram 

a realizar as discussões em conjunto. Tal resultou no Seminário Nacional de Reformulação 

Curricular dos Cursos de Turismo e Hotelaria, ocorrido em São Paulo, em 1996.  
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Neste seminário foi elaborada uma nova proposta encaminhada à Secretaria de 

Ensino Superior - SESu-MEC. (Anexo G), que apresentava três níveis de formação: básica, 

profissional e complementar, visando preparar o aluno para o mercado de trabalho por meio 

dos conhecimentos teóricos e práticos da profissão de Turismólogo (MATIAS, 2002). 

Segundo Shigunov Neto e Maciel (2002), em virtude da tendência das 

organizações de valorizar cada vez mais os profissionais preocupados com sua formação 

profissional e pessoal, e também com o desenvolvimento de competências, habilidades e 

conhecimentos, a Comissão de Especialistas de Ensino previa que os egressos dos cursos de 

bacharelado em turismo apresentassem um perfil comum16, embora esta visão de mercado 

pareça um pouco desassociada da realidade, uma vez que o mercado tem se mostrado 

reticente quanto à contratação e valorização deste profissional.  

Ainda com relação à questão do perfil, segundo Shigunov Neto e Maciel (2002, 

p.58):  

A Comissão de Especialistas em Ensino reconhecia a necessidade de as 
coordenações dos cursos de turismo privilegiarem um ensino humanista, pautado 
numa sólida formação pessoal, acadêmica e profissional de seus alunos. Pois 
somente dessa forma os cursos de turismo estariam contribuindo para a formação de 
um profissional capaz de superar os obstáculos a fim de crescerem 
profissionalmente em um mercado de trabalho altamente competitivo.  
 

Shigunov Neto e Maciel (2002) destacam que a formação humanista nos cursos de 

turismo deve estar baseada em valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional, 

que habilitem o profissional de turismo a compreender a sociedade na qual esta inserido.  

Apesar de todas estas propostas apresentadas e dos estudos feitos pela Comissão 

de Especialistas em Ensino, não existe uma Diretriz Curricular Nacional - DCN para os cursos 

de Turismo (BRASIL, 2009 site).   

O currículo mínimo para os cursos de Turismo vigente ainda é o aprovado pelo 

Parecer 35/71 do Conselho Federal de Educação (MATIAS, 2002). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16

 “O perfil comum desejado do profissional a ser formado nos cursos de bacharelado em turismo, aliás, como 
em quase todas as profissões atuais, é aquele que proporcione uma formação generalista e particularizada, ou 
seja, um profissional com os conhecimentos técnicos necessários ao exercício de suas funções, apto para atuar 
em um mercado competitivo e em constante transformação” (SHIGUNOV NETO e MACIEL, 2002 p.42,43).  
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3.3  A FORMAÇÃO EM TURISMO E O PERFIL DO TURISMÓLOGO 

 

Ao analisar a educação superior em turismo no Brasil e em diversos países, 

encontramos escolas que enfatizam os aspectos econômicos, outras os administrativos e, 

ainda, outras que enfatizam o planejamento. Mas, em geral, formar para o mercado17 parece 

ser o foco principal dos cursos de turismo - sejam eles na Europa, América do Norte ou 

América Latina.  

A formação de indivíduos capazes de pensar e de estudar o fenômeno turístico em 

todas as suas dimensões não é de interesse do mercado, pois o mesmo não se ocupa do 

turismo como fenômeno, mas sim como objeto de consumo.  

Para o setor turístico brasileiro, assim como para o de outros países, o 

desenvolvimento desta atividade passa necessariamente pela formação e qualificação 

profissional. De acordo com Silva (1995, p.11): 

“[...] para que haja o desenvolvimento do turismo, no sentido de se caracterizar 
como uma oferta de qualidade é necessária uma formação profissional também de 
qualidade. Na realidade, como o turismo é uma atividade de utilização intensa de 
mão-de-obra, só o ensino e a formação especializada poderão responder aos desafios 
que o setor enfrenta em particular as mudanças tecnológicas.” 
 

No Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e Exposição de Turismo – Feira 

das Américas/2003, ocorrido em Brasília (DF), o foco das discussões girou em torno da 

adequação dos cursos de graduação em turismo às necessidades do mercado Latino 

Americano, América Central e Caribe.  

Segundo ABBTUR (2007, site): 

Entre os problemas abordados no congresso, estava o fato de que as Instituições de 
Educação Superior vem tentando formar pensadores do turismo ao passo que o 
mercado precisa de profissionais polivalentes, criativos que dominem idiomas e 
tecnologias. 
 

Como o turismo em muitos países (inclusive o Brasil) tem adquirido importância 

relevante como fenômeno econômico, o mercado espera, de um profissional desta área, que 

em sua formação tenha sido qualificado para atuar em um grau elevado de complexidade - o 

que significa dizer que ele deva ser capaz de apresentar uma quantidade e variedade de ações 

em relação a um meio amplo e em constante mudança. 

Essa necessidade de formar para o mercado tem levado as Instituições de 

Educação Superior no Brasil, segundo Barretto et al (2004), a implantarem cursos que não 

                                                           
17

 Formar para o mercado segundo Barretto et al (2004, p.46) “[...] significa formar para comprar e vender bens e 
serviços de diversidade e heterogeneidade ímpares”.  
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levem em consideração a produção de novos saberes. Os cursos de graduação em turismo, 

ainda segundo a autora, incorporaram rapidamente a substituição dos conteúdos pela criação 

de habilidades e competências, ou seja, o aluno não é estimulado a se apropriar de um corpus 

teórico existente, mas sim a ser criativo atendendo a um mercado que quer “um profissional 

criativo” para vender melhor seus produtos.  

Por isso, de acordo com Ansarah (2002), a maioria dos cursos de Turismo de nível 

superior no Brasil tem priorizado planos pedagógicos com ênfase no desenvolvimento 

teórico-prático relacionado com a profissão, do que decorre a grande dificuldade em construir 

um processo educacional voltado à concepção humanista de educação. Com isso, o perfil do 

profissional de turismo aponta para um indivíduo com formação generalista, ou seja, com 

amplos conhecimentos técnicos indispensáveis para o exercício de sua função num mercado 

altamente competitivo. 

Na perspectiva de Ansarah (2002, p.30), que enfatiza uma visão de formação em 

turismo bastante diferente da exigida pelo mercado, as principais características do perfil do 

Turismólogo devem ser: 

- aprender a aprender e ter uma ampla formação cultural; 
- ser criativo e inovador, pois enfrentará uma acirrada concorrência no mercado;  
- estar consciente da ênfase que se deve dar a um serviço de qualidade e de que o 
cliente é a pessoa mais importante; 
- dominar perfeitamente todas as funções operacionais do setor; 
- ser um líder em seu campo de atuação com capacidade para tomar decisões em 
todos os níveis; 
- ser um profissional com suficiente conhecimento teórico-prático para satisfazer as 
necessidades da demanda; 
- possuir capacidade de trabalho, espírito e participação comunitária, conhecimentos 
tecnológicos atualizados, profundos conhecimentos de relações públicas e saber 
vários idiomas. 
 

Para a referida autora, o perfil do profissional de turismo deve ser composto por 

uma conduta ética e uma visão humanista do trabalho e das relações decorrentes do mesmo. 

E, ainda, a formação continuada deve ser um instrumento para responder às exigências 

pontuais e concretas que as mudanças sociais, tecnológicas e organizacionais requerem.   

Na perspectiva da Comissão de Especialistas em Ensino do Ministério da 

Educação e Cultura, segundo Shigunov Neto e Maciel (2002, p. 45), o perfil do profissional 

de turismo precisa considerar:  

Percepção de valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional; 
Formação humanística e visão global que o habilitem a compreender o meio social, 
em seus aspectos político, econômico e cultural e a tomar decisões em um mundo 
diversificado e interdependente;  
Formação técnica e científica para atuar no planejamento e na gestão de empresas 
turísticas, além de desenvolver demandas mundiais, nacionais e regionais;  
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Competência para empreender, analisando criticamente as organizações, 
antecipando e promovendo suas transformações;  
Capacidade de compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento 
profissional e do desenvolvimento da autoconfiança;  
Capacidade para a resolução de problemas macro e micro pertinente à prestação de 
serviços turísticos;  
Capacidade para planejar, organizar, implantar e gerir programas de 
desenvolvimento turístico de destinações e empreendimentos turísticos;  
Capacidade de atuação nos diversos setores do mercado e em todas as áreas 
concernentes à profissão; competência para implantar resoluções alternativas e 
inovadoras, bem como capacidade crítica, reflexiva e criativas;  
Interesse e estímulo para o desenvolvimento na área da docência e pesquisa. 
 

Do ponto de vista da Comissão de Especialistas do Ministério da Educação e 

Cultura, o perfil do bacharel em Turismo deve ser de um profissional que em sua formação os 

aspectos teóricos, práticos e éticos, facultaram o desenvolvimento de aptidões para que o 

mesmo exerça suas funções com profissionalismo.  

Para Barretto (2003, p.148):  

“[...] o mercado exige a profissionalização;  não há mais espaço para o amadorismo, 
a evolução leva à competitividade, e os vários segmentos do mercado turístico 
clamam por profissionais especializados, possuidores de uma cultura adequada à 
profissão. Isso é o que se chama de perfil profissional condizente”.  
 

Por isso, torna-se necessário, preparar um indivíduo que, em sua formação, 

adquira uma conduta ética não só profissional e do mercado, mas também a que deve existir 

na sociedade e na família, para com isso, colaborar para a melhoria do mundo em que vive e, 

como consequencia, obtenha uma melhoria em sua própria vida.  
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4 O ESTÁGIO EM TURISMO 

 

Com este capítulo pretendemos dar subsídios para a compreensão a respeito do 

estágio e suas contribuições para a formação profissional, com destaque para a área de 

turismo. Mostraremos, a princípio, o histórico e os objetivos que levaram à criação do estágio 

e sua incorporação ao currículo, de forma a tornar-se instrumento de ensino e aprendizagem, 

bem como as condições necessárias para tanto.  

Em seguida, com o objetivo de conhecer a contribuição do estágio nos cursos de 

Turismo no Brasil, faremos a análise das suas diretrizes e inserção nos currículos no referido 

curso. Finalizando, mostramos a regulamentação do estágio na FURB, a fim de compreender 

as práticas e objetivos que o constituem. 

 

4.1 HISTÓRICO E REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO NO ENSINO 

 

A primeira vez em que o tema do estágio foi abordado pela legislação no Brasil, 

na década de 1940, foi vinculado ao ensino profissionalizante que, naquele momento, era 

composto por cursos técnicos de nível secundário (atual ensino médio). Havia no Brasil, 

naquele período (1940), uma política de modernização e desenvolvimento econômico por 

meio da industrialização, em processo de formação. Portanto, possibilitar a qualificação de 

jovens para o trabalho tornava-se prioridade para o Estado, uma vez que a demanda industrial 

crescia rapidamente. Neste contexto o estágio foi regulamentado pela Lei Orgânica 4.073 de 

1942, conhecida como Lei do Ensino Industrial - LOEI (ARTIGONAL, 2008 site). 

Em função do nível de qualificação profissional do país na primeira metade do 

século XX, em que eram raros os estudantes que alcançavam a formação em nível superior, o 

foco da LOEI 4.073/42 eram estudantes secundaristas (atual nível médio) e não alunos de 

Instituições de Educação Superior, uma vez que a formação profissional técnica e tecnológica 

no país para o setor produtivo ainda estava concentrada neste nível de ensino (ALMEIDA, 

2009 site). A formação técnica e tecnológica qualificada em nível superior recém começava a 

expandir e, era, ainda, pequena a oferta de cursos com este perfil (CUNHA, 1980). 

Em outras palavras, era tão pouca a oferta em nível superior que não havia 

expectativa de que estudantes deste nível de ensino buscassem realizar estágio com vistas a 

ingressar no mercado de trabalho. 
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A LOEI 4.073/42, em seu art. 48 parágrafo único, prescrevia o estágio como “um 

período de trabalho, realizado por aluno, sob o controle da autoridade docente, em 

estabelecimento industrial”. Daí a necessidade de articulação entre as partes envolvidas, ou 

seja, estabelecimentos de ensino e indústrias, na realização do estágio.  

Articular-se-á a direção dos estabelecimentos de ensino com os estabelecimentos 
industriais cujo trabalho se relacione com os seus cursos para o fim de assegurar aos 
alunos a possibilidade de realização de estágios, sejam estes ou não obrigatórios 
(ARTIGONAL, 2008 site). 
 

Apenas em meados da década de 1960 houve, nos cursos de nível superior, o 

início da preocupação com o estágio visando uma formação voltada para o setor produtivo 

brasileiro. Em 1964, empresários paulistas que sentiam a necessidade de melhor preparar seus 

filhos para o mercado de trabalho ainda durante o período de graduação para que adquirissem 

experiência profissional, viram no estágio uma estratégia para tanto (ALMEIDA, 2009 site). 

Sendo assim, estimularam a criação dos chamados agentes de integração18, por 

meio dos quais os estágios eram oferecidos a estudantes regularmente matriculados – fossem 

estes do ensino médio, ou superior. Deste modo, os agentes de integração permitiram que 

também estudantes de nível superior, tal como já ocorria com estudantes de ensino médio, 

frequentassem durante um determinado período de tempo, na qualidade de estagiários, 

empresas previamente contratadas.  

Os empresários passaram a ver nos estagiários uma opção de mão-de-obra barata 

quando, por meio dos agentes de integração, lhes eram oferecidas possibilidades de receber 

estagiários. E os estudantes, por sua vez, viam no estágio a oportunidade de melhor 

aproximarem-se do mercado de trabalho, complementando sua formação profissional. Em 

face do grande interesse de ambas as partes, intermediar empresa/estudante visando o estágio 

tornou-se um negócio lucrativo para os agentes de integração. 

No entanto, em tal condição, os estagiários não tinham amparo da legislação 

trabalhista e se tornavam reféns das empresas que os recebiam para estágio. Estas, por 

exemplo, nem sempre os remuneravam e, quando o faziam, remuneravam muito mal 

(ARTIGONAL, 2008 site). 

                                                           
18  Os agentes de Integração eram pessoas jurídicas, com fins lucrativos ou não (como as Organizações não 
Governamentais da atualidade), que passaram a intermediar junto às empresas a realização de estágios para 
alunos de cursos técnicos e de graduação. Esta intermediação, independentemente de o estágio ser obrigatório ou 
não no currículo, ocorria mediante pagamento feito pela empresa interessada na contratação de estagiários ao 
agente de integração. No Brasil, desde meados da década de 1960, passaram a existir vários agentes de 
integração, com destaque para o Centro de Integração Empresa Escola- CIEE (considerado o maior do país, 
fundado em 1964) o Instituto Euvaldo Lodi –IEL e a RHBrasil – Recursos Humanos do Brasil Ltda 
(ARTIGONAL, 2008 site). 
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Diante da falta de normativa por parte da LOEI 4.073/42 quanto aos direitos e 

obrigações oriundos da relação entre empresas e estagiários – que, ainda na década de 1960, 

regulamentava o estágio no país - decorriam inúmeras demandas judiciais e as mais variadas 

interpretações jurídicas. Em face deste contexto, que Almeida (2009, site) considera uma 

omissão da legislação, o então Ministro do Trabalho Jarbas Passarinho sancionou a portaria nº 

1.002, de 29 de setembro de 1967, instituindo nas empresas a categoria de estagiário, 

integrada por alunos oriundos de Faculdades (nível superior) ou de Escolas Técnicas de nível 

colegial (ensino médio).  

A referida portaria obrigava o estabelecimento a elaborar um contrato-padrão 

contendo, obrigatoriamente, a duração do estágio, o valor ofertado pela empresa (a bolsa 

trabalho), o seguro contra acidentes pessoais oferecido pela entidade concedente e a carga 

horária. Mas, embora esta iniciativa visasse regulamentar a relação estagiário–empresa, 

acabou por tornar-se um mecanismo de proteção dos empresários quanto a possíveis 

demandas judiciais por parte de estagiários na Justiça do Trabalho (ALMEIDA, 2009 site). 

Passou a ser prática comum a renovação dos contratos de estágio, uma vez que a 

portaria Ministerial não previa um número limite para as renovações ou impunham qualquer 

restrição às mesmas, o que se tornava altamente compensador para as empresas que tinham no 

estagiário mão-de-obra barata. A possível relação trabalhista advinda desta prática não 

encontrava amparo legal, e, portanto, não tinha o estagiário direitos trabalhistas como: piso 

salarial mínimo decorrente da categoria laboral, amparo sindical, férias remuneradas, décimo 

terceiro salário, multas rescisórias no caso de dispensa, indenização trabalhista, recolhimento 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contribuição a Previdência Social, e demais 

direitos oriundos das relações trabalhistas amparadas pela Consolidação das Leis do Trabalho.  

Ao final, a portaria Ministerial acabou por tornar-se um mecanismo de proteção 

dos empresários, pois em caso de demanda judicial a simples apresentação em juízo do 

contrato de estágio dava ao contratante (empresas) o amparo legal que as mesmas 

necessitavam.  

Na década de 1970, em meio à expansão do mercado de educação superior e de 

uma política desenvolvimentista voltada para a economia de mercado, foi promulgado o 

Decreto 66.546 de 11 de maio de 1970, que instituiu uma coordenação destinada à implantação 

de um programa que determinava as “áreas prioritárias” do sistema de Educação Superior do 

país (as tecnológicas) que deveriam receber estagiários e, ainda, criava para os estudantes 

destas áreas bolsas de estudo (ALMEIDA, 2009 site) – o chamado “Projeto de Integração”. O 
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referido Decreto não tinha por objetivo revogar a LOEI nº 4.073 de 1942, apenas, regulamentar 

a implantação da Coordenação do Projeto de Integração, como destacam os artigos abaixo:  

Art. 1º - fica instituída a Coordenação do “Projeto Integração”, com o objetivo de 
implementar programa de estágios destinados a proporcionar a estudantes do sistema 
de ensino superior de áreas prioritárias, especialmente as de Engenharia, Tecnologia, 
Economia e Administração, a oportunidade de praticar em órgãos e entidades 
públicas e privadas o exercício de atividades pertinentes às respectivas 
especialidades (BRASIL, 2008 site).  
 
Art. 2º - os estágios revestirão a forma de bolsas de estudo, cabendo normalmente 
aos órgãos e entidades onde eles se realizem assegurar aos estudantes recursos 
financeiros não reembolsáveis para sua manutenção e aquisição de livros, 
instrumentos e materiais (BRASIL, 2008 site).  
 

Em 07 de dezembro de 1977 foi promulgada a Lei nº 6.494 que também não 

revogou a Lei 4.073/42, mas regulamentou o estágio para alunos dos cursos supletivos19, até 

então excluídos desta atividade pela legislação vigente (Lei 4.073/42) (ALMEIDA, 2009 site). 

Alguns anos depois, o Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982, revogou as 

legislações anteriores que tratavam do estágio. Ele manteve o estágio para os estudantes de 

estabelecimentos de Educação Superior, segundo grau (atual ensino médio) e supletivo, 

permitindo ainda que estudantes estrangeiros regularmente matriculados em instituições de 

ensino pudessem fazer estágio. O Decreto também extinguiu o “Projeto Integração” e as 

bolsas de estudo que este fornecia (ARTIGONAL, 2008 site).  

A novidade do Decreto 87.497/82 foi o fato de que, pela primeira vez, o estágio 

era considerado parte integrante dos currículos e da programação didático - pedagógica das 

instituições de ensino, ou seja, passou a integrar formalmente a formação de estudantes. No 

Art. 2º: 

Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto, as atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 
participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na 
comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino (BRASIL, 2008 site). 
 

A inserção do estágio nos currículos das instituições de ensino significou uma 

mudança importante, pois indicou a passagem de uma concepção. Até então o estágio era 

visto como uma oportunidade de treinamento para o trabalho, onde a teoria aprendida em sala 

de aula era aplicada na prática profissional. A partir do Decreto 87.497/82 - abriu-se a 

possibilidade de compreender o estágio segundo uma outra concepção, onde a formação 

concomitante de aquisição de conhecimentos teóricos (em sala de aula) e práticos (realização 

                                                           
19 Cursos Supletivos: Cursos de formação destinados a suprir a escolarização regular de pessoas que não 
puderam concluir os estudos na idade apropriada (ALMEIDA, 2009 site). 
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do estágio), juntos possibilitavam um ganho na formação do estudante, ou seja, da 

aprendizagem.  

Com isso, as Instituições de Educação Superior necessitaram proceder ao 

estabelecimento de regulamentação específica para o estágio em cumprimento ao art. 4º 

alíneas “a, b e d”, para que o mesmo viesse cumprir seu papel na formação do estudante. O 

art. 4º alínea “a” determina que: “as instituições de ensino regularão a matéria contida neste 

Decreto e disporão sobre a inserção do estágio curricular na programação didático-

pedagógica” (BRASIL, 2008 site). 

Em outras palavras, a inserção do estágio no currículo implicou na criação de uma 

coordenação de estágio, de setores (no âmbito das Instituições de Educação Superior) 

específicos para providenciar estágio para os diferentes cursos (concedentes do estágio), na 

orientação ao estudante antes do estágio, na supervisão do tempo, das condições e das 

atividades realizadas no estágio por um professor supervisor ou orientador, além do 

estabelecimento de critérios de avaliação. Segundo o Art. 4º alínea “b” “a carga-horária, 

duração e jornada de estágio curricular, não poderá ser inferior a um semestre letivo” 

(BRASIL, 2008 site). 

Ainda, segundo o art. 4º alínea “d” é de responsabilidade das Instituições de 

Educação Superior: “a sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação do 

estágio curricular (BRASIL, 2008 site). 

Deste modo, as Instituições de Educação Superior precisaram criar uma estrutura 

que não tinham para a realização de atividades de estágio, pois não estavam preparadas para. 

Tal gerou muitas dificuldades que poderiam ser superadas com o auxílio dos agentes de 

integração, como já havia sido previsto no art. 7º do próprio Decreto- Lei 87.497/82, segundo 

o qual:  

A instituição de ensino poderá recorrer aos serviços de agentes de integração 
públicos ou privados, entre o sistema de ensino e os setores de produção, serviços, 
comunidade e governo, mediante condições acordadas em instrumento jurídico 
adequado (BRASIL, 2008 site). 
 

Dessa forma, a admissão prevista em lei de parceria entre as instituições de ensino 

e os agentes de integração na administração e coordenação dos estágios, na prática, resultou 

um alívio para as instituições que via, de regra, repassaram diretamente aos agentes de 

integração a responsabilidade sobre as atividades dos estudantes no estágio. Assim, a partir 

desta “brecha” na legislação, o que deveria ser um apoio para as Instituições de Educação 

Superior no desempenho da tarefa de coordenação do estágio, tornou-se um elemento da sua 

regulamentação, pois os agentes de integração tornaram-se os efetivos administradores dos 
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programas de estágio, ocupando espaço e realizando tarefa que deveria ser das Instituições de 

Educação Superior (ALMEIDA, 2009 site). 

Este fato e esta prática, por parte das Instituições de Educação Superior e dos 

agentes de integração, pode ser ratificada quando da leitura dos objetivos estabelecidos por 

tais agentes em seus sites e propagandas institucionais: 

Desde sua fundação em 1964 é objetivo do Centro de Integração Empresa Escola - 
CIEE atuar como agente de integração, e a partir da década de 1980, também na 
administração de programas de estágio a estudantes de cursos de educação 
superior, ensino médio, educação profissional de nível médio ou superior ou escolas 
de educação especial, em empresas privadas, órgãos públicos, capazes de ampliar o 
processo formativo do ensino, aprendizagem, principalmente nas áreas da 
profissionalização, entre outros (CIEE, 2009 site) (grifo nosso).  
 

Mais de uma década depois, em 23 de março de 1994, foi promulgada nova lei 

que revogou o estágio para alunos do ensino supletivo e, pela primeira vez no Brasil, 

estabeleceu o direito à participação em atividades de estágio aos alunos de ensino especial 

(ALMEIDA, 2009 site). Segundo o parágrafo primeiro da Lei 8.859/94:  

Os estudantes considerados aptos ao estágio serão aqueles que comprovadamente 
estiverem freqüentando cursos de nível superior, profissionalizante de segundo grau, 
ou escolas de educação especial (BRASIL, 2008 site).   
 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 

26 de dezembro de 1996, conhecida como LDB/96, não trouxe mudanças na legislação 

existente sobre estágio. A referida Lei, em seu art. 82, dispõe: 

Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para a realização dos estágios dos 
alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição 
respeitando a legislação sobre o tema em vigor (ARTIGONAL, 2008 site).  
 

Com isso, a LDB/96 reafirmava que, embora já houvesse legislação específica de 

estágio determinando que as Instituições de Educação Superior deveriam se responsabilizar 

pelo mesmo, na prática, os agentes de integração continuavam administrando os programas de 

estágio. A LDB/96 chama a atenção para este fato e exige o cumprimento da legislação sobre 

estágio em vigor, ou seja, que as Instituições de Educação Superior assumissem 

definitivamente a regulamentação dos estágios em seus cursos de graduação (ARTIGONAL, 

2008 site).  

Mas apenas em 25 de setembro de 2008 foi promulgada a Lei nº 11.788, que 

alterou substancialmente a legislação do estágio. A referida lei estabeleceu, entre outras 

coisas, a relação previdenciária e trabalhista do estagiário, assegurando direitos próprios da 

Consolidação das Leis do Trabalho.   

Art. 12 parágrafo 2º: 
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Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime 
Geral de Previdência Social (BRASIL, 2008 site). 

Art. 13:  

É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 
um ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas 
férias escolares (BRASIL, 2008 site). 

Art. 14:  

Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, 
sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio 
(BRASIL, 2008 site). 
 

A Lei 11.788/08 também garantiu ao estagiário, além dos direitos constantes dos 

artigos citados, opção por benefícios que a empresa possa oferecer a seus funcionários. Desta 

forma, a regulamentação de tais direitos aos estagiários objetivou cobrir “brechas” de 

legislações anteriores, não permitindo que as Instituições de Educação Superior 

permanecessem omissas nas suas atribuições e que as empresas não se beneficiassem de mão-

de-obra barata, determinando claramente o papel de cada um dos atores no processo de 

estágio. 

Sendo assim, de acordo com a lei supracitada, cabe ao estagiário o cumprimento 

de suas atividades de acordo com a legislação em vigor, com as normas estabelecidas pela 

instituição de ensino e pela empresa cedente, determinadas em contrato de estágio firmado de 

comum acordo entre: estudante, instituição de ensino e empresa cedente, em cumprimento ao 

art. 7º parágrafo único da lei de estágio (ALMEIDA, 2009 site). 

Ainda, segundo a lei, é de competência das instituições de ensino: avaliar as 

instalações por parte das empresas e sua adequação à formação cultural e profissional do 

educando; indicar professor orientador da área de formação do aluno; exigir do aluno relatório 

de estágio; elaborar instrumentos de avaliação dos estágios; entre outras obrigações art. 7º 

incisos II, III e VI (ALMEIDA, 2009 site). 

À empresa que recebe o estagiário, cabe ofertar instalações em condições de 

proporcionar ao estudante atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; indicar 

funcionário que acompanhará o estágio, contratar seguro contra acidentes pessoais para o 

estagiário, entregar termo de realização de estágio ao final do mesmo; manter a disposição da 

fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio, enviar relatórios de estágio as 

instituições de ensino, art. 9º incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e parágrafo único (ALMEIDA, 

2009 site). 

Em função de todas estas determinações, a lei estabelece claramente a 

responsabilidade das Instituições de Educação Superior no que se refere às obrigações de 
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regulamentação, orientação e fiscalização do estágio. E, por extensão, aos agentes de 

integração no que tange à função de auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do 

estágio: identificar oportunidades de estágio; ajustar condições para realização do mesmo; 

fazer o acompanhamento administrativo; encaminhar negociação de seguros contra acidentes 

pessoais e cadastrar estudantes, art. 5º parágrafo 1º (ARTIGONAL, 2008 site).  

É importante destacar que o parágrafo. 2º do art. 5º da Lei 11.708/08 veda a 

cobrança, por parte dos agentes de integração, de qualquer valor dos estudantes, a título de 

remuneração por serviços prestados (ARTIGONAL, 2008 site). Em muitos casos havia a 

prática do pagamento por parte dos estudantes aos agentes de integração do chamado 

“agenciamento” de estágio. Na verdade, o estudante pagava por serviços considerados 

obrigatórios por parte dos agentes de integração, como por exemplo: serviços administrativos, 

encaminhamento de currículo, elaboração do contrato de estágio etc.  

Além disso, a referida lei tenta coibir o comércio do estágio, ou seja, que os 

agentes de integração, com o intuito de obtenção de lucros, acabem oferecendo estágio em 

locais que não sejam compatíveis com a programação curricular dos cursos. Nesse sentido, o 

parágrafo 3º do art. 5º não deixa margem a dúvidas:  

Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação 
curricular estabelecida para cada curso (ARTIGONAL, 2008 site).  
 

Todas estas mudanças quanto à forma com que devem ser realizadas as atividades 

de estágio apontam para alterações significativas no que diz respeito à concepção e ao lugar 

do estágio na formação dos estudantes. Tal fica explícito no art. 1º da Lei 11.788/08:  

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos  
(BRASIL, 2008 site). 
 

O conceito de estágio, tal como expresso na lei, explicita e ratifica o que já 

constava no art. 2º do Decreto 87.497/82, ou seja: o estágio é parte da formação do estudante 

e, embora a relação teoria/prática seja uma preocupação presente (por se tratar da “preparação 

para o trabalho produtivo”), ela não é necessariamente sinônimo de treinamento, à medida que 

o estágio é um “ato educativo escolar supervisionado”.  

Este é também o entendimento de Marques e Bissolli (2002, p.17), que afirmam 

que “[...] estágio é um processo de ensino/aprendizagem, que contempla teoria e prática num 

ambiente profissional”. Desta forma, o estágio cumpre seu principal objetivo que é consolidar 
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pela observação e prática exercidas no local de trabalho, os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso, possibilitando a complementação da formação profissional. 

Assim, a legislação supracitada, quando destaca o estágio como “ato educativo 

escolar supervisionado”, remete às tarefas da instituição de ensino que tem por 

responsabilidade criar mecanismos de acompanhamento e avaliação do estágio (art. 7º, inciso 

IV e VI), que podem ser: relatórios emitidos pelo estagiário, pela empresa cedente e visitas do 

professor orientador ou supervisor ao local do estágio.  

A importância da criação de mecanismos de acompanhamento por parte das 

instituições de ensino já havia sido explicitada no art. 2º alínea “d” do Decreto 87.497/82. A 

novidade, apresentada na Lei 11.788/08, reside no fato de que a avaliação e o 

acompanhamento do estágio por parte destas instituições estão atrelados à aprovação do aluno 

(ALMEIDA, 2009 site). Segundo o art. 3º parágrafo 1º: 

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte 
cedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 
7º desta Lei e por menção de aprovação final (BRASIL, 2008 site) (grifos nossos). 
 

Nesta perspectiva, a figura de um professor orientador ou supervisor de estágio de 

que trata a legislação é imprescindível. De acordo com Bianchi et al (2003, pg. 8): 

Considerando a importância do acompanhamento e supervisão do estágio todos os 
docentes do curso deveriam estar envolvidos no processo. Afinal, cabe ao estudante 
mostrar ao mercado e à comunidade que sua instituição está formando profissionais 
com um referencial teórico/prático adequado para exercer com qualidade suas 
atividades profissionais.  
 

Em função do exposto, fica claro que a presença de um professor orientador ou 

supervisor não se limita a solicitar relatórios dos acadêmicos ou manter contatos telefônicos 

ou eletrônicos com as empresas cedentes. Sua tarefa é, primordialmente, conhecer a legislação 

e o projeto político pedagógico do curso para que, procedendo ao acompanhamento direto das 

atividades do estagiário, possa zelar pelo estudante e assegurar seu aprendizado. Na mesma 

linha, ao avaliar o estágio e o estagiário, cabe ao supervisor ser coerente com o processo 

realizado e estar atento ao aprendizado do aluno. 

Com relação às responsabilidades do docente supervisor de estágio, Marques e 

Bissolli (2002 pg.25) observam que cabe a ele: 

“[...] sensibilizar as organizações e os alunos pela receptividade do estágio; negociar 
e abrir oportunidades de estágio; ter clareza e conhecimento das áreas de 
desenvolvimento do estágio curricular; coordenar as atividades do estágio dentro e 
fora da universidade/faculdade; cumprir a legislação do estágio; favorecer mediante 
orientação a articulação ensino-pesquisa-extensão numa proposta interdisciplinar; 
manter cadastro dos alunos e das organizações; acompanhar o processo de seleção 
dos alunos; orientar e supervisionar as atividades dos alunos; avaliar os relatórios de 
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estágio; tomar decisões em questões que envolvam estagiários e organização; 
conhecer o projeto pedagógico do curso”. 
 

Com isso, segundo os autores acima mencionados, o professor supervisor ou 

orientador estará contribuindo para o amadurecimento pessoal e profissional do aluno 

permitindo a socialização das diferentes experiências e observações da realidade.  

Mas cabe refletir sobre o estágio enquanto “preparação para o trabalho 

produtivo”. Na lei há espaço para compreender o estágio como treinamento para o trabalho, e 

não como possibilidade de aperfeiçoamento e qualificação do acadêmico. Assim, embora ela 

permita interpretar o estágio como aprendizado, a visão de treinamento não deixa de estar 

presente, sendo coerente com a forma com que o estágio foi implementado no país. De toda 

forma, é visível o avanço em relação à legislação anterior, pois finalmente o estágio aparece 

como recurso de aprendizagem, com a possibilidade de complementação entre teoria e prática 

ao longo da formação acadêmica.  

Perceber e efetivar o estágio na perspectiva de recurso e estratégia de 

aprendizagem envolve questões que necessitam grande atenção e dedicação por parte das 

instituições de ensino. Tais como: escolha do local de estágio, considerando sua adequação à 

formação profissional do estudante; elaboração de um manual ou cartilha que possa servir 

como referência para o estagiário e para a empresa cedente, contendo todas as informações 

legais e pedagógicas do estágio; supervisão periódica (visita ao local do estágio, orientações 

aos estagiários e as empresas cedentes sobre o estágio e avaliação do relatório de estágio) do 

professor orientador ou supervisor; além de avaliações periódicas, feitas pela empresa cedente 

e pelo professor avaliador, em forma de relatório.  

A questão da escolha do local de estágio é tão importante que a Lei 11.788/08, 

determina sua avaliação por parte da instituição de ensino antes de encaminhar o estudante 

para o estágio. O local que não apresentar condições ideais, ou seja, instalações e 

equipamentos que possibilitem o aperfeiçoamento e a qualificação do acadêmico devem ser 

de imediato descartado (ALMEIDA, 2009 site). Segundo o art. 7º inciso II: 

Cabe as instituições de ensino, avaliar as instalações da parte concedente do estágio 
e sua adequação à formação cultural e profissional do educando (BRASIL, 2008 
site). 
 

E segundo o art. 9º inciso II: 

Cabe a parte cedente, ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 
educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural (BRASIL, 2008 
site). 
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Ainda de acordo com a Lei 11.788/08, se após a vistoria do local do estágio e a 

liberação do mesmo por parte da instituição de ensino a empresa concedente não fornecer 

instalações e condições que possibilitem a aprendizagem do estagiário, a mesma poderá sofrer 

sanções de acordo com o estabelecido no art. 15 (ARTIGONAL, 2008 site). 

Art. 15 - a manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei 
caracterizará vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio 
para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária (BRASIL, 2008 site). 
 

Em função do exposto, há suporte na legislação para que o estágio seja, 

efetivamente, um ato educativo (aprendizagem) que possibilita ao estudante a interação teoria/ 

prática, na linha do exposto por Ansarah (2002, p.26): 

“[...] as instituições de ensino possuem dois instrumentos importantes para a 
formação do acadêmico: primeiro, que o estudante aprenda sobre sua profissão, 
lendo (teoria); e segundo, que o estudante aprenda sobre sua profissão, fazendo 
(prática). Aprender fazendo é diferente de aprender lendo, por isso, à medida que o 
acadêmico tem contato com as tarefas que o estágio lhe proporciona (prática), 
começa a assimilar tudo aquilo que tem aprendido e até mesmo aquilo que ainda vai 
aprender teoricamente”. 
 

Mas esta concepção é ainda bastante recente e vem sendo aos poucos assimilada 

pelas Instituições de Educação Superior do país.  

Como mostramos, em uma breve retrospectiva e análise histórica da questão do 

estágio, quando de sua criação pela Lei Orgânica 4.073 de 1942 ele foi definido apenas como 

uma aplicação ou parte prática dos cursos (treinamento). Até o final da década de 1970, a 

forma de conceber o estágio se manteve a mesma: oportunidade de treinamento e convivência 

do estudante com o ambiente profissional.  

Tal era oportuno para as empresas que buscavam e necessitavam de mão-de-obra 

qualificada, pois a produção e a comercialização de produtos e serviços exigiam um 

profissional treinado e apto para o trabalho. Quando contratado por uma empresa, o 

trabalhador deve estar totalmente qualificado, não é possível “treinar” no trabalho, daí a 

necessidade de vir “treinado” da escola (ALMEIDA, 2009 site).  

Com o Decreto 87.497/82 a percepção sobre o estágio foi ampliada: passou a ser 

compreendido como um procedimento didático-pedagógico, introduzido de forma obrigatória 

nos currículos das instituições de ensino, tornando-se um momento também de aprendizagem, 

não só de treinamento. 

Com a Lei 11.788/08, o estágio foi claramente explicitado como um complemento 

da formação do estudante que visa, por meio da possibilidade de interação entre princípios e 

conceitos aprendidos na sala de aula e seu confronto com atividades práticas realizadas no 

ambiente de trabalho, a assimilação efetiva de conceitos de modo a consolidar a relação 
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teoria-prática como forma de assegurar ao discente uma formação adequada e própria ao 

desempenho profissional desejado. 

De discente a proficiente, é desta transformação que se trata o estágio: uma etapa no 
processo de aprendizagem, parte obrigatória no currículo universitário, da verdadeira 
formação profissional. Estes estudantes que deixam o ambiente protegido das salas 
de aula para enfrentar a barra pesada da vida profissional, saem jovens carregados de 
conhecimentos e de idéias, ávidos por testá-los na prática e preparados para 
enfrentar o temido mercado de trabalho (ALMEIDA, 2009 site). 
 

Por tanto, o estágio deve possibilitar ao estudante aplicar e relacionar os 

conhecimentos teóricos adquiridos nos cursos em atividades práticas, e com isso, o mesmo se 

torna um importante instrumento para a formação do futuro profissional. 

 

4.2   O ESTÁGIO NOS CURSOS DE TURISMO 

 

A primeira referência ao estágio nos cursos de Turismo no Brasil consta no 

parecer 35/71 (ver anexo C), do Conselho Federal de Educação - CFE, quando da 

homologação do primeiro curso criado na Faculdade Anhambi-Morumbi na cidade de São 

Paulo (SP) (MATIAS, 2002).  

O currículo mínimo para os cursos de Turismo proposto pelo parecer do Conselho 

Federal de Educação – CFE 35/71 apresentava características de um curso de iniciação à 

Administração. O estágio constava do parágrafo único, que se referia ao item “b” do art. 2º20 e 

tinha seguinte redação:  

O estágio a que se refere o item “b” do art. 2º desta Resolução terá duração mínima 
de quatro meses, podendo realizar-se mediante convênios entre a instituição 
responsável pelo curso e entidades especializadas (MATIAS, 2002). 
 

Em 1981, dez anos após a implantação dos cursos de Turismo no país, no III 

Encontro Nacional dos Bacharéis em Turismo – ENBETUR, realizado em Porto Alegre (RS), 

os bacharéis de turismo apresentaram uma nova proposta curricular para os cursos. (ver anexo 

D). Em seu item “c, objetivos das habilitações”, fazia menção às características de formação 

possíveis com o novo modelo de currículo para os cursos, ou seja, formar profissionais para 

administração de empresas turísticas, na área de planejamento e em atividades de lazer e 

recreação. O estágio não era contemplado na grade curricular (MATIAS, 2002). 

Ainda no ano de 1981, foi exposta pelo Instituto Brasileiro de Turismo – 

EMBRATUR, por solicitação do Ministério da Educação e Cultura, nova grade curricular 

                                                           
20 “No parecer 35/71, não fica claro se o estágio é ou não obrigatório para os cursos de Turismo, também não 
fica claro quais são os objetivos do mesmo na formação do aluno” (MATIAS, 2002). 
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para os cursos de Turismo (ver anexo E), tendo como característica a formação em 

Administração e Planejamento dos Serviços Turísticos com carga mínima de 2.700 horas. O 

diferencial em relação à do III ENBETUR estava nas habilitações alternativas e no estágio. A 

EMBRATUR propunha disciplinas consideradas básicas para a formação do profissional de 

turismo constantes do item “a”. Por sua vez, as disciplinas constantes do item “b” 

(Habilitações Alternativas) opções 1, 2 e 3, tinham a ver com a opção de formação (ênfase ou 

especialização) do estudante.  

O estágio estava incluído em todas as opções das Habilitações Alternativas como 

uma atividade “prática” (treinamento), obrigatória e com duração mínima de 270 horas, ou 

seja, 10% da carga horária proposta para o curso (MATIAS, 2002). 

Nenhuma das opções apresentadas, tanto da EMBRATUR como dos Bacharéis 

em Turismo (III ENBETUR), foram aprovadas pelo Conselho Federal de Educação. Assim, 

permaneceu como referencial para formação de cursos de Turismo o Parecer 35/71 do 

referido Conselho (ANSARAH, 2002). 

No X Encontro Nacional dos Bacharéis de Turismo - X ENBETUR realizado no 

ano de 1995, na cidade de Curitiba (PR), os bacharéis criaram um novo currículo mínimo para 

os cursos de Turismo (ver anexo F). É interessante observar que este novo modelo tinha como 

disciplinas do tronco comum as mesmas constantes do Parecer do CFE 35/71. Além da visão 

de formação focada na Administração, havia novas ênfases, como: alimentos e bebidas, 

eventos, lazer e recreação. Tal como na primeira grade curricular, apresentada pelos bacharéis 

de Turismo em 1981, o estágio não foi contemplado; ou seja, não era percebido como um 

instrumento de aprendizagem (MATIAS, 2002). 

No segundo semestre de 1996 foi realizado na cidade de São Paulo (SP), um 

seminário reunindo representantes da Associação dos Bacharéis em Turismo - ABBTUR e da 

Associação Brasileira dos Dirigentes de Escolas de Turismo e Hotelaria - ABDETH para 

formação de um currículo para os cursos. Deste encontro resultou nova grade (ver anexo G), 

com fortes características de Administração na formação em turismo. Para tanto, a carga 

horária prevista para o curso era de 3.000 horas. O tempo de duração mínima era de quatro 

anos e no máximo sete. A distribuição da estrutura curricular era assim ordenada: formação 

básica 750 horas (25%); formação profissional 1.350 horas (45%); formação complementar 

600 horas (20%) e estágio 300 horas (10%) (MATIAS, 2002). 

No entanto, mais uma vez o currículo mínimo do curso de Turismo que 

permaneceu vigente é o aprovado pelo Parecer CFE 35/71.  



59 

 

 

Como visto desde 1971, ou seja, ao longo de quase quatro décadas, tem havido 

várias tentativas para modificar o currículo do curso de Turismo, mas sem sucesso. A 

proposta que conseguiu promover alguma mudança foi a apresentada pela ABBTUR e a 

ABDETH que, mesmo não sendo oficializada, passou a ser utilizada pelas Instituições de 

Educação Superior na implantação de seus cursos de Turismo (MATIAS, 2002). 

Com relação ao estágio nos cursos de Turismo, o mesmo é citado somente na 

grade curricular exposta para avaliação pela EMBRATUR no ano de 1981, e apenas como 

uma atividade prática, na perspectiva de treinamento. Durante toda a década de 1970, 

portanto, o estágio nos cursos de Turismo, quando existia, era entendido como treinamento 

(prática) e não como formação (aprendizagem).  

Embora a primeira referência ao estágio como um instrumento de formação 

(aprendizagem) tenha ocorrido com a Lei 87.497/82, nos cursos de Turismo a visão de estágio 

como instrumento de treinamento (prática) vai prevalecer até a metade da década de 1990.   

Em 1996, a Comissão de Especialistas de Ensino em Turismo - CEET tentou 

regulamentar junto ao SESu/Mec o estágio nos cursos de Turismo, apresentando sugestão de 

estágio concebido em três níveis: integrador, de pesquisa e profissional supervisionado. 

Segundo Shigunov Neto e Maciel (2002, pg. 56), os estágios integradores: 

“[...] visam adaptar o futuro profissional à realidade de sua profissão e possuem 
como objetivos: buscar a integração dos cursos de turismo, das organizações 
profissionais, sociais, sindicais entre outras, ligadas à área de formação do corpo 
discente; servir como “mapeamento” da realidade profissional, aproximando os 
conhecimentos acadêmicos das práticas de mercado; motivar o aluno a construir sua 
grade curricular específica e a optar pelos cursos seqüenciais afins. Além disso, 
podem  ter seu início em qualquer momento do curso, preferencialmente no primeiro 
ano, serem acompanhados pela coordenação pedagógica ou por equipe docente 
nomeada para a função de supervisão de estágio, sendo passíveis de avaliação por 
parte da instituição de ensino superior, conforme orientação da supervisão de 
estágio”. 
 

Esta modalidade não explicitava claramente uma concepção de estágio como 

treinamento ou aprendizagem. Ele devia ser pensado como um momento em que o aluno 

podia aplicar seus conhecimentos aprendidos em sala de aula na prática profissional e, por 

meio da prática profissional, buscar novos conhecimentos teóricos que pudessem responder a 

eventuais dúvidas oriundas da prática do estágio. Nesta proposta do estágio integrador, o 

aluno criava sua própria grade curricular e, assim buscava por meio de cursos sequencias 

novos conhecimentos que contribuirão para sua formação profissional.  

De acordo com Shigunov Neto e Maciel (2002, p.57) os estágios de pesquisa 

devem:  
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“[...] aproximar o acadêmico da iniciação científica e são eficazes instrumentos de 
aproximação dos alunos com a pesquisa e as áreas de ensino. Esse nível de estágio 
apresenta como objetivos principais: estimular, por meio da aprendizagem voltada 
para “o aprender”, o interesse dos alunos para as atividades de docência, 
incentivando o “aprender a ensinar”, servir como um meio de reconhecimento das 
atividades de pesquisa e docência, possibilitando ao aluno sua identificação com 
essas áreas de atuação; estimular a pesquisa a partir do segundo ano do curso, 
momento em que o aluno começa a demonstrar preparação para o auxilio 
pedagógico, por meio de monitorias, estágios na coordenação atividades de iniciação 
científica apoiadas pela instituição de ensino superior; estar ligado às instituições 
provedoras de bolsas de iniciação científica. Sua continuidade depende dessa opção, 
ou seja, a partir do terceiro ano esse estágio só prossegue para alunos que optarem 
pela organização curricular de pesquisa e ensino. É de responsabilidade das 
instituições de ensino superior proporcionar condições administrativas e 
pedagógicas para a implementação dos estágios de pesquisa, além de auxiliar o 
aluno que optar pelo currículo específico de pesquisa e ensino. A proposta sugere 
que somente a partir do terceiro ano do curso os alunos poderão disputar as bolsas 
de pesquisa e ensino, de acordo com os critérios dessas instituições. O estágio de 
pesquisa deverá ser acompanhado pela coordenação pedagógica, por equipe docente 
nomeada para a função de supervisão de estágio ou por departamento de iniciação 
científica das instituições de ensino superior. A supervisão deverá acompanhar o 
desenvolvimento dos alunos nos estágios de pesquisa por meio de relatórios 
periódicos. No caso de tornar-se a opção de formação e de trabalho do aluno, este 
deverá apresentar uma pesquisa em forma de monografia, sobre tema a ser definido 
juntamente com o supervisor de estágio. A monografia deverá ser avaliada por uma 
banca, definida e formada por professores do curso de turismo”.  
 

O estágio de pesquisa tinha como objetivo aproximar o estudante de turismo da 

iniciação científica, estimulando a pesquisa, e, através da aprendizagem despertar o interesse 

dos alunos às atividades de docência. Por tanto, deveria possibilitar ao aluno sua identificação 

com estas áreas de atuação.  

Ainda, de acordo com Shigunov Neto e Maciel (2002, p.58), o estágio profissional 

supervisionado, era obrigatório e deveria constar como tal na grade curricular dos cursos de 

Turismo, pois: 

“[...] esse nível de estágio precisa ser um eficaz instrumento de iniciação 
profissional, pois é por meio dessa modalidade de estágio que o aluno terá contato 
direto com o mercado de trabalho, de acordo com a área de seu interesse e com a 
formação proporcionada pelos cursos. O estágio poderá ser iniciado no segundo ano 
do curso, continuando no terceiro e quarto anos para aqueles que optarem por uma 
organização curricular aplicada ao exercício profissional. Como nos outros níveis, 
esse estágio deverá ser acompanhado pela coordenação pedagógica ou por equipe de 
docentes nomeada para a função de supervisão de estágio, com um professor da área 
técnica (bacharel em turismo). Durante o estágio, o acadêmico deverá refletir, 
sistematizar e aplicar os conhecimentos apresentados e discutidos em sala de aula às 
atividades práticas ambientais reais do mercado de trabalho, contando com 
orientação/supervisão, e mantendo-se informado permanentemente com bibliografia 
específica. Na conclusão do estágio profissional, o aluno deverá apresentar um 
projeto, em forma de monografia, no qual apresentará seu parecer sobre sua área de 
atuação no mercado de trabalho, articulando à sua área de formação, unindo seus 
conhecimentos teóricos e práticos. Esse projeto deverá ser acompanhado e avaliado 
pelo corpo docente do curso”.  
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Os estágios profissionais supervisionados apresentavam como características a 

formação, ou seja, a aprendizagem. Nesta, o aluno deveria procurar aplicar seus 

conhecimentos teóricos e a prática da profissão, portanto, o estágio profissional 

supervisionado não era treinamento e tinha por objetivo complementar a formação acadêmica 

do aluno. Nesta perspectiva o estágio era um componente curricular importante, pois 

possibilitava ao estudante o exercício da relação teoria-prática. Por meio do estágio 

profissional supervisionado o aluno se integrava ao trabalho, aprendendo um modo de fazer 

comum e conhecer profissionais da área.  

É importante ressaltar que as propostas apresentadas pela CEET permanecem 

aguardando aprovação junto a SESu; no entanto, o modelo de Estágio Profissional 

Supervisionado era e vem sendo o mais adotado nos cursos de Turismo no país (MARQUES 

e BISSOLI, 2002). 

Acompanhando a tendência do debate nacional, a importância do estágio parece 

ter crescido nos cursos de Turismo ao longo da última década. É nesta linha que, de acordo 

com Bianchi et al (2003), em dezembro de 1996 ocorreu na cidade de Natal (RN) o Encontro 

Nacional do Estágio Supervisionado de Administração – ENAESCAD (ver anexo H), com o 

objetivo de estabelecer diretrizes mínimas para o estágio nos cursos na área de Administração, 

entre eles, o Turismo. 

Como resultado do evento foram apresentadas 13 diretrizes mínimas para o 

estágio nos cursos de Administração e Turismo, com o objetivo de buscar mecanismos que 

garantam a qualidade do estágio. Cabe salientar, porém, que a concepção de estágio que 

norteou os trabalhos que culminaram com as diretrizes do ENAESCAD/96 ainda era a de 

treinamento (prática) e não de formação (aprendizagem). 

Segundo Bianchi et al (2003, p.16) “[...] a concepção de estágio por parte dos 

integrantes do ENAESCAD/96 era a de que: estágio é a oportunidade que o estudante tem de 

assimilar na prática, as peculiaridades e conhecer a realidade do dia-a-dia da profissão que 

escolheu exercer”.   

Apesar da Lei 87.497/82 tratar o estágio como um instrumento de formação 

(aprendizagem), observa-se que em 1996, este ainda era concebido como treinamento, e como 

tal, estava presente nos debates em torno do tema nos cursos de Administração e Turismo.  

Com a Lei 11.708/08 que, como vimos, regulamentou questões que atingem os 

principais atores no processo de estágio (empresa concedente, estagiário e instituições de 
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ensino), o mesmo assumiu a característica de formação (aprendizagem) onde o estudante 

poderá aplicar seus conhecimentos na prática (treinamento).  

Esta mudança na característica do estágio de que trata a lei supracitada, ou seja, de 

treinamento para aprendizagem, tem relação direta com as mudanças ocorridas nas relações 

de trabalho. O intenso desenvolvimento científico e tecnológico das últimas décadas do século 

XX vem provocando novas demandas para a produção e gestão do conhecimento e, 

consequentemente, para o exercício das profissões. Se no início do século XX a competência 

visava tão somente à produtividade, no final do mesmo século e início do século XXI ela 

passa pelo pensar, pelo compreender os processos, identificar problemas e gerar soluções, 

exigindo a articulação entre o conhecimento e o fazer (ALMEIDA, 2009 site). 

O estágio pode ser o momento ideal para que o estudante possa compreender esse 

processo, e mais que isso, como atividade pedagógica deve ser capaz de estimular o 

conhecimento crítico e criativo da realidade social, e a sensibilização do estudante para com 

os valores éticos que se devem observar no exercício de uma profissão. 

 

4.3   O ESTÁGIO NO CURSO DE TURISMO E LAZER DA FURB 

 

Neste capítulo apresentamos o curso de Turismo e Lazer da FURB bem como o 

estágio no interior do mesmo, que se constitui no nosso objeto de pesquisa. 

A apresentação do referido curso será feita basicamente apoiada em um relato 

histórico, fornecido pelo seu coordenador e um dos fundadores do curso em entrevista (ver 

Apêndice - B deste trabalho). Isso porque praticamente não existem (e, portanto, não foram 

encontrados) registros sobre a sua origem. A única referência encontrada trata-se do artigo 

intitulado “A Flexibilização e Especialização dos Cursos Universitários de Turismo” 

publicado pela Revista de Divulgação Cultural da FURB no ano de 2002. 

No que diz respeito ao estágio no curso de Turismo as informações foram obtidas 

de entrevista com o coordenador de estágio (ver apêndice C deste trabalho). Destacamos que, 

no momento da entrevista, acumulava as funções de coordenador do curso e de estágio.   

 

4.3.1  O curso de Turismo e Lazer da FURB  

 

A idéia de criar um curso de Turismo na FURB partiu da iniciativa do então 

reitor, Professor Mércio Jacobsen (1994/98) que, por motivo de viagem e contato com alguns 
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diretores de universidades de Portugal que ofereciam cursos de graduação em turismo 

vislumbrou uma oportunidade para a criação de um curso na área na FURB. 

Naquele momento (1996) essa se configurava como uma oportunidade real à 

medida que o turismo,   

“ estava, assim como hoje, em franco crescimento, além de ser um setor que 
empregava muita gente no mundo todo e que gerava muita renda” (Coordenador do 
curso de Turismo).  
 

Em função deste diagnóstico de crescimento da atividade turística aliada à 

necessidade cada vez maior de profissionais qualificados levou o reitor a formar uma 

comissão21 cujo objetivo era fazer um estudo a cerca da viabilidade22 para a criação de um 

curso de Turismo na FURB. 

Segundo os estudos de demanda apresentados pela comissão ao reitor, as 

probabilidades de crescimento no número de alunos matriculados no curso eram boas, não 

havia nenhum curso de Turismo na região do Vale do Itajaí, e os jovens interessados em 

cursar turismo tinham que se deslocar até Balneário de Camboriú ou Florianópolis – até então 

os únicos locais do Estado de Santa Catarina onde havia este curso.   

No mês de janeiro de 1996, o professor Dilson Tomio viajou à Europa, mais 

precisamente para a Espanha e Portugal, com o objetivo de conhecer e avaliar os cursos de 

Turismo oferecidos naqueles países. A partir de fevereiro daquele ano, durante oito meses, os 

membros da comissão se reuniram para deliberar sobre a criação do curso, atendendo tanto as 

normas e regulamentações dadas pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC quanto às 

necessidades dos estudantes. Segundo Tomio et al (2002, p.13):  

“[...] os membros da comissão entenderam que a maior necessidade era por formar 
empreendedores para pequenas e médias empresas, não somente do ramo de 
turismo, mas também da área mais ampla do lazer, visto que há uma grande carência 
de empreendimentos turísticos para lazer até para os próprios moradores das cidades 
do Médio Vale do Itajaí”. 
 

A ênfase no Lazer23 foi amplamente discutida pela comissão, que analisou duas 

variáveis (i) o modelo europeu inserido no lazer, ou seja, o lazer entendido como um 

instrumento de liberdade onde as pessoas utilizam as horas livres ou horas de lazer em 

                                                           
21

 A comissão responsável pelos estudos de viabilidade técnica e de demanda era formada por: Professora Dra. 
Margarita Barretto e pelos Professores Msc. Dilson Tomio, Msc. Saul Sgrott e professor José Narciso Pimenta, 
todos docentes lotados no CCSA – Cento de Ciências Sociais Aplicadas da FURB. 
22

 O estudo de viabilidade técnica e de demanda feitos pela comissão e necessário para a criação do curso, 
considerou a questão dos docentes para o curso (viabilidade técnica) e potencial de alunos (viabilidade de 
demanda). 
23

 Lazer: “é o conjunto de atividades nas quais predomina a ausência de restrições, de censuras, de proibições, de 
repressão. O lazer é antes de tudo, um tempo livre, sem compromissos, lazer são atividades agradáveis, benéficas 
física e psicologicamente” (BRUHNS, 1998 p. 15). 



64 

 

 

atividades artísticas, intelectuais, esportivas, culturais e religiosas; (ii) a ênfase dos cursos de 

Turismo já existentes no Brasil, voltados para a Administração Hoteleira ou o turismo de 

forma genérica. Cabe destacar que a opção pelo lazer teve forte influência do Professor 

Ubiratan de Ambrósio, que prestava assessoria à comissão e era um entusiasta da idéia de um 

curso de Turismo e Lazer. Segundo o coordenador do curso de Turismo e Lazer da FURB, o 

Professor Ubiratan 

[...] “acredita muito no lazer, como um campo de atuação profissional muito 
interessante e com uma empregabilidade muito grande”.  
 

No entanto, a despeito da opção pelo lazer, anunciada pela comissão, uma análise 

da grade curricular implementada revela que, efetivamente, a proposta do curso levava à 

formação de empreendedores de pequeno e médio porte em turismo – ou seja, que a idéia de 

formar profissionais de turismo especializados em lazer não prevaleceu24. A distribuição das 

disciplinas ao longo do curso conferiu ao mesmo uma ênfase na formação de gestores e 

administradores de empresas turísticas do que propriamente Turismólogos graduados em lazer 

(ver grade curricular em anexo período 2001/1 a 2008/2).  

Do total de 3.186 horas de disciplinas obrigatórias da grade curricular 

implementada no curso em 1998, 1.548 horas são de disciplinas relacionadas à área de 

Administração25. As disciplinas direcionadas ao Turismo e Lazer26 totalizam 774 horas. 

Além disso, consta na grade 864 horas de disciplinas optativas27. Deste total de 

horas de disciplinas optativas, 612 horas estão direcionadas para o Turismo e Lazer28. 

Somadas as horas de disciplinas obrigatórias e optativas em Administração temos um 

percentual de 56,50% das horas do curso. Já, o total de disciplinas obrigatórias e optativas 

                                                           
24

 Somente em dezembro de 2008 foi aprovado pelo CEPE – Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão o Parecer 
nº 143 que se refere ao Projeto Político Pedagógico - PPP e a matriz curricular do curso de Turismo e Lazer a 
vigorar a partir de 2009/1, até então, havia somente a aprovação da matriz curricular do curso (FURB, 2009 site).   
25

 As disciplinas com ênfase em Administração: Relações Públicas em Empresas de Serviços; Infra-estrutura e 
Empresas de Transporte; Técnicas de Negociação; Gestão de Empresas de Serviços; Contabilidade Comercial; 
Matemática Financeira; Gestão de Agências de Viagens e Operadoras; Economia do Turismo e Lazer; Análise 
Econômica de Empresas de Turismo e Lazer; Gestão Econômica de Cidades Turísticas; Gestão Financeira de 
Empresas de Serviços; Qualidade de Serviços; Teorometria (estatística); Gestão de Recursos Humanos; Gestão 
de Serviços de Restauração; Legislação Aplicada a Atividade Turística; Marketing de Turismo e Lazer; 
Empreendedorismo em Turismo e Lazer; Gestão de Meios de Hospedagem e Direito Comercial. 
26

 As disciplinas com ênfase em Turismo e Lazer: Técnica e Prática de Turismo e Lazer; Antropologia Aplicada 
ao Turismo e Lazer; Sociologia do Turismo e Lazer; Sistema de Informação para o Turismo; Iniciação ao 
Turismo e Lazer; Itinerários Turísticos; Planejamento de Turismo e Lazer em Áreas não Urbanas e Organização 
de Eventos, Educação Física – Práticas desportivas. 
27

 As disciplinas optativas não são obrigatórias e tem por objetivo contribuir na formação do estudante.  
28

 As disciplinas optativas: Técnicas de Recreação; Estudos do lazer no Turismo; Turismo e Lazer e 
Desenvolvimento Sustentável; Tópicos Especiais em Turismo e Lazer; Arte e Cultura Popular Brasileira; 
Turismo e Cultura; Dimensões e Dinâmicas do Espaço para o Turismo e Lazer; História da Cultura Aplicada ao 
Turismo e Artesanato e Folclore Popular. 
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com ênfase no Turismo e Lazer soma 43,50% das horas do curso. Portanto, ao se fazer a 

leitura da grade curricular, parece ficar evidente que apesar da ênfase no lazer o curso 

direciona sua formação em gestão e administração.  

 De acordo com o coordenador do curso, o primeiro vestibular ocorreu no segundo 

semestre de 1997, com entrada da primeira turma no primeiro semestre de 1998. O curso foi 

oferecido inicialmente no período noturno e no município de Pomerode (SC), distante cerca 

de 30 quilômetros de Blumenau, com base em um projeto de expansão universitária da FURB 

promovido pelo reitor Professor Mércio Jacobsen.  

No entanto, grande parte dos alunos que frequentava o curso residia e trabalhava 

na cidade de Blumenau, solicitando sua mudança para esta cidade. Em função disso, o curso 

de Turismo e Lazer foi transferido para o campus da FURB de Blumenau no ano de 2002, 

onde permanece até hoje.   

Em função das cidades de Blumenau e Pomerode estarem inseridas numa região 

que recebia muitos turistas, houve inicialmente uma grande demanda de profissionais 

necessitando formação para atender ao mercado. Em função disso, nas primeiras turmas, os 

alunos tinham um perfil em que a maioria já atuava na área; segundo o coordenador do curso: 

[...] “até a terceira ou quarta turma a maioria dos alunos já atuavam em agências 
de turismo, hotéis, empresas de transporte etc”. 
 

O curso de Turismo da FURB, seguindo uma tendência nacional, apresentou um 

forte crescimento no período de 1998 a 2004, tendo chegado a ser oferecido, nos anos de 

2001/2004, também no período matutino – ou seja, com duas turmas. A partir do ano de 2004, 

porém, ocorreu uma forte queda na demanda de estudantes no curso. Esta queda, no entanto, 

não ocorreu somente no curso oferecido pela FURB, mas em todos da região.  

A partir de 1999 foram criados outros cinco cursos de Turismo no Vale do Itajaí. 

De acordo com o coordenador do curso, “no período de 1999 a 2004 nós tivemos um “boom” 

de cursos, só para ter um exemplo no Vale do Itajaí nos tínhamos cinco cursos”. Porém, em 

dezembro de 2004, seguindo desta vez uma tendência dos cursos em Santa Catarina, e não no 

país, houve uma acentuada queda nos vestibulares dos cursos e, conseqüentemente, o 

fechamento de vários deles.  

Desde 2005, portanto, a oferta de vagas no curso de Turismo no Vale do Itajaí 

existe apenas na FURB, mas o vestibular ocorre apenas no verão e com vagas no período 

noturno. Segundo o coordenador do curso de Turismo da FURB:  

 [...] “a demanda é de 50% das vagas oferecidas, em média são vinte e cinco alunos 
por vestibular, está muito baixa a demanda”.  
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Apesar da baixa demanda, o curso continua sendo oferecido. Sua manutenção se 

deve, segundo o coordenador, ao fato de que: “a região do Vale do Itajaí tem um forte apelo 

turístico.” 

No ano de 2008 foi aprovado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 

CEPE/FURB o parecer nº 143, que alterou a partir de 2009/1, o formato do curso com o 

objetivo de adequá-lo a nova realidade do setor turístico (FURB, 2009 site). A saber: 

- a grade curricular foi alterada em função da redução no número de semestres 

letivos (de 8 para 6); 

- os objetivos do curso de Turismo e Lazer da FURB passam a ser:  

“(i) incorporar o profissional de Turismo e Lazer na política de modernização e 
qualidade em todos os campos da atividade turística; (ii) integrar universidade e 
sociedade, otimizando atividades e serviços relacionados ao Turismo e ao Lazer 
contribuindo assim, para o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental; 
(iii) habilitar o profissional de Turismo e Lazer para o planejamento e gestão de 
organizações ligadas ao setor, proporcionando-lhes instrumentos para o 
desenvolvimento de sua capacidade empreendedora; (iv) apoiar a implementação de 
políticas e ações de desenvolvimento sustentável; (v) desenvolver a reflexão crítica 
da prática e ética profissionais; (vi) aprofundar estudos teórico-práticos relativos a 
gestão do lazer em eventos sócio-culturais; (vii) estimular os acadêmicos a terem 
iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças e 
consciência das implantações éticas do exercício profissional” (FURB, 2009 
site)  
 

- o perfil dos egressos do curso passa a ser:  

“um profissional com espírito social, já que sua atividade está dirigida de tal forma 
que o Turismo e o Lazer se convertam cada vez mais e melhor, num efetivo 
instrumento que proporcione melhores condições de vida e bem estar para a 
sociedade” (FURB, 2009 site). 
 

A despeito da reformulação do curso e com base na avaliação dos objetivos do 

mesmo, ao que parece habilitar profissionais para o planejamento e gestão de empresas do 

setor além de proporcionar condições para o desenvolvimento da capacidade empreendedora 

continua sendo o objetivo de formação no curso, apesar da ênfase no lazer.    

 

4.3.2   O estágio no curso de Turismo e Lazer da FURB29 

 

Em 25 de setembro de 2008 foi promulgada a Lei 11.788 que dispõe sobre o 

estágio de estudantes nas instituições de ensino brasileiras. A referida lei, no entanto, não será 

                                                           
29

 Tal como no item anterior as informações e relatos sobre o estágio estão baseadas principalmente em e relatos 
fornecidos pelo coordenador do curso e do estágio por meio de entrevista (ver apêndice C).  
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objeto de análise neste capítulo, pois o mesmo trata do estágio no curso de Turismo e Lazer 

da FURB no período de 2004 a 2006, sob tutela do Decreto 87.497/82.  

O Decreto supracitado, em seu o art. 4º inciso “a”, determinava a inserção do 

estágio curricular no programa didático-pedagógico dos cursos de graduação. Em 

cumprimento a legislação, na FURB, a responsabilidade pela organização do estágio era dos 

coordenadores dos cursos que, para tanto, designavam um coordenador de estágio. 

Apesar do cumprimento por parte da FURB da inclusão do estágio no programa 

didático-pedagógico do curso conforme determinava a legislação em vigor, na prática o 

mesmo não era obrigatório. Segundo o coordenador de estágio do curso, tal se devia ao fato 

que: “nas primeiras turmas a maioria dos alunos já atuava na área, o que de certa forma 

dificultava o estágio destes alunos”. 

Em face disso, naquele momento foi feita a opção da coordenação de estágio por 

solicitar aos alunos apenas relatórios que comprovassem sua experiência profissional no setor 

turístico. Estes relatórios (na verdade uma declaração assinada pela empresa), eram anexados 

ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, como prova de conclusão do estágio. Com isso, a 

coordenação do curso feria claramente o inciso “d” do art. 4º do Decreto 87.497, que 

estabelecia: “é de responsabilidade das Instituições de Ensino a sistemática de organização, 

orientação, supervisão e avaliação de estágio curricular”. 

Na FURB, somente a partir do ano de 2004 o estágio passou a ser obrigatório para 

o curso de Turismo e Lazer, independente dos alunos estarem empregados ou não no setor 

turístico. No entanto, apesar da afirmação do coordenador de estágio de que o inciso “d” do 

art. 4º estava sendo cumprido segundo o que determinava a legislação, pode-se perceber pelo 

depoimento de uma docente e de empresários do setor (ver apêndices – D/E/F/G), que o 

referido inciso do art. 4º continuava sendo desrespeitado, ou seja, não havia uma sistemática 

de organização, orientação e avaliação no estágio oferecido aos alunos do curso de Turismo e 

Lazer da FURB.   

Esta falha no cumprimento da legislação também ocorria em relação ao que 

determinava o Decreto 87.497/82 quanto à escolha do local de estágio. Segundo os 

acadêmicos, a escolha era feita pelo próprio aluno, sem interferência da instituição - o que 

contrariava o art. 5º do Decreto supracitado, que determinava a existência de um instrumento 

jurídico firmado entre a instituição de ensino e a concedente do estágio onde estariam 

acordadas todas as suas condições de realização. Segundo os empresários do setor 
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entrevistados (ver apêndice E/F/G), foram sempre os estudantes que procuraram as empresas 

para “acertar detalhes” do estágio. 

Tal falha não ocorria em relação ao inciso “b” do art. 4º, que determinava que a 

carga-horária, duração e jornada de estágio curricular, não poderia ser inferior a um semestre 

letivo. No caso do curso de Turismo e Lazer da FURB, o estágio acontecia nos dois últimos 

semestres do curso (7º e 8º) com duração de 300 horas. 

Quanto à concepção de estágio, o Decreto 87.497/82 em seu art. 2º considerava o 

mesmo como uma atividade de aprendizagem, onde a aquisição de conhecimentos teóricos 

aliados à aquisição de conhecimentos práticos possibilitam a formação do estudante. No 

entanto, a concepção de estágio no curso de Turismo e Lazer da FURB diferia da legislação, a 

partir da visão e compreensão do estágio como um instrumento de prática, treinamento, ou 

seja, um complemento de formação. Nas palavras do coordenador de estágio: “o estágio é a 

prática....ele é muito importante para a formação, pra complementação da formação teórica 

do acadêmico”. 
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5 O ESTÁGIO NA FURB – ENTRE A APRENDIZAGEM E O TREINA MENTO  

 

O desenvolvimento de uma pesquisa compreende alguns passos essenciais e 

necessários, como a definição de estratégias de captação e análise de dados. Os procedimentos 

metodológicos utilizados neste trabalho serão explicados a seguir. 

Também neste capítulo mostraremos os dados da pesquisa de campo, que trata da 

perspectiva dos atores – Universidade (a partir da gestão), egressos e setor empresarial – sobre 

o estágio. A apresentação destes será realizada em três partes: (i) perfil dos egressos, (ii) 

característica de formação e (iii) característica do estágio. 

 

5.1   PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

A finalidade de uma pesquisa segundo Sampieri et al (2006, p.5) “[...] é responder 

perguntas que o pesquisador faz a respeito do seu objeto de estudo”. Para isso, o pesquisador 

recorre a procedimentos metodológicos que o auxiliarão na busca de respostas ao seus 

questionamentos sobre o objeto pesquisado.  

O objeto de estudo desta pesquisa é o estágio no curso de Turismo e Lazer da 

Universidade Regional de Blumenau – FURB, tendo como pergunta de partida: Qual a 

contribuição do estágio para a formação profissional do turismólogo?  

Como objetivo geral buscamos compreender qual a contribuição do estágio na 

formação do profissional de Turismo do curso de Turismo e Lazer da FURB. Os objetivos 

específicos foram: (i) conhecer a concepção de formação em turismo que permeia o currículo; 

(ii) conhecer a concepção de estágio existente no curso; (iii) analisar a dinâmica de 

implementação do estágio; (iv) identificar os desafios da efetivação da proposta de estágio na 

FURB. 

Buscando uma melhor interpretação dos dados e das informações coletadas 

utilizou-se, neste trabalho, a abordagem qualitativa. De acordo com Oliveira (2002, p.61): 

“ [...] as pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a facilidade de 
poder descrever a complexidade de determinada hipótese ou problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 
experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no processo de 
mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permitir em 
maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 
comportamentos ou das atitudes dos indivíduos.  
 

No entanto, a abordagem quantitativa também contribuiu para a elaboração desta 

investigação, pois por meio destes dados foi possível identificar padrões de resposta, dados 
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quantitativos se fizeram presentes neste trabalho em respostas a questionário, com perguntas 

abertas e fechadas30, aos egressos das turmas do curso de Turismo e Lazer da FURB dos anos 

de 2004/2006. Desta forma, buscamos atingir a proposta de conhecer a contribuição do 

estágio para o processo formativo dos estudantes, com base na perspectiva destes.  

Cabe destacar, contudo, que apesar do uso de dados quantitativos a ênfase deste 

estudo permaneceu na abordagem qualitativa, uma vez que o foco não esteve em quantificar 

as percepções dos diferentes atores, mas em compreender e interpretar as respostas obtidas á 

luz dos elementos que podem ter contribuído para a constituição das diferentes percepções 

dos atores investigados. 

A escolha pela FURB como local de estudo deu-se por dois motivos: (i) foi a 

instituição pioneira na instalação de um curso de graduação em Turismo no Vale do Itajaí 

(1998); (ii) é a única instituição de Educação Superior no Vale do Itajaí a continuar ofertando 

regularmente o curso. 

A escolha dos egressos dos anos 2004/2006 como sujeitos de pesquisa deu-se 

porque apenas a partir de 2004 o estágio tornou-se obrigatório para os alunos do curso de 

Turismo e Lazer da FURB. Como vimos tal não ocorria com as turmas anteriores a 2004, para 

os quais o estágio consistia na apresentação de um relatório ou uma declaração de estágio 

assinada pela empresa e anexada ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.  

A opção de delimitar a pesquisa ao ano de 2006 foi tomada em função de 

considerarmos importante que a apreciação dos egressos fosse permeada por um intervalo de 

tempo entre a graduação e a experiência profissional – no caso, de dois anos, ou seja, que 

houvesse algum tempo/oportunidade para que os egressos refletissem sobre suas impressões e 

apreciações relativas ao processo formativo - e, por extensão, ao estágio – confrontando-as 

com algum tempo de experiência profissional.   

Uma vez definido o objeto, o local de pesquisa, delimitado o seu período e os 

sujeitos os procedimentos metodológicos utilizados foram: (i) revisão da literatura, (ii) análise 

de documentos disponíveis; (iii) elaboração de instrumentos de coleta de dados e (iv) ida a 

campo.  

A revisão da literatura, segundo Sampieri et al (2006, p.54), consiste em: 

                                                           
30 Perguntas abertas: “[...] não delimitam a priori as alternativas de resposta, porque o número de categorias de 
resposta é muito elevado; em teoria, é infinito” (SAMPIERI et al 2006, p.329). Perguntas fechadas: “[...] contêm 
categorias ou alternativas de respostas que foram delimitadas, isto é, são apresentadas as possibilidades de 
respostas aos indivíduos e eles devem limitar-se a estas. Podem ser dicotômicas (sim e não) ou incluir várias 
alternativas” (SAMPIERI et al 2006, p.326). 



71 

 

 

“[...] identificar, obter e consultar a bibliografia existente e outros materiais que 
sejam úteis para os objetivos do estudo, do qual se deve extrair e recompilar a 
informação relevante e necessária sobre o problema de pesquisa”. 
 

Assim, inicialmente buscamos conhecer autores que pudessem contribuir na 

elaboração de conceitos e melhor conhecimento do objeto de estudo. Dentre estes, que vieram 

a constituir o marco teórico deste trabalho, destacamos Barretto (1998, 1999, 2003 e 2004) e 

Ansarah (2002) com relação à concepção de formação em Turismo: Bianchi et al (2003) e 

Shigunov Neto e Maciel (2002) para a concepção de estágio para os cursos de Turismo; 

Matias (2002) e Zimmer da Ré (1999) para a concepção sobre as características da formação 

em Turismo no Brasil e no Mundo; Almeida (2009, site) e Artigonal (2008, site) para a 

concepção sobre a legislação de estágio no Brasil; Sampieri et al (2006) e Marconi e Lakatos 

(2005) para a elaboração da metodologia.  

Após a revisão bibliográfica, passamos à análise de documentos sobre o curso de 

Turismo e Lazer da FURB com o objetivo de conhecer o curso e a concepção de estágio que 

norteia o mesmo. A revisão bibliográfica pode ser entendida como fontes primárias ou 

secundárias. De acordo com Marconi e Lakatos (2005, p. 161): 

“[...] fontes primárias: são dados históricos, bibliográficos e estatísticos; 
informações, pesquisas e material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; 
registros em geral; documentação pessoal (diários, memórias, autobiografias); 
correspondência pública ou privada e etc. Fontes secundárias: imprensa em geral e 
obras literárias.” 
 

Como nos ensina Sampieri et al (2006, p.396) a contribuição da análise de 

documentos está no fato de que [...] “pode ajudar na planificação do trabalho e representa uma 

fonte indispensável de informações, podendo orientar as indagações”. Nesta perspectiva, 

buscamos através de dados bibliográficos recuperar a história dos cursos de Turismo no Brasil 

e através de documentos (Decretos e Leis), a legislação brasileira sobre estágios.  

Quanto à documentação sobre o curso de Turismo e Lazer da FURB e seu estágio 

buscamos junto à coordenação e à Pró-Reitoria de Ensino – PROEN/FURB o projeto de 

viabilidade técnica e de demanda que deram origem a criação do mesmo, o Projeto Político 

Pedagógico – PPP31, além do currículo.  

Uma vez procedida à revisão da literatura sobre o tema pesquisado e a análise de 

documentos, o passo seguinte foi a elaboração de instrumentos de captação de dados para a 

                                                           
31

 Somente em dezembro de 2008 o parecer nº 143 (que trata da adequação do curso a nova realidade do setor 
turístico) foi aprovado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE da FURB, o Projeto Político 
Pedagógico - PPP do curso e a matriz curricular a vigorar a partir de 2009/1 (FURB, 2009 site). 
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posterior ida a campo, construímos um questionário para os egressos e, após, um roteiro de 

entrevistas para gestores da Universidade e do setor empresarial.   

Utilizamos a entrevista semi-estruturada porque nela o entrevistador pode, no 

processo de interlocução com o entrevistado, perceber a necessidade de introduzir novas 

questões relevantes a sua pesquisa o que acaba contribuindo para uma maior compreensão a 

respeito do objeto a ser pesquisado. Segundo Sampieri et al (2006, p.381) “nas entrevistas 

semi-estruturadas o pesquisador tem a liberdade de introduzir mais questões para a precisão 

de conceitos ou obter maior informação sobre os temas desejados”. 

Nesta pesquisa foram entrevistados: o coordenador do curso de Turismo e Lazer 

da FURB (que também era, no período abrangido por este estudo, o coordenador de estágio); 

uma docente do curso; três empresários do ramo turístico, identificados neste trabalho como 

Emp.1; Emp. 2 e Emp. 3.32 

Com o coordenador foi possível levantar informações gerais a respeito da criação 

do curso na FURB (sobre o qual praticamente não há registros ou outras fontes de informação 

dada à ausência de documentos, como vimos anteriormente), e sobre o estágio no mesmo. 

A entrevista com a docente permitiu a percepção a respeito do estágio a partir da 

visão de quem leciona no curso, e sua contribuição para a formação profissional dos alunos.  

Dos empresários do setor turístico buscamos a percepção a respeito do estágio a 

partir da visão de quem recebe e acompanha os estagiários ao longo do semestre. Eles 

auxiliaram na análise sobre a dinâmica do estágio e sobre o papel da instituição de ensino no 

seu desenvolvimento. 

A seleção de sujeitos para entrevista do setor turístico obedeceu a um critério de 

representatividade de cada um dos três segmentos que compõem a atividade turística de 

Blumenau e recebem estagiários do curso de Turismo e Lazer da FURB – o setor Hoteleiro, 

um representante das Agências de Turismo e um representante das Operadoras Turísticas. 

Desta forma, obtivemos percepções sobre o estágio de segmentos que exigem profissionais 

diferenciados e que possuem diferentes formas de atuar no mercado. 

Nesta pesquisa o uso do questionário (ver apêndice A neste trabalho) deu-se em 

função de que era demasiada extensa a lista de egressos da FURB para procedermos à 

realização de entrevistas – levantamento junto ao Departamento Registro Acadêmico – 

DRA/FURB, no período 2004/2006 indicou um total de 249 sujeitos (ver quadro 01 abaixo). 

                                                           
32

 Todas as entrevistas foram transcritas com autorização dos entrevistados e encontram-se no apêndice deste 
trabalho. 
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Considerando ainda o fato de que muitos não residem em Blumenau, mostrou-se inviável uma 

coleta de dados que utilizasse outro instrumento que não o questionário.  

Quadro 01 – Egressos/Turismo – 2004/2006 

Ano/Semestre Egressos Participantes/ % 

2004/1- 2004/2 93 32 (34,40%) 

2005/1 – 2005/2 82 19 (23,17%) 

2006/1 – 2006/2 74 16 (21,62%) 

Total 249 67 (26,90%) 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados do Departamento de Registros Acadêmicos - DRA/FURB. 

Os questionários foram enviados por meio eletrônico em mais de uma tentativa: a 

primeira em Março de 2008 e a última em Abril de 2008 – seis ao total. Após este período 

tivemos uma devolutiva de 67 questionários, totalizando, no conjunto das três turmas, 26,90% 

do total de respondentes.  

Consideramos este percentual suficiente para atender a esta pesquisa, pois, 

segundo Serrano e Filho (2001, p.56): 

A amostra é a representação menor de um todo maior, a fim de que o pesquisador 
possa analisar um dado universo, a amostra representa o todo. Neste sentido, a 
definição do universo (ou população) e do que é sua amostra representativa são à 
base do plano de verificação - a amostra deve ser representativa para que os 
resultados sejam considerados legítimos. Utilizamos as técnicas de amostragem 
quando queremos estender ao universo as características encontradas, através do 
processo de generalização. O pesquisador lança mão dos recursos da inferência 
estatística para generalizar para o todo os resultados obtidos na amostragem.  
 

Marconi e Lakatos (2005) apontam que a amostra nos permite definir um trabalho 

com pequenos grupos de elementos da população, com tal grau de probabilidade de erro que 

assegure a confiabilidade do processo. Em geral, em pesquisas de natureza qualitativa 

considera-se que amostras com percentuais próximos de 22% são suficientes.    

Considerando nossa margem de respostas e que na pesquisa qualitativa a 

confiabilidade da análise e interpretação dos dados está na capacidade de promover a 

triangulação33, não ampliamos nossa amostra. Neste trabalho a triangulação foi feita com base 

na interpretação das respostas dos alunos e das entrevistas com empresários e gestores da 

universidade (coordenação do curso/do estágio e docente).  

A análise dos dados foi elaborada na perspectiva de Marconi e Lakatos (2005, p. 

169) para os quais:  

“[...] a análise dos dados é a atividade intelectual que procura dar significado mais 
amplo às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral a análise dos 

                                                           
33

 A triangulação na pesquisa qualitativa pode ser compreendida como o momento em que o pesquisador 
confronta e interpreta as respostas com base nas entrevistas e questionários, na realidade prática e na literatura 
existente sobre o objeto pesquisado. 
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dados significa a exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em 
relação aos objetivos propostos e ao tema. Na análise dos dados é importante que 
eles sejam colocados de forma sintética e de maneira clara e acessível.” 

Com isso, através da triangulação pudemos olhar e conhecer o nosso objeto – o 

estágio – de diferentes perspectivas, de modo que o conjunto e variedade dos dados obtidos 

permitiram avançar na sua interpretação.  

 
 

5.2  A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO  

 

Faremos, a seguir, uma reflexão sobre a contribuição do estágio para a formação 

em turismo na FURB a partir de uma análise da percepção do setor empresarial e de 

estudantes. Com o intuito de facilitar nossa exposição, a apresentação será elaborada em três 

partes: (i) o perfil dos egressos (ii) percepção sobre a formação; (iii) percepção sobre o 

estágio.  

 

5.2.1  Perfil dos egressos  

 

Os dados coletados junto aos egressos dos anos 2004/2006 do curso de Turismo e 

Lazer da FURB mostram uma tendência, já observada nos cursos de Turismo no Brasil, de 

predominância do público jovem. Na FURB, tivemos que 82.09% dos egressos responderam 

ter idade entre 20 e 30 anos. Esta grande concentração de jovens nos cursos de Turismo pode 

ter relação direta com o marketing institucional. Segundo Barretto et al (2004, p.54): 

“[...] nas campanhas publicitárias as instituições ao ofertarem os cursos de Turismo 
aos futuros discentes procuram criar um imaginário de viagens, de glamour, de 
lugares exóticos, de luxo e de um mundo ocidental capitalista perfeito aliado ao 
lazer e a qualidade de vida das pessoas, com isso, os cursos de Turismo tem atraído 
muitos jovens”.  
 

Outra característica dos egressos dos cursos de Turismo no Brasil, e também na 

FURB, é a grande proporção de estudantes do sexo feminino: quase 70% dos alunos 

matriculados. Esta prevalência do público feminino nos cursos de Turismo no Brasil já era 

percebida desde a década de 1970, quando “[...] os primeiros cursos de Turismo eram 

chamados, jocosamente, de cursos de espera marido justamente pelo predomínio do público 

feminino” (BARRETTO et al 2004, p.57). 

Porém, a criação do curso de Turismo e Lazer pela FURB, em 1997, não tinha por 

objetivo acolher especificamente o público jovem e do sexo feminino. Segundo seu 
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coordenador, visava atender uma demanda potencial de estudantes de Blumenau e cidades 

turísticas e próximas. Até aquele ano: 

“[...] havia somente o curso de Turismo da Univali. E sendo Blumenau e Pomerode 
cidades turísticas, não tinham um curso de Turismo, obrigando as pessoas 
interessadas neste curso a ir a Itajaí, na época o curso era em Itajaí depois foi para 
Balneário de Camboriú ou a outra opção era a Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria em Florianópolis”. COORDENADOR DO CURSO DE TURISMO E 
LAZER DA FURB (2008).  
 

A nossa amostra de egressos do período entre 2004-2006 e a análise da origem 

destes permitiu observar que 91,05% era originário do Vale do Itajaí, ou seja, a demanda 

potencial de fato existia, tal como manifestada pelo coordenador do curso: [...] “desde as 

primeiras turmas o curso sempre atraiu estudantes de outras cidades como Jaraguá do Sul, 

Timbó, Pomerode, Rio do Sul, Indaial e etc.”. 

No entanto, a origem dos egressos está concentrada na cidade de Blumenau 

(73,13%), Pomerode (10,45%) e Gaspar (7,47%) - somente 8,95% deles vêm de outras 

cidades do Vale ou de regiões próximas. O fato do curso não atrair muitos estudantes de 

outras cidades ou regiões, como previsto, pode estar vinculada à criação de outros cursos de 

Turismo na região, conforme destaca o coordenador do curso: [...] “no período de 1999 a 

2004 nós tivemos um “boom” de cursos; só para ter um exemplo, no Vale do Itajaí nós 

tínhamos cinco cursos. Hoje só tem a FURB.”  

No entanto, embora até 2004 tenha havido criação e expansão de cursos de 

Turismo no Vale do Itajaí, após essa data somente a FURB continuou oferecendo o mesmo. 

Deste modo, ao contrário do que ocorre no Brasil, em Santa Catarina estes cursos vêm 

diminuindo: em 2004 eram 45; em 2007 caiu para 40 (MEC, 2009 site).   

Embora a FURB seja a única do Vale a manter-se em funcionamento, ela também 

tem sido afetada pela queda na demanda de alunos, como corroboram o Departamento de 

Registros Acadêmicos - DRA e a Pró-Reitoria de Ensino – PROEN da FURB. Houve, no 

período 2004/2006, uma queda de 20,44% no número de estudantes de Turismo e Lazer da 

Universidade. Nos anos mais recentes, segundo o coordenador esta queda chega a 50%. 

As possíveis explicações para isso, e, consequentemente, para o fechamento de 

cursos em Santa Catarina, segundo Barretto et al (2004), pode estar relacionada à baixa auto-

estima profissional, ao desinteresse dos futuros alunos, à falta de estímulos dado pelos cursos 

e aos planos de estudo inadequados para as exigências do setor.  

Outro fator, segundo a ABBTUR, pode ser a não regulamentação da profissão de 

Turismólogo no Brasil - embora a profissão não seja regulamentada em nenhum país do 

mundo. No Brasil a atuação deste profissional é complexa, pois o Turismólogo concorre 
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diretamente com profissionais da área de Administração e Economia, que ocupam cargos 

gerenciais em empresas do setor turístico que deveriam ser preenchidos por Bacharéis em 

Turismo. 

Em outros países, ao contrário, há valorização dos profissionais formados em 

Turismo. E, embora não haja “reserva de mercado”, fruto da regulamentação da profissão, há 

respeito para com a área de atuação do Turismólogo.   

Outro fator possivelmente relacionado à queda na procura de cursos de Turismo 

em Santa Catarina diz respeito à característica das empresas do setor neste estado. Ao 

contrário dos principais estados brasileiros, onde predominam grandes grupos empresariais, 

em Santa Catarina predominam empresas familiares segundo dados da Federação da Indústria 

Catarinense - FIESC em que a aprendizagem profissional ocorre em meio à prática da gestão 

do negócio familiar (FIESC, 2009 site).  

O setor turístico que mais cresce em Santa Catarina é o hoteleiro e justamente nele 

se concentra o maior número de empresas familiares, dificultando o acesso de profissionais de 

turismo a cargos de gerência e administrativos - e, consequentemente, a uma melhor 

remuneração. Nas empresas familiares esses cargos são, na maioria das vezes, ocupados pelos 

filhos, sobrinhos ou netos dos proprietários.  

Além dos aspectos abordados, há incerteza quanto ao futuro profissional após a 

formatura. A questão da empregabilidade após a conclusão do curso também pode estar 

contribuindo para a queda no número de alunos e fechamento de cursos de Turismo por todo 

o estado de Santa Catarina, como veremos a seguir. 

Quando questionados se exerciam alguma atividade remunerada durante o período 

da graduação, 67,16% dos egressos afirmaram que estavam empregados. E, após a graduação, 

91,04% afirmaram estar empregados. (ver gráfico 1 abaixo).  

Gráfico 1 – Situação de Emprego dos Egressos em 2008. 

 
Fonte: O autor, dados obtidos através de questionário. 
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A princípio, estes dados parecem corroborar a percepção do coordenador do curso 

de que: “[...] muitas empresas contrataram nossos acadêmicos” “[...] a contratação é em 

grande número”. 

Mas, se consideradas as demais respostas, temos que do total dos que exerciam 

atividade remunerada durante a graduação, apenas 46,67% trabalhavam no setor turístico (ver 

Gráfico 2 abaixo).  

Gráfico 2 – Atuação profissional durante a 

graduação.

  
Fonte: O autor, dados obtidos de questionários. 

E, curiosamente, após a graduação o número de egressos trabalhando no setor 

turístico, embora tenha aumentado em termos numéricos da graduação para a formatura, 

proporcionalmente caiu para 44,26%, ou seja, não aumentou como seria o esperado, tendo em 

vista que a qualificação para esta atuação profissional foi ratificada pelo diploma (ver Gráfico 

3 abaixo).  

Gráfico 3 – Atuação profissional após a graduação. 

 
Fonte: O autor, dados obtidos de questionários. 
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Este conjunto de dados dá indicação de que o mercado turístico tem contratado 

poucos profissionais graduados em Turismo. Esta pequena participação reforça a hipótese de 

que a baixa empregabilidade na área pode estar contribuindo para a queda na procura do curso 

por parte de novos estudantes. 

As respostas indicaram que o setor que mais emprega turismólogos é o privado: 

77,28% dos sujeitos pesquisados trabalham neste setor, composto por Agências de Turismo e 

Hotéis. Ou seja, 22,22% dos sujeitos pesquisados atuam no setor público. Dentre os 

respondentes, os cargos mais ocupados são os de gerência, administração e chefia.   

Quanto à faixa salarial, 92,59% dos egressos que atuam no setor turístico 

afirmaram ter remuneração entre três e seis salários mínimos34. 

Entre os respondentes que afirmaram estar atuando profissionalmente, 18,04% são 

profissionais liberais enquanto que 81,96% informaram trabalhar com registro na Carteira 

Profissional de Trabalho. Estes dados vão ao encontro das declarações do coordenador do 

curso, para quem é objetivo do curso “[...]  formar empreendedores para pequenas e médias 

empresas” e de que “[...] teve alunos que abriram seu próprio negócio, não muitos, alguns”.  

Em resumo, o perfil dos egressos aponta para jovens com idade entre 20 e 30 

anos; do sexo feminino; residentes no Vale do Itajaí, a maioria da cidade de Blumenau. Eles 

estão empregados, mas não necessariamente no setor turístico: mais da metade está fora da 

área à qual se dedicou por quatro anos de estudo, apontando para certa saturação do mercado 

no setor ou, ainda, para a dificuldade de ingressar em um mercado laboral dominado por 

empresas familiares.   

Dentre os que atuam no turismo, a maior incidência de empregos está no setor 

privado e em cargos da área administrativa, embora a ênfase do curso seja o lazer. A princípio 

os salários não são atrativos: variam em torno de três a seis salários mínimos, ou seja, a 

sobrevivência na profissão exige grande esforço na busca de comissões (produtividade de 

venda de serviço). 

 

 

                                                           
34

 É importante ressaltar que a remuneração de três a seis salários mínimos a que se referem os respondentes 
corresponde ao valor do salário registrado em carteira de trabalho quando da sua contratação (estes valores 
servem de base, por exemplo, para o cálculo da Previdência Social, Imposto de Renda e Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço). No entanto, a dinâmica do setor faz com que a maior parte do rendimento do contratado não 
venha do registro em carteira, mas, sim, de comissões (produtividade) advindas das vendas efetuadas (no caso de 
agências de Turismo) e de faturamento mensal (no caso da hotelaria). Ou seja, os profissionais do setor recebem 
salário fixo (três a seis salários mínimos) mais comissão. 
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5.2.2   Percepção sobre a formação no curso de Turismo e Lazer da FURB  

 

Como vimos anteriormente, a tendência dos cursos de Turismo no Brasil é formar 

profissionais para atuarem no planejamento e gestão (ANSARAH, 2002). Nesta linha, 

segundo o coordenador do curso de Turismo e Lazer da FURB as principais 

tendências/objetivos deste curso são: a ênfase no lazer (planejamento) e a formação de 

empreendedores na área de turismo e lazer (gestão). 

Mas, para além de uma visão mercadológica, também é objetivo do curso de 

Turismo e Lazer da FURB proporcionar: 

“[...] uma formação técnico-humanista e de gestão focada nas organizações 
Turísticas e de Lazer, visando atender à realidade econômica, política, social, 
ambiental e cultural da região do Vale do Itajaí e de Santa Catarina, desenvolvendo 
no aluno o espírito crítico, criativo e empreendedor” (FURB, 2009 site). 
 

Questionados sobre o motivo pelo qual optaram pelo curso de Turismo e Lazer da 

FURB, 80,61% dos sujeitos responderam que pretendiam atuar no setor turístico. Estes dados 

refletem as expectativas que estes egressos tinham quando da graduação, lembrando que no 

período de 1999/2004 a realidade para os profissionais de Turismo em Santa Catarina era 

outra: havia empregos e possibilidades de crescimento na atividade.  

Quanto à contribuição da Universidade para a formação profissional, para 62,69% 

dos sujeitos ela foi considerada boa, do mesmo modo, para 56,72%, a formação recebida no 

curso, durante a graduação, também foi considerada como boa.  

Mas, apesar da afirmação dos egressos de que tanto o curso como a FURB 

contribuíram de forma positiva para sua formação parece haver por parte do mercado certa 

restrição quanto à contratação destes profissionais, conforme mostram os depoimentos a 

seguir:   

“Sim, nossa empresa já contratou ex-estagiário não da FURB mas da XY. Nada 
contra os acadêmicos da FURB, mas pela estrutura que a XY oferece”. “[...] 
contratamos da XY pela estrutura oferecida pelo curso”(Emp. 1). 
 
“Nós já tivemos um caso, uns três anos atrás, inclusive ele continua na empresa 
hoje na matriz em Curitiba, mas não era aluno da FURB era de uma universidade 
de Curitiba”(Emp.3). 
 
“[...] sei lá, o povo da FURB parece meio perdido, meio solto, falta um puxão de 
orelha do pessoal do curso, a empresa não pode fazer isso”(Emp. 3). 
 

As críticas aos estudantes graduados em turismo pela FURB parece ter uma 

relação direta com a forma com que o setor empresarial percebe a formação oferecida aos 

discentes durante o curso.  
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“[...] infelizmente, eu vejo pelas pessoas que estão vindo pedir estágio aqui que os 
próprios professores não estão preparados para serem professores do ramo de 
Turismo e hotelaria. Até que ponto os professores estão Turismólogos?”(Emp. 1). 
 

 “[...] essa teoria pura e simplesmente aliada a nada eu não preciso ir pra 
faculdade, vou ver ali na livraria alemã compro um livro de hotelaria e Turismo e 
estudo sozinho em casa”(Emp. 1). 

Há indícios de que a formação em Turismo e Lazer da FURB está em 

descompasso com a percepção dos entrevistados do setor turístico quanto às qualificações de 

um bom profissional. O mercado tem forte preocupação com a qualidade dos serviços 

turísticos oferecidos aos clientes e necessitam cada vez mais de mão-de-obra qualificada, no 

entanto, parece que os egressos do curso que estão chegando ao mercado carecem de uma 

melhor formação durante o curso. 

 

5.2.3   Característica do estágio  

 

Em cumprimento ao Decreto 87.497/82 e seu art. 2º e 3º que instituía o estágio 

como obrigatório e parte integrante dos currículos acadêmicos e da programação didático-

pedagógica dos mesmos, a FURB estabeleceu que a gestão dos estágios fosse de 

responsabilidade direta dos coordenadores dos cursos de graduação que, para tanto, passavam 

a designar um professor coordenador de estágio cuja função era gerir os mesmos nos cursos.   

Como vimos, nas primeiras turmas do curso de Turismo e Lazer da FURB o 

estágio não era obrigatório, pois a maioria dos alunos já atuava no setor turístico, o que 

dificultava sua inserção em outras empresas do setor com o intuito de estagiar. Esta condição 

feria claramente os artigos supracitados da legislação que tratava do tema.  

Com o objetivo de regularizar tal situação, a partir de 2004 foi exigido dos 

acadêmicos o cumprimento do mesmo independente do aluno atuar ou não no setor turístico. 

No entanto, mesmo deixando de ser uma mera formalidade para tornar-se uma 

obrigatoriedade, a alínea “d” do artigo 4º do Decreto 87.497/82 (as Instituições de Ensino 

disporão sobre a sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação de estágio curricular) 

não foi cumprida.  

Sobre a forma de encaminhamento dos acadêmicos para o estágio, respondeu o 

coordenador:   

“Nós temos empresas que nos procuram para fazer convênio, têm várias empresas 
conveniadas, a Furb também procura empresas para fazer convênio de estágio e 
também tem o acadêmico que procura empresas para fazer convênio de estágio”.  
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No entanto, de acordo com os egressos, a última opção foi preponderante: 95,52% 

dos pesquisados informaram que não houve participação direta da coordenação ou da FURB 

na escolha do local de seu estágio (ver Gráfico 4 abaixo). 

Gráfico 4 – Indicação ou escolha do local de estágio.  

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

Tal se confirma nas palavras dos empresários entrevistados:  

“O aluno procura a empresa e conversa por telefone ou pessoalmente da 
possibilidade de fazer um estágio. Aceito, traz uma documentação de estágio 
fornecida pela FURB e a partir daí está aprovado o estágio. Mas o primeiro contato 
é feito sempre pelo aluno”(Emp. 2). 
 
“Bom, até hoje sempre o contato foi feito pelos alunos que nos procuram, feito o 
contato e aprovado o aluno comunica e FURB que providencia a documentação 
necessária para o estágio”(Emp. 3). 
 

A escolha do local de estágio por parte da coordenação é importante, pois 

conhecendo o perfil do estudante, ela terá condições de indicar o melhor local para estagiar. 

Para tanto, deverá de acordo com o ENAESCAD (ver anexo H) manter um cadastro geral das 

empresas do setor e promover visitas às mesmas com o objetivo de melhor conhecer suas 

atividades.   

A falta de um cadastro geral das empresas do setor no curso de Turismo e Lazer 

da FURB, que atue como fonte de pesquisa e orientação para os estagiários, levou 61,20% dos 

sujeitos a estagiar em Hotéis, Agências de Turismo e Órgãos Públicos de Turismo, fugindo 

totalmente das características de sua formação, qual seja o planejamento de áreas de Lazer. 

Ressaltamos que apenas 1,49% fizeram seu estágio na área de planejamento e 98,51% nas 

mais diversas atividades, nem sempre relacionadas ao Turismo.  
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É provável que a falta de envolvimento por parte da coordenação na orientação 

dos estagiários quanto à escolha do local tenha contribuído para levar 61,19% dos sujeitos a 

declarar que a contribuição do curso para o desenvolvimento de seu estágio foi apenas 

razoável. 

O art. 4º do Decreto 87.497/82 alínea “d” destaca ainda importância da orientação 

e da avaliação do estágio por parte das Instituições de Ensino, ou seja, é de responsabilidade 

das Instituições determinarem um professor supervisor que deverá acompanhar e avaliar o 

estágio e o estagiário.   

Segundo a coordenação de estágio do curso de Turismo e Lazer da FURB, esta 

supervisão acontece: 

“[...] através de comunicação do pessoal por e-mail, telefone e tal, e também esse 
acompanhamento é feito com o orientador e a empresa. O supervisor da empresa 
tem um canal pra ele entrar em contato com a FURB, além da avaliação que o 
orientador faz do estágio realizado pelos acadêmicos”. 
 

Mas, questionados a respeito, 100% dos sujeitos afirmaram nunca terem sido 

acompanhados ou orientados por um professor supervisor do curso durante todo o período de 

estágio. Esta afirmação é confirmada pelos empresários do setor. 

 “Não, nunca recebemos a visita de nenhum professor da FURB para acompanhar 
o estágio ou para dar orientações ao estagiário”(Emp  2).  
 
“Não. Nós nunca tivemos a presença de nenhuma pessoa da FURB. Só realmente o 
estagiário e uma avaliação que ele traz para que nós possamos preencher” (Emp. 
3). 
 
“Só se for direto com o estagiário, conosco não, nunca vi nenhum deles” (Emp. 1). 
 

Como já destacamos (capítulo 4.1), a presença de um professor supervisor durante 

o estágio é de suma importância, pois ele tem sobre si a responsabilidade de acompanhar e 

orientar o estágio. No entanto como ressaltam Marques e Bissolli (2002), a tarefa do mesmo 

não se limita a emissão de relatórios, fiscalização do estágio e contato telefônicos com a 

empresa; é de sua responsabilidade conhecer a legislação e o projeto político-pedagógico do 

curso assegurando, com isso, o aprendizado e a formação do acadêmico.  

Nessa perspectiva, o professor supervisor deve apresentar um relatório com base 

nas observações de campo após a conclusão do estágio pelo estudante, no qual precisa 

destacar, dentre outras coisas: a participação do estagiário na empresa e nas atividades 

exercidas, o comprometimento com o estágio, a realização de tarefas, a criatividade, o 

convívio com os colegas de trabalho e com outros estagiários (se houver) e suas atitudes com 

relação aos clientes. O relatório deve servir como instrumento de avaliação, conclusão e 
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aprovação do estágio; por isso, o diálogo entre coordenação/empresa e professor supervisor 

servirá também como parâmetro de avaliação final para aprovação do estagiário.  

Quando questionados sobre o relatório de conclusão de estágio 100% dos sujeitos 

responderam que ao final do processo foi produzido um relatório. No entanto, a mesma 

quantidade de sujeitos (100%) respondeu terem sido eles os responsáveis pela produção do 

seu próprio relatório. Ou seja, os relatórios não foram elaborados pelo professor supervisor, a 

autoria foi dos próprios alunos. 

Ainda que a intenção da Universidade, com isso, fosse promover por meio dos 

relatórios uma auto-reflexão dos estudantes, não podemos esquecer que o relatório é 

instrumento de avaliação do estagiário. Deste modo, ao docente responsável pelo estágio 

necessariamente cabe produzir alguma apreciação a respeito da progressão do estudante – 

inclusive como parte do processo pedagógico que deve garantir, ao estudante, apoio e análise 

sobre as atividades desenvolvidas ao longo de todo o período de estágio. Diante do exposto, o 

fato dos relatórios terem sido produzidos pela parte interessada (os alunos) levanta sérias 

suspeitas quanto à validade do estágio enquanto recurso formativo, sem contar enquanto 

instrumento de avaliação/aprovação.  

Outro fato chamou a atenção a respeito da dinâmica de funcionamento do estágio 

no curso da FURB, ainda envolvendo a avaliação. Segundo o coordenador, esta 

responsabilidade coube ao “supervisor da empresa que faz uma avaliação do estágio, 

inclusive com vários itens com algumas notas, é uma avaliação qualitativa do estágio do 

aluno, este é o principal item de avaliação”.  

Toda essa situação é irregular, pois, como vimos, é responsabilidade da Instituição 

de Ensino acompanhar e avaliar o estágio. No entanto, não obtivemos acesso a nenhum 

documento aprovado pelo colegiado do curso dando legitimidade ao processo avaliativo feito 

por terceiros, bem como de que às notas atribuídas nessa avaliação como critério para 

aprovação ou reprovação do estagiário. Além disso, não podemos deixar de destacar que essa 

forma de avaliação pode facilmente ser contestada por alunos que tenham sido ou se 

sentissem prejudicados na avaliação do estágio, pois, não contempla o previsto em lei.  

O conjunto de dados apresentado com relação à dinâmica do estágio no curso de 

Turismo e Lazer da FURB mostra que o processo de aprendizagem e aproveitamento do 

estudante, assim como sua avaliação fica comprometida, pois: 

-  a coordenação de estágio não indica o local de estágio;  
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- a coordenação de estágio não indica ou nomeia um professor supervisor que 

possa acompanhar e fazer uma avaliação geral de todo o processo de estágio; 

 - a supervisão é delegada a terceiros (no caso, um funcionário da empresa) que 

não tem responsabilidade (e condições) de fazer do estágio uma etapa do processo de ensino-

aprendizagem qual definida por lei; 

-  cabe a alguém da empresa a responsabilidade por emitir um relatório e dar 

conceitos (notas) sobre a atuação do estagiário;  

-  aprovação do estagiário tem por referência apenas o relatório elaborado pelo 

estudante. 

Como vimos, todo processo de avaliação de estágio tem como figura central e 

indispensável o professor supervisor. É de sua responsabilidade o acompanhamento, 

orientação, seleção das empresas e encaminhamento do estudante, além disso, através de suas 

observações será possível ao coordenador de estágio reformular (se for necessário) ampliar e 

até melhorar o mesmo visando sempre à formação do acadêmico.  

É, portanto de suma importância a figura do supervisor de estágio no processo de 

formação do estudante. No entanto, segundo a docente do curso, em entrevista, a figura do 

professor supervisor de estágio no curso de Turismo e Lazer da FURB não existe porque “[...] 

a instituição não possibilita isso até porque teria que ter horas previstas para os professores 

enfim toda uma estrutura que permitisse que esses professores estivessem indo até essas 

empresas e tivessem monitorando, tivessem fazendo esse acompanhamento, e hoje nós não 

temos”. 

Ou seja, há indícios de que por questões financeiras todo o período de estágio 

esteja sendo prejudicado ou, no mínimo, não devidamente aproveitado para desenvolver todo 

o potencial do aluno.   

Na opinião do coordenador, o estágio: “é muito importante para a formação, pois 

é uma possibilidade de o aluno efetivamente aprender e ver na prática do dia-a-dia os 

problemas da área”. Confirmando estas declarações para 100% dos egressos o estágio é um 

importante instrumento de formação para o estudante. Para 85,57% dos pesquisados o estágio 

possibilitou aplicar seus conhecimentos teóricos às práticas do mercado (ver Gráfico 5 

abaixo). E, além disso, para 65,66% dos sujeitos a contribuição do estágio para sua formação 

profissional ficou entre boa e ótima.  
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Gráfico 5 – Pude aplicar meus conhecimentos teóricos no estágio.  

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

Estes dados nos levam a refletir sobre que elementos podem contribuir para uma 

avaliação tão positiva do estágio pelos egressos, uma vez levantados tantos problemas.  

O estágio parece não ser entendido como um momento de formação. Para os 

sujeitos – docentes, a coordenação, os empresários e os egressos – o estágio é prática, ou seja, 

é por meio dele que o estudante terá a oportunidade de conhecer e praticar sua profissão. 

Ainda que o estágio fosse treinamento, da forma como o mesmo foi implantado no curso, ou 

seja, sem orientação, avaliação e acompanhamento, não nos parece que o mesmo alcançaria 

seus objetivos, qual seja, treinar estudantes para o mercado.  

No entanto, para os egressos foi através do estágio que os mesmos:  

(i) tiveram contato direto com a atividade profissional;  

(ii) tiveram oportunidade de conviver com os problemas e soluções do dia-a-dia 

de sua futura profissão; 

(iii) tiveram condições de testar sua criatividade, flexibilidade e formação 

generalista; 

Ou seja, o estágio foi uma ótima oportunidade de treinamento. E como os mesmos 

consideram que foram “treinados”, a avaliação é boa. 

Talvez, se a concepção por parte dos sujeitos como já dissemos no início, fosse de 

que o estágio é formação, ou seja, oportunidade para que o estudante possa aplicar seus 

conhecimentos à prática do mercado, a avaliação pudesse ter sido outra, mas como tal 

concepção não permeou o processo de formação e ao que tudo indica continua ausente das 

reflexões sobre o papel do estágio na formação profissional, não causa surpresa que a 
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avaliação do mesmo tenha sido boa, afinal, ao que parece, para os sujeitos o conceito de 

estágio continua sendo de treinamento.  

Além das críticas ao estágio, ao longo deste trabalho foi possível levantar alguns 

pontos críticos no tocante à formação e o curso:  

(i) O curso tem como ênfase o lazer, no entanto, a formação oferecida é em 

gestão; 

Somadas as horas de disciplinas obrigatórias e optativas em Administração temos 

um percentual de 56,50% das horas do curso, enquanto que a soma das horas de disciplinas 

obrigatórias e optativas com ênfase no Lazer somam 43,50%. Portanto, parece evidente que 

apesar da ênfase no lazer o curso direciona sua formação em gestão e administração.  

(ii) A dificuldade de empregabilidade dos egressos pode estar relacionada com a 

formação recebida durante a graduação, que não forma especificamente gestores e nem 

planejadores de espaços de lazer; 

Como vimos nos depoimentos dos empresários à formação dos estudantes do 

curso é considerada ruim, chegando ao ponto dos mesmos questionarem entre outras coisas a 

formação “esta teoria aliada a nada, não preciso ir para a faculdade, compro um livro na 

livraria alemã e estudo em casa” e os professores do curso “até que ponto estes professores 

estão Turismólogos?”. 

No entanto, na visão dos coordenadores “a formação é boa e muitos egressos 

conseguiram empregos no setor”. O que demonstra falta de senso crítico por parte da 

coordenação no que se refere à formação no curso. 

É importante observar que, em função do conjunto de dados aqui exposto os 

gestores e docentes do curso tenham um novo e analítico olhar para o mercado de atuação do 

Turismólogo a partir de onde atuam os egressos, pois tal permitiria rever a formação.  

Refletir sobre o modelo de formação oferecido pelo curso e, principalmente, sobre 

o modelo de estágio, significa pensar uma mudança de conceito não só em relação ao estágio, 

mas do próprio curso no sentido de fomentar e implementar o estágio em conformidade com a 

legislação, ou seja, uma atividade didático-pedagógica. Para o curso de Turismo e Lazer da 

FURB isso ainda é um desafio!      
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As profundas transformações sociais, aliadas ao intenso desenvolvimento 

científico e tecnológico das últimas décadas do século XX e início do século XXI, vêm 

provocando profundas transformações no mundo do trabalho, exigindo novas demandas para 

a produção e gestão do conhecimento e para o exercício das profissões, desafiando a 

universidade a repensar o seu processo formador. Neste contexto, o estágio é considerado 

como uma atividade pedagógica capaz de estimular o conhecimento crítico e criativo da 

realidade profissional.  

O turismo, como parte destas transformações e como qualquer indústria, necessita 

de profissionais especializados, generalistas, empreendedores e com visão de mercado. A 

profissionalização desta atividade tornou-se necessária em função da demanda turística, o 

aumento no tempo livre das pessoas, a melhoria da qualidade de vida e a busca por lazer 

transformaram a indústria do turismo numa das mais importantes do mundo, gerando 

empregos e renda às comunidades e países visitados. Portanto, a formação aliada à prática 

profissional, tornou-se essencial para os profissionais, e, o elo entre a teoria acadêmica e a 

prática do mercado é o estágio. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender qual a contribuição do 

estágio para a formação profissional do Turismólogo, e em específico:  

1 - A concepção de formação em turismo que permeia o currículo do curso de 

Turismo e Lazer da FURB; 

2 - A concepção de estágio existente no curso;  

3 – A dinâmica de implementação do estágio na FURB; 

4 – Os desafios da efetivação da proposta de estágio; 

A concepção de formação no curso de Turismo e Lazer da FURB está focada na 

gestão, ou seja, o curso tem por objetivo formar empreendedores para empresas de pequeno e 

médio porte no setor de turismo, muito embora, a ênfase seja a formação de gestores e 

planejadores de espaços de lazer.  

A concepção de estágio existente no curso é de que o mesmo é prática 

(treinamento) e não formação (aprendizagem), muito embora, a concepção de estágio como 

formação já tenha sido definida pela própria legislação que trata do tema. Deste a década de 

1980 quando da promulgação do Decreto 87.497/82 que o estágio é obrigatório e deve fazer 

parte dos currículos dos cursos como um instrumento didático-pedagógico, ou seja, é 

entendido como formação. 
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Para que o estágio possa contribuir para a formação do estudante, é necessário que 

o mesmo seja implementado de acordo com as normas determinadas pela legislação que trata 

do tema. No entanto, ao contrário do que estabelece a legislação, dados obtidos no curso de 

Turismo e Lazer da FURB mostram que ele é incapaz de propiciar ao estudante condições 

para usufruir do estágio como um complemento importante para sua formação profissional.   

Os resultados analisados com base na legislação e na literatura existente apontam:  

- Para que o estágio seja realmente efetivado no curso de Turismo e Lazer da 

FURB, é necessária uma ampla reformulação a começar pela concepção que coordenação e 

alunos têm sobre o tema, ou seja, o estágio não é prática (treinamento) é formação 

(aprendizagem).  

- A coordenação deve desenvolver um projeto de estágio considerando as 

demandas e as expectativas do mercado e dos alunos, nunca esquecendo que o foco é a 

formação e não o treinamento. 

- A Universidade por sua vez, não pode deixar de cumprir com a legislação, 

criando regras e normas claras para a implantação do estágio nos diversos cursos obedecendo 

às determinações legais, e, não apenas repassar a responsabilidade aos seus coordenadores. 

Cumprir a legislação significa disponibilizar recursos e investir na supervisão e avaliação do 

processo, na implantação séria do estágio nos cursos, responsabilizando os coordenadores e 

capacitando os cursos para que o estágio seja mais um instrumento de formação.  

Portanto, há muito que se fazer para tornar o estágio no curso de Turismo e Lazer 

da FURB um instrumento que realmente possa estar contribuindo para a formação do 

acadêmico, para isso é necessário: (i) a implantação do mesmo respeitando a legislação 

brasileira que trata do tema; (ii) torná-lo um instrumento capaz de possibilitar ao estudante 

buscar no mercado a complementação de sua formação, onde o conhecimento aliado a prática 

possa capacitá-lo a exercer sua profissão dentro dos princípios éticos e de respeito a sociedade 

na qual esta inserido.     
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ANEXO - A. 

 

Cursos Superiores de Turismo no Brasil período 1971/ 1987. 

ANO INSTITUIÇÃO DE ENSINO CIDADE 

1971 Universidade Anhembi Morumbi São Paulo  

1972 UNIBERO São Paulo  

1973 Faculdade de Turismo da Guanabara Rio de Janeiro  

1973 Faculdade de Ciências Exatas, Adm. E Sociais Brasília  

1973 União Pioneira de Integração Social Brasília  

1973 USP São Paulo  

1973 Faculdade Ideal de Letras e Ciências Humanas São Paulo  

1973 Faculdade de Turismo Padre Manoel da Nóbrega São Paulo  

1973 PUC/Rio Grande do Sul Porto Alegre  

1974 PUC/Campinas Campinas  

1974 Faculdade da Cidade Rio de Janeiro  

1975 Universidade Católica de Pernambuco Recife  

1976 Associação Educacional do Litoral Santista-AELIS Santos  

1976 UNISA São Paulo  

1976 Universidade Federal de Pernambuco Recife  

1976 Centro Universitário Capital São Paulo  

1977 Faculdade Hélio Alonso – FACHA Rio de Janeiro  

1978 Universidade Federal do Paraná Curitiba  

1979 Faculdade de Administração Hoteleira Caxias do Sul  

1980 Associação Educacional Veiga de Almeida Rio de Janeiro  

1980 Faculdade de Turismo Paschoal Carlos Magno Rio de Janeiro  

1981 Centro Universitário Newton Paiva Belo Horizonte  

1984 Faculdade de Turismo da Bahia Salvador  

1984 Faculdade Hebraico-Brasileira Renascença São Paulo  

1985 Faculdades de Ciências Aplicadas Foz do Iguaçú  

1985 Universidade de Fortaleza – UNIFOR Fortaleza  

1987 Universidade Federal do Maranhão São Luiz  

Fonte: Matias (2002).  
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ANEXO - B 

 

Cursos Superiores de turismo no Brasil período 1990/ 2000. 

Estado Turismo Hotelaria Turismo e 
Hotelaria 

Gastro- 

Nomia 

Lazer e 
Eventos * 

Quantidade 

Amapá         01                       01 

Amazonas         05               05 

Pará         02               02 

Rondônia         01               01 

Tocantins         01               01 

Maranhão         04               04 

Ceará         04               04 

Pernambuco         14          02         01             17 

Paraíba         04               04 

Piauí         02               02 

Alagoas         02               02 

Sergipe         02               02 

Bahia         14           02         02             18 

Distrito Federal         10               10 

Goiás         06          01             07 

Mato Grosso         04               04 

Mato Grosso do Sul         10               10 

Minas Gerais         27          03             30 

Espírito Santo         10          01             11 

Rio de Janeiro         08         01              09 

São Paulo       112          11         01       02         01         127 

Paraná         22         01         06             29 

Santa Catarina         12         02         04       01         01           20 

Rio Grande do Sul         13         02              15 

TOTAL       293         22         19       03         02         339 

Fonte: MATIAS (2002).  

• Os cursos de turismo e lazer aparecem no quadro Lazer e Eventos. 
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ANEXO - C  

 

Parecer do Presidente do Conselho Federal de Educação/71.  

Fonte: Matias (2002, pg. 12,13). 

O Presidente do Conselho Federal de Educação, na forma do que dispõe o art. 26 da Lei 

5540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em vista as conclusões do Parecer nº 35/71, que a esta se 

incorpora, homologado pelo Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura. Resolve: 

 Art. 1º - a formação em nível superior de profissionais para o planejamento e a 

organização do Turismo será feita em curso de graduação em Turismo. 

Art. 2º - o currículo do curso corresponderá no mínimo, as seguintes matérias e 

atividades: 

a) Matérias: 

Sociologia, 

História do Brasil, 

Geografia do Brasil, 

História da Cultura, 

Estudos Brasileiros, 

Introdução a Administração, 

Noções de Direito, 

Técnica Publicitária, 

Planejamento e Organização do Turismo. 

b) Estágio em entidades oficiais e privadas de Turismo e Hotelaria. 

Art. 3º - No ensino da matéria Geografia terá ênfase a Cartografia. 

Art. 4º - No ensino da matéria História da Cultura terá ênfase a Cultura Brasileira, com 

especial referência às artes. 

Art. 5º - A matéria Noções de Direito incluirá o direito Constitucional, Direito Fiscal 

Alfandegário, Da Legislação Trabalhista, Estatuto Jurídico do Estrangeiro e da Legislação específica 

do turismo. 

Art. 6º - A duração mínima do curso de 1.600 horas, as quais serão integralizadas em 

dois e no máximo quatro anos. 

Parágrafo único – O estágio a que se refere o item b do art. 2º desta Resolução terá a 

duração mínima de quatro meses, podendo realizar-se mediante convênios entre a instituição 

responsável pelo curso e entidades especializadas. 

Art. 7º - Ao organizar o currículo pleno, a instituição responsável poderá desdobrar as matérias do 

currículo mínimo e acrescentar disciplinas complementares 
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ANEXO - D 

Proposta de currículo III ENBETUR/81.  

Fonte: Matias (2002, p. 14,15). 

a) Matérias do currículo mínimo: 

- Sociologia, 

- História, 

- Geografia, 

- Administração, 

- Direito, 

- Ciências e Técnicas da Comunicação, 

- Planejamento e Organização do Turismo, 

- Estatística, 

- Metodologia Científica, 

- Economia, 

- Psicologia, 

- Antropologia, 

- Contabilidade. 

b) Habilitações: 

- Administração de Empresas Turísticas, 

- Planejamento do Turismo, 

- Animação Turística. 

c) Objetivo das Habilitações: 

- Administração de Empresas Turísticas – formar profissionais para o exercício da 

Administração de Empresas Turísticas, quer públicas, quer privadas. 

- Planejamento do Turismo – formar profissionais para atuar em assessorias e para 

elaborar o planejamento da atividade turística e de lazer em nível de macro planejamento de 

núcleos receptores e emissores urbanos e rurais. 

- Animação Turística – formar profissionais para atuar nas atividades de animação 

ligadas ao lazer, recreação e turismo, dando ênfase aos agentes culturais e guias de turismo, 

distintos daqueles formados em nível de 2º grau. 
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ANEXO - E 

Proposta de currículo EMBRATUR/ 81. 

Fonte: Matias (2002, p.15,16). 

a) Matérias Básicas: 

- Matemática, 

- Estatística, 

- Contabilidade, 

- Teoria Econômica, 

- Metodologia Científica, 

- Planejamento e Organização do Turismo, 

- Legislação Aplicada, 

- Mercadologia, 

- Psicologia, 

b) Habilitações Alternativas: 

1ª Opção – Hotelaria. 

- Organização Hotelaria e Técnicas Operacionais, 

- Administração Hoteleira, 

- Administração Financeira e Orçamento, 

- Mercadologia Aplicada, 

- Prática – Estágio. 

2ª Opção – Agenciamento e Transporte. 

- Produção e Organização de Serviços Turísticos, 

- Administração Aplicada, 

- Administração Financeira e Orçamento, 

- Mercadologia, 

- Prática – Estágio. 

3ª – Opção – Planejamento.  

- Sociologia, 

- Organização de Turismo Interno e Externo, 

- Infra- estrutura Turística, 

- Equipamento Turístico, 

- Elaboração e Análise de Projetos, 

- Prática – Estágio. 
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A presente proposta prevê um curso com duração mínima de 4 anos para qualquer das 

alternativas, e uma carga horária mínima de 2.700 horas, sem contar a carga horária referente 

a Estudos de Problemas Brasileiros e Educação Física. 

A prática profissional (estágio) não deverá ser inferior a 270 horas (10%) da carga horária 

mínima do curso. 

Para qualquer das opções enfatiza-se a importância de capacitar o aluno para atuar tanto na 

área de produção, como na de Administração e Planejamento dos Serviços Turísticos. Esta 

previsão facilita a absorção e o encarreiramento do egresso no mercado de trabalho. 

As opções apresentadas na proposta poderão vir a ser, no futuro, acrescidas de outras, visando 

responder, ou mesmo se antecipar, às exigências de um mercado dinâmico e versátil. 
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ANEXO - F 

Proposta de currículo X ENBETUR/95.  

Fonte: Matias (2002, p.17,18). 

As matérias ou disciplinas do tronco comum são: 

- Sociologia, 

- História do Brasil, 

- Geografia do Brasil, 

- História da Cultura, 

- Patrimônio Turístico, 

- Introdução à Administração, 

- Noções de Direito, 

- Técnicas Publicitárias, 

- Planejamento e Organização do Turismo. 

As matérias ou disciplinas eletivas teriam seus conteúdos direcionados para a 

aplicabilidade no turismo. 

As matérias ou disciplinas eletivas são: 

- Psicologia, 

- Língua Estrangeira, 

- Economia, 

- Realidade Socioeconômica e Política Regional, 

- Teoria Geral de Sistemas e Métodos de Pesquisa em Turismo, 

- Filosofia, 

- Língua Portuguesa, 

- Meio Ambiente, 

- Relações Humanas. 

As ênfases sugeridas foram: 

- Agenciamento, 

- Alimentos e Bebidas, 

- Eventos, 

- Hotelaria e Meios de Hospedagem, 

- Lazer e Recreação, 

- Planejamento Turístico, 

- Transportes. 
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ANEXO – G 

Proposta de currículo ABBTUR/ABDETH/96. 

Fonte: Matias (2002, p.18,19). 

Carga horária mínima de 3.000 horas/aula. O tempo de duração mínima do curso será de quatro anos e no 

máximo de sete. 

A distribuição da Estrutura Curricular será: 

Formação Básica   -   25% (750 horas/aula). 

Formação Profissional   -   45% (1.350 horas/aula). 

Formação Complementar   -   20% (600 horas/aula). 

Estágio   -   10% (300 horas/aula). 

Matérias de Formação Básica: 

- Sociologia, 

- Geografia, 

- História, 

- Administração, 

- Economia, 

- Direito, 

- Estatística, 

- Metodologia Científica, 

- Psicologia.  

Matérias de Formação Profissional: 

- Planejamento e Organização do Turismo (POT), 

- Teoria Geral do Turismo (TGT), 

- Marketing, 

- Eventos, 

- Lazer, 

- Hospedagem, 

- Alimentos e Bebidas (A&B), 

- Agenciamento, 

- Transportes, 

- Informática, 

- Contabilidade, 

- Língua Estrangeira. 

Matérias de Formação Complementar: 

- Antropologia, 

- Língua Portuguesa, 

- Matemática. 
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ANEXO - H 

Diretrizes ENAESCAD/96.  

Fonte: Bianchi et al (2003, p.11,12). 

1 – Os trabalhos de estágio deverão ser desenvolvidos em função das exigências das organizações, 

direcionados às áreas de interesse dos alunos e das respectivas instituições de ensino as quais 

pertencem; 

2 – Os trabalhos e a orientação de estágio deverão ter acompanhamento e avaliação sistemáticos, 

previamente definidos em Regulamento da instituição; 

3 – O estágio deverá ser interpretado como ponto convergente do curso devendo ter como critérios 

orientadores a excelência, a praticidade, a qualidade e a utilidade da produção acadêmica; 

4 – O trabalho de estágio deverá gerar um banco de dados no qual estejam inseridos conhecimentos, 

por parte do aluno, de forma que possam ser relacionados e aplicados em outras organizações e outras 

instituições de ensino; 

5 – O trabalho de estágio deverá ser um elo facilitador no ajustamento natural do aluno no campo 

profissional dos administradores; 

6 – A avaliação do trabalho de estágio deverá contemplar, simultaneamente, o produto final gerado e o 

processo que conduziu a este produto; 

7 – As horas dedicadas ao trabalho de estágio deverão ser distribuídas em atividades teóricas e de 

campo; 

8 – As instituições de ensino deverão gerar sistemas de controle para o processo de acompanhamento e 

avaliação dos conhecimentos teóricos e práticos dos alunos adquiridos no estágio; 

9 – O produto final do estágio deverá ser em forma de relatório, conforme metodologia específica das 

instituições de ensino,  atendendo a normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, e defendido perante banca examinadora; 

10 – O estágio deverá ser realizado após um processo cumulativo, de acordo com o projeto 

pedagógico de cada instituição de ensino,  vinculando-se a área específica à conclusão do estudo da 

matéria pertinente; 

11 – A sistemática do estágio deverá ser avaliada periodicamente e os resultados documentados; 

12 – Cada instituição de ensino editará o seu Manual de Estágio Supervisionado; 

13 – O estagiário deverá estar respaldado por um instrumento legal, celebrado com a organização 

concedente e a interveniência da instituição de ensino, remunerado ou não e com seguro de acidentes 

pessoais obrigatório.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE – A: Modelo de questionário utilizado com os egressos. 
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APÊNDICE - A 

Modelo de questionário utilizado com os egressos. 

QUESTIONÁRIO.  

1 – IDADE: 

(   )  20 a 25 anos 

(   )  26 a 30 anos 

(   )  31 a 35 anos 

(   )  36 a 40 anos 

(   )  41 a 45 anos 

(   )  46 a 50 anos 

(   )  acima de 51 anos. 

 

2 – SEXO: 

(   )  Masculino 

(   )  Feminino 

 

3– CIDADE DE ORIGEM QUANDO DA SUA GRADUAÇÃO: 

(   )  Blumenau 

(   )  Gaspar 

(   )  Indaial 

(   )  Jaraguá do Sul 

(   )  Timbó 

(   )  Pomerode 

(   )  Outra cidade Qual?__________________________________. 

 

4 – ANO DE FORMATURA:    

(   )  2004 – 1º semestre 

(   )  2004 – 2º semestre 

(   )  2005 – 1º semestre 

(   )  2005 – 2º semestre 

(   )  2006 – 1º semestre 

(   )  2006 – 2º semestre 

 

5 – ATUALMENTE VOCÊ ESTÁ? 

(   )  Empregado 

(   )  Desempregado 
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6 – SE, EMPREGADO, ATUA NA ÁREA DE TURISMO? 

(   )  Sim 

(   )  Não 

 

7 – ONDE VOCÊ ATUA PROFISSIONALMENTE. 

(   )  Hotel 

(   )  Agência de Turismo 

(   ) Operadora de Turismo 

(   )  Restaurantes 

(   )  Parques Temáticos 

(   )  Empresa de Transporte Aéreo 

(   )  Empresa de Transporte Marítimo 

(   )  Empresa de Transporte Rodoviário 

(   )  Órgão Público ligado ao turismo: Qual:______________________________. 

(   )  Outras Atividades: Qual:__________________________________________. 

 

8 – QUAL SEU CARGO OU FUNÇÃO? 

 

___________________________________________________________________. 

 

9 – QUAL SUA FAIXA SALARIAL? 

(   )  1 a 3 salários mínimos 

(   )  4 a 6 salários mínimos 

(   )  7 a 9 salários mínimos 

(   )  acima de 10 salários mínimos 

Se você atua no setor turístico qual sua faixa salarial:  _______________________ 

 

 

10 – O SEU REGIME DE TRABALHO E? 

(   )  Regido pela CLT, com registro em Carteira Profissional de Trabalho 

(   )  Profissional liberal, sem registro em Carteira Profissional de Trabalho 

 

 

11 – DURANTE A GRADUAÇÃO VOCÊ JÁ EXERCIA ALGUMA ATI VIDADE PROFISSIONAL? 

(   )  Sim 

(   )  Não 
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12 – A ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA DURANTE A GR ADUAÇÃO ESTAVA 

RELACIONADA COM O TURISMO?  

(   )  Sim 

(   )  Não 

 

13  - SE ESTAVA RELACIONADA COM O TURISMO QUE ATIVI DADE ERA? 

 

____________________________________________________________________. 

 

 

14 -  POR QUÊ VOCÊ OPTOU PELO CURSO DE TURISMO? 

(   )  Por quê pretendia atuar na área 

(   )  Por quê já atuava na área 

(   )  Por falta de outra opção 

(   )  Pelo custo do curso 

(   )  Para obter mais uma graduação 

(   ) Outro motivo não mencionado:  Qual ________________________________. 

 

 

15  - POR QUÊ A FURB? 

(   )   Pela localização 

(   )   Por ser uma Universidade 

(   )   Pelo corpo docente 

(   )   Pela estrutura da Instituição (biblioteca, laboratórios etc.) 

(   )   Pela indicação de amigos   

(   )   Por conhecer o curso e a sua proposta pedagógica 

(   )   Outro motivo não mencionado: Qual _______________________________. 

 

 

16  -  QUAL A CONTRIBUIÇÃO DA FURB NA SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL? 

(   )  Nenhuma 

(   )  Pouca 

(   )  Razoável 

(   )  Boa 

(   )  Excelente 

POR QUÊ?______________________________________________________________________ 
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17  -  QUAL A CONTRIBUIÇÃO DO CURSO NA SUA FORMAÇÃO   PROFISSIONAL? 

(   )  Nenhuma 

(   )  Pouca 

(   )  Razoável 

(   )  Boa 

(   )   Excelente 

POR QUÊ?________________________________________________________________________ 

 

18  -  VOCÊ FEZ SEU ESTÁGIO ONDE? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

19 – EM QUE ATIVIDADE_________________________________________________________ 

 

20 – A ESCOLHA DO LOCAL DO ESTÁGIO FOI INICIATIVA: 

(   )  Sua 

(   )  Indicação de um amigo 

(   )  Recebeu convite de alguma organização ligada a atividade turística 

(   )  Encaminhado (a) ao estágio pela FURB 

 

21 -  O SEU ESTÁGIO FOI ACOMPANHADO POR ALGUM PROFE SSOR SUPERVISOR DE 

ESTÁGIO DA FURB? 

(   )  Sim 

(   )  Não 

 

22  -  AO CONCLUIR SEU ESTÁGIO, FOI FEITO UM RELATÓ RIO? 

(   )  Sim 

(   )  Não 

 

23 – QUEM FEZ O RELATÓRIO DE ESTÁGIO? 

(   )  O Professor Supervisor  de Estágio da FURB 

(   )  Um funcionário da organização onde você fez o estágio 

(   )  Você mesmo 
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24  -  QUAL A CONTRIBUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ONDE FOI FEITO SEU ESTÁGIO PARA SUA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL? 

(   )  Nenhuma 

(   )  Pouca 

(   )  Razoável 

(   )  Boa 

(   )  Excelente 

 

 

25 – QUAL A CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE TURISMO PARA O  DESENVOLVIMENTO DO SEU 

ESTÁGIO? 

(   )  Nenhuma 

(   )  Pouca 

(   )  Razoável 

(   )  Boa 

(   )  Excelente 

 

 

26 -  QUAL A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMA ÇÃO PROFISSIONAL? 

(   )  Nenhuma 

(   )  Pouca 

(   )  Razoável 

(   )  Boa 

(   )  Excelente 

POR QUÊ?______________________________________________________________________ 

 

 

 

27 – VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE QUE UM FUTURO TURISM ÓLOGO PASSE PELO 

ESTÁGIO? 

(   )  Sim 

(   )  Não 
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28 – OS ESTÁGIOS, ATIVIDADES DE ORDEM PRÁTICA, INDI SPENSÁVEIS PARA A FORMAÇÃO 

PRFISSIONAL, SÃO MOMENTOS QUE POSSIBILITAM AO ACADÊ MICO APLICAR E 

RELACIONAR CONHECIMENTOS TEÓRICOS EM ATIVIDADES PRÁ TICAS. NESSE SENTIDO 

AS UNIVERSIDADES/FACULDADES OBRIGAR-SE-ÃO A PROPORCIONAR AOS ALUNOS 

CONDIÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO ACADÊMICO, PESSOAL E P ROFISSIONAL ATRAVÉS 

DA APLICABILIDADE DE SEUS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E HUMANOS EM ATIVIDADES 

PRÁTICAS DO MERCADO.  (NETO; MACIEL, 2002). 

EM SUA OPINIÃO, O ESTÁGIO PROPORCIONOU ISSO A VOCÊ? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

29 – SE, VOCÊ ATUA COMO TURISMÓLOGO, RESPONDA: VOCÊ TEM SIDO DEMANDADO EM 

SEUS CONHECIMENTOS TEÓRICOS 

(   )  Sim 

(   )  Não 
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APÊNDICE - B  

 

Entrevista com o coordenador do curso de Turismo e Lazer da FURB no período 2004 a 
2008. 

 

1 – Como surgiu o curso de turismo na Furb? E qual era o objetivo do curso? 

Na verdade, o interesse pelo curso surgiu do próprio reitor na época, o professor Mércio 
Jacobsen, que participava de algumas reuniões junto a Comunidade Européia. Nestas reuniões 
ele teve contato com alguns diretores de Universidades de Portugal que ofereciam cursos de 
graduação em Turismo, daí surgiu o interesse de formar um curso de Turismo aqui na Furb. 
Na oportunidade o Turismo estava, assim como hoje, em franco crescimento, além de ser um 
setor que empregava muita gente no mundo todo e que gerava muita renda. Então, esse 
crescimento do Turismo que ocorria naquele momento, junto com esse conhecimento no 
ensino de Turismo na Europa, levou o reitor da época a formar uma comissão da qual fui 
presidente para estudo da viabilidade técnica da criação, quanto da viabilidade de demanda do 
curso de Turismo. 

2 – Qual era a demanda pelo curso? 

As probabilidades de demanda eram boas, pois havia somente o curso de Turismo da Univali. 
E sendo Blumenau e Pomerode cidades turísticas, não tinham um curso de Turismo, 
obrigando as pessoas interessadas neste curso a ir a Itajaí, na época o curso era em Itajaí 
depois foi para Balneário de Camboriú ou a outra opção era a Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria em Florianópolis. Outro fator que contribuiu para a formação do curso era o fato de 
que a região do Vale do Itajaí recebia uma grande quantidade de turistas. Então em função 
desta demanda reprimida, e em função desta possibilidade que o reitor vivenciou na Europa 
de formação do curso, foi criada a comissão para formação do curso. 

3 – O curso era oferecido em Blumenau? Qual era o perfil das primeiras turmas, havia 
nestas turmas discentes que já atuavam na área de Turismo? 

Criado no primeiro semestre de 1998, o primeiro vestibular do curso ocorreu no segundo 
semestre de 1997. No primeiro vestibular, a demanda ficou acima da expectativa, para 40 
vagas oferecidas a média de candidatos foi na ordem de três candidatos por vaga oferecida.  O 
curso foi oferecido de 1998 até 2000 na cidade de Pomerode, a opção por esta cidade atendia 
a uma estratégia de expansão da FURB para as cidades próximas, logo esta estratégia 
mostrou-se pouco viável e o curso de Turismo e Lazer retornou para Blumenau, além do fato 
de que a grande maioria dos alunos era de Blumenau e havia forte pressão por parte dos 
estudantes para que o curso fosse oferecido em Blumenau. Nas primeiras turmas a maioria 
dos alunos já atuava na área. Até a terceira ou quarta turma a maioria alunos já atuavam em 
agências de turismo, hotéis, empresas de transporte etc. Desde as primeiras turmas o curso 
sempre atraiu estudantes de outras cidades como: Jaraguá do Sul, Timbó, Pomerode, Rio do 
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Sul, Indaial e etc; além de grande quantidade de alunos de Blumenau. Enfim o perfil das 
turmas era muita gente do setor, do espaço geográfico e de pessoas de mais idade, até porque 
eu acho que como havia uma demanda reprimida o pessoal estava aguardando um curso para 
poder se qualificar. 

4 – Por que a ênfase em lazer? 

Esta questão do lazer teve na comissão que analisou algumas variáveis: a primeira delas teve 
esta influência do modelo europeu que estava inserçado no lazer. Depois a gente percebeu que 
o lazer dentre os cursos de turismo do Brasil, todos eram de Turismo, Turismo e Hotelaria ou 
Hotelaria, nenhum tinha essa ênfase no lazer, e o lazer é uma coisa, um fenômeno de futuro 
muito grande, a gente acredita que a empregabilidade no futuro esta mais no lazer do que no 
Turismo, e aí essa era uma idéia e quando foi feita a discussão, tivemos a assessoria do 
professor Ubiratan de Ambrósio que é uma autoridade nacional na área de cursos e tal, o 
professor Ubiratan foi entusiasta desta idéia do Turismo e Lazer, porque ele acredita muito no 
lazer no futuro como um campo de atuação profissional muito interessante e com uma 
empregabilidade muito grande.  Bom eu acredito que a gente acertou, o que a gente percebe 
hoje, não ainda muito, porque a sociedade digamos ela esta aumentando o Turismo ainda de 
forma gradual, mas a gente percebe que com o aumento principalmente dos idosos, esta 
demanda pelo lazer ela esta aumentando e vai aumentar ainda mais. Então acredito que a 
gente acertou, mas o motivo foi esse, a questão de futuro no lazer na questão de colocação 
profissional e de mercado. 

5 – O curso sofreu alterações na grade curricular ao longo destes anos? Quais as 
principais alterações? 

Sim, sofreu alterações, nós tivemos uma reforma curricular num período, mais quando o curso 
tinha uns cinco ou seis anos de existência foi feito uma reforma e houve uma mudança mais 
na parte de gestão. Então até poderíamos dizer que isso aqui era um curso de gestão de 
empresas turísticas. Começamos com Turismo e Lazer com uma ênfase científica e ai ele foi 
mais para a gestão de empresas de Turismo e lazer. Então a reforma curricular ela foi..., houve 
assim um aumento considerável das horas de ensino na parte de administração a parte de 
planejamento a parte de marketing e toda a parte de empreendedorismo a parte de gestão de 
serviços, enfim, o nosso curso foi muito mais para a parte de administração, inclusive até 
houve uma mudança significativa, pois no início a gente estava vinculado ao curso de 
economia do departamento de economia, e com essa alteração a gente passou para o 
departamento de administração, porque a maioria das disciplinas setenta oitenta por cento era 
focada para a área de administração. Bom, recentemente foi encaminhado e já foi aprovado 
inclusive vai começar no ano que vem, nós vamos novamente modificar a grade, vamos 
diminuir o curso já que o Ministério da Educação permitiu essa alteração, o curso vai ter 
2.400 horas, vai ser de três anos ou três anos e meio, ainda não esta bem definido, mais a 
proposta é de três anos, e nós faremos uma volta ao passado ou seja, a gente vai voltar a focar 
mais o Turismo e Lazer, assim, não que foi um equívoco a parte de gestão, mas é que as 
empresas em reunião com o pessoal das agências e hotéis, eles colocaram esta dificuldade, o 
nosso aluno sabia muito gestão e pouco do Turismo, não pouco mais não o suficiente. E então 
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a gente vai voltar ao modelo anterior, um curso menor, mais um curso mais focado no ensino 
do Turismo e Lazer. Então a grade vai ser não de ensino modular, porque na Furb nós estamos 
com o ensino disciplinar, mas nós vamos fazer semestres ou fases temáticas. A primeira fase 
vai ser conceitual onde todas as disciplinas vão ser focadas para a conceituação do Turismo e 
Lazer que é a parte inicial para o aluno conhecer o setor. Depois nós teremos, não lembro bem 
se é bem essa a seqüência, mas teremos uma fase de agenciamento, onde todas as disciplinas 
estarão focadas para este tema, inclusive na disciplina de agenciamento, nós vamos ter 90 
horas e trinta horas será para trabalhos interdisciplinares que esse professor vai ser 
responsável. Depois temos uma fase de eventos, semestre onde tudo vai ser direcionado para 
eventos, a outra fase é hospedagem, alojamento e bebidas, uma parte de gestão e uma parte de 
planejamento, assim vai ser mais focado para o Turismo e Lazer e explorando essa parte 
interdisciplinar com esses semestres temáticos. Lembro ainda que a grade atual é de 3.000 
horas e o MEC alterou para 2.400 horas.     

6 – Algum egresso do curso atua como docente no curso hoje?   

Não, nós não temos nenhum egresso do nosso curso como docente, alguns tem participado 
dos concursos que não são muitos, mas ainda não temos. 

7 – O senhor vê ou a Instituição algum problema na contratação de egressos do Curso de 
Turismo e Lazer da FURB para o quadro docente do referido curso?   

Pelo contrário, acho que isso até é muito interessante pro curso, eu acho que é importante 
deixar os egressos participarem. Participei ainda agora de bancas, onde uma ex-aluna nossa 
participou, ela foi muito bem no concurso, a didática dela foi excelente, não lembro o nome 
da moça, só que ela não tinha terminado o seu mestrado e não pode se qualificar e acabou 
perdendo pontos, mas a gente ficou muito feliz, acho que essa é uma oportunidade 
interessante para os ex-alunos poderem participar. Só que é necessário que os egressos façam 
mestrado etc. para terem uma boa base. 

8 – Atualmente qual a demanda do curso? 

A demanda pelo curso já foi muito alta ao ponto de oferecermos a partir de 2001 até 2004 
turmas no período matutino, atualmente a demanda é muito baixa. No período de 1999 a 2004 
nós tivemos um “boom” de cursos, só para ter um exemplo no Vale do Itajaí nos tínhamos 
cinco cursos com quatro entradas, duas de manhã e duas à noite na UNIVALI, três na FURB 
sendo uma de manhã e duas a noite, Jaraguá do Sul, não Jaraguá nunca teve, IBES de 
Blumenau uma turma, Indaial uma turma (UNASSELVI), Rio do Sul duas entradas sendo 
uma de manhã e outra a noite (UNIDAVI), SINERGIA de Balneário de Camboriú mais uma 
entrada, Balneário de Camboriú outra faculdade que não lembro o nome, uma entrada, bom, 
falta alguma, mais ficava perto de vinte turmas. Bom ficou assim a FURB tem uma entrada, 
só noturno e a UNIVALI tem duas entradas de manhã e a tarde. Se formos contar Joinville 
com mais uma entrada no noturno temos na região quatro turmas por ano. Houve na verdade 
uma queda acentuada no Brasil todo, não é uma exclusividade do nosso curso.  Hoje temos 
apenas uma entrada oferecida no vestibular de verão e ainda assim a demanda é de 50% das 
vagas oferecidas, em média são vinte e cinco alunos por vestibular, esta muito baixa a 
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demanda. Mais a manutenção do curso pela FURB é importante, pois a região do Vale do 
Itajaí tem um forte apelo turístico e Blumenau concentra o maior pólo de empresas do setor 
no Vale, aliás, este também foi o principal argumento para a criação do curso em Blumenau.  

 

9 – Em sua opinião, qual a importância do estágio para a formação do futuro 
profissional de Turismo? 

O estágio não só no Turismo, mas em todas as atividades na área de negócios como 
administração e outros cursos, o estágio é importante porque ele na verdade entra aí a parte 
técnica, quer dizer, o papel da universidade é a parte científica é ensinar o saber, é fazer saber 
e o estágio entra a parte técnica que é o saber fazer, então é ali o aluno tem a oportunidade de 
ir para a área que ele gostaria de atuar no futuro ou mais áreas porque ele pode fazer mais que 
uma empresa, ele então tem a oportunidade de vivenciar na prática o aprendizado de Turismo, 
e claro o que você aprendeu em sala é o ideal, e o que você vê na prática é o real, entre o ideal 
e o real tem algumas diferenças, e o aluno percebe essa diferença quando faz o estágio, 
inclusive no estágio, nas apresentações de banca os alunos colocam ali como recomendação, 
quase todos, que o curso deveria ter mais prática, isso eles chegam a essa conclusão depois do 
estágio porque ele vêem que falta alguma coisa. Mas o papel da universidade, não é esse, o 
papel da universidade é efetivamente científico, a gente ensina esse aluno a pensar, tomar 
decisões etc., mas na prática é que ele vai aprender na sua vida ou no estágio, é para isso que 
existe o estágio. 

10 -  O senhor considera que o modelo de estágio oferecido pelo curso contribui para a 
formação profissional do futuro Turismólogo? 

Essa seria uma resposta que eu como coordenador do curso e do estágio seria obvio e lógico 
que eu deva dar dizendo que é interessante.  Mas a gente percebe esta importância no 
depoimento dos acadêmicos, esta resposta quem deveria dar é os alunos, mas claro a gente 
tem a convivência e na própria conclusão dos trabalhos eles colocam isso, o estágio é muito 
importante para a formação pois é uma possibilidade de o aluno efetivamente aprender e ver 
na prática do dia-a-dia os problemas da área vai tomar contato com o aprendizado na empresa, 
o aluno avalia muito bem o estágio, claro que tem aluno que a gente sabe que não leva a sério 
só faz pra “cumprir tabela” cumprir os créditos as horas obrigatórias, mas pra quem leva a 
sério o estágio é uma oportunidade bastante interessante, inclusive muitos alunos são 
contratados por estágio, faz estágio depois as empresas contratam, temos um monte de alunos, 
eu não saberia dizer o número agora mas a gente acompanhou muitos alunos que foram 
contratados devido o estágio bem feito. 

 

11 – O que poderia ser feito para melhorar o estágio do curso na sua opinião? 

 Essa parte do estágio a gente tem melhorado, tivemos muitos problemas no estágio, tivemos 
um período muito complicado onde existia muito conflito muita divergência, porque o estágio 
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ele tinha um modelo onde se valorizava mais a parte da teoria, da ciência, do relatório, que era 
mais parecido com uma monografia do que com a atividade prática. Houve ao longo da 
“história” um desvio da finalidade principal do estágio que é a prática. Não que o relatório 
não seja importante, é claro que sim, tem que estar registrado ali o que o aluno fez, tem que 
ser uma coisa séria, mas num determinado momento, não sei, se por influência dos mestrados, 
o pessoal tava tendo mestrado, mestrado de administração, mas o estágio tanto no Turismo 
como na administração teve um evento muito mais nesta parte do relatório. Mas nem era 
relatório era TCC, então havia muita preocupação com a metodologia com a parte de pergunta 
de pesquisa com fundamentação teórica e a parte prática não se dava o devido 
acompanhamento. Quando eu assumi o estágio ninguém estava contente, nem o aluno que 
reclamava muito, nem os professores que reclamavam também. Então era um processo em 
que todo mundo perdia. Então a gente assumiu o estágio e modificou essa lógica e aí 
passamos o TCC da monografia aquela parte muito forte de pesquisa para um relatório de 
estágio, onde o aluno relata o que aconteceu na empresa. Claro que ele fala também qual é o 
tema o objetivo do estágio dele, mas hoje ele faz um relatório alicerçado nas ações que ele fez 
durante o estágio. Então basicamente hoje ele faz a prospecção da empresa e apresenta o 
relatório do estágio com conclusões e recomendações. Mas hoje se dá então uma importância 
muito maior a prática ao que ele faz de ações durante o estágio. Esta parte de TCC de 
monografia a gente passou para relatório, onde fica mais tranqüilo para o aluno, digamos 
assim, ele dedica mais tempo a prática do que a fase do relatório.      
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APÊNDICE - C 

 

Entrevista com o coordenador de estágio do curso de Turismo e Lazer da FURB. 

 

1 – Os estágios, atividades de ordem prática, indispensáveis para a formação 
profissional, são momentos que possibilitam ao acadêmico aplicar e relacionar 
conhecimentos teóricos em atividades práticas. Nesse sentido as Universidades/ 
Faculdades obrigar-se-ão a proporcionar aos alunos condições de aperfeiçoamento 
acadêmico, pessoal e profissional através da aplicabilidade de seus conhecimentos 
teóricos e humanos em atividades práticas do mercado. (Neto e Maciel, 2002). 

Em sua opinião, o estágio da Furb oferece estas condições aos acadêmicos? Por quê? 

Bom, o estágio oferece, porque a gente tem convênio com muitas empresas. Até hoje tivemos 
só um caso de uma aluna que num semestre não conseguiu colocação, mas no outro semestre 
ela conseguiu, talvez ali foi a própria aluna que não teve interesse do que a empresa, então a 
gente tem uma possibilidade de inserção dos acadêmicos tranqüila. Todos os depoimentos dos 
alunos que tem feito estágio tem sido uma fonte de aprendizagem bastante interessante, as 
empresas também têm ajudado bastante, ao final do estágio sempre tem uma avaliação dos 
acadêmicos. E a exceção de dois alunos na nossa história que tivemos problema inclusive 
durante o tempo de estágio que foi interrompido, os outros todos sempre tiveram uma 
avaliação excelente. Então a gente acredita que atualmente o estágio esta atingindo os 
objetivos elencados pelo Neto e Maciel que é o objetivo do estágio mesmo, esta lá na Lei das 
Diretrizes Básicas do MEC, tem atingido, tem respondido a contento estes objetivos e tem 
sido importante para a formação destes acadêmicos. 

2 – Quais em sua opinião as vantagens e desvantagens para o acadêmico fazer o estágio? 

Vantagens para fazer o estágio? Bom primeiro que ele vai ter um aprendizado prático, ele tem 
a possibilidade prática, segunda vantagem do estágio muito importante é que o estágio é uma 
forma de entrada no mercado. Então, digamos assim, muitos alunos nossos fizeram o estágio 
e após isso foram contratados. Então, o estágio é uma porta de entrada para o mercado de 
trabalho. Outra coisa positiva do estágio é o aluno conhecer a área, muitas vezes o aluno 
pensa pô a minha vida vai ser na hotelaria, então ele fazendo o estágio, na verdade ele pode 
fundamentar essa idéia dele, ou ele pode chegar à conclusão que eventualmente aquilo é uma 
possibilidade de vida, ou não, ele pode dizer, gastaria tanto de trabalhar em hotel, porém 
aquilo que eu vi lá não é o que eu quero na minha vida, então isso é interessante também. 
Responder a essa questão que os acadêmicos sempre têm, é aqui que eu vou? É essa trilha que 
eu vou caminhar? Ainda mais no Turismo que abre um leque grande de oportunidades. Outra 
questão, outra vantagem do estágio é essa vantagem de conhecer as empresas turísticas, por 
exemplo, há eu trabalho na agência mas gostaria de conhecer  a parte de hotelaria, nunca 
entrei num hotel, eu pretendo continuar na agência, vou ter minha vida na agência mas eu 
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queria conhecer o hotel, porque o hotel é um parceiro da gente assim como a empresa de 
transporte, então eu passo lá pra conhecer como é que é os tramites e tal e isso vai me ajudar 
também no próprio trabalho meu no caso na agência. Então essa possibilidade de conhecer 
quando eu já atuo na área e conhecer outras empresas de outras áreas também é interessante, 
outra vantagem é você aumentar tua rede de relacionamento, quando você vai pro estágio 
você conhece pessoas da área e tem uma ralação comercial com elas e estas relações vão 
aumentar o teu networking, pois na verdade acaba o estágio, mas não o conhecimento e as 
relações. Isso é bastante interessante, é uma forma de inserção de aumento dos 
relacionamentos do acadêmico.  Dentro da área do empreendedorismo também é uma 
vantagem, porque aí neste caso, você tem a idéia de abrir um negócio ele tem a oportunidade 
de conhecer fornecedores que não conhecia, ele pode buscar ou prospectar clientes, conhecer 
parceiros e conhecer o próprio negócio. Porque o aluno tem uma idéia vaga do que é o 
negócio então no estágio ele tem essa idéia de empreendedorismo ele pode buscar 
informações interessantes com os seus parceiros. Desvantagens no estágio? Olha é difícil. 
Porque o estágio é uma coisa muito interessante, a não ser para aquele aluno que não se 
interessar, mas isso é uma coisa muito pessoal. Eu não vejo realmente desvantagens no 
estágio. Talvez haja certa dificuldade não uma desvantagem, para aqueles alunos que já atuam 
na área em conseguir fazer o estágio, talvez tenham que pedir demissão, pedir licença ou fazer 
durante as férias ou coisa do tipo, mas não deixa de ser uma dificuldade e não uma 
desvantagem. Isso realmente tem sido colocado pelos alunos que já atuam na área. 

3 – O estágio sempre foi oferecido no curso? Como o senhor considera o sistema de 
estágio do curso de Turismo oferecido pela FURB? 

Como já respondi anteriormente nas primeiras turmas a maioria dos alunos já atuava na área, 
o que de certa forma dificultava o estágio destes alunos. Então optou-se por solicitar a estes 
alunos das primeiras turmas apenas relatórios que comprovassem sua experiência profissional 
no setor turístico. A partir de 2004 passamos a exigir para todos os alunos o cumprimento do 
estágio, até por que a maioria dos alunos a partir de 2004 não trabalhava na área, havia alunos 
que trabalhavam, mas mesmo assim tiveram que fazer estágios. O sistema de estágio nosso 
ele atende as horas de prática atualmente é de 300 horas aula na empresa e ele pode fazer mais 
do que uma empresa e o que mais se percebe é que 95% fazem numa empresa só. Quando eu 
falo empresa estou falando também de organização, pois muitos fazem no convenction 
bureou, órgãos públicos. O estágio é feito em termo de compromisso termo de convênio isso 
é obrigação da universidade e aí ele faz esta parte prática. Nós temos o estágio um e o estágio 
dois. No estágio um ele pode fazer a prática durante o período do estágio nas férias e no 
período do estágio dois. Aí nos temos um orientador que acompanha o acadêmico e lá na 
empresa nos temos o supervisor que acompanha o acadêmico. O aluno então cumpre as horas 
aí ele faz o estágio um onde é feito um projeto de estágio e no estágio dois ele faz um 
relatório de estágio esse é o nosso modelo de estágio. Mas o interessante era se o aluno fizesse 
o estágio em mais de uma empresa e em mais semestres, isso é o ideal, mas como a gente já 
falou, entre o real e o ideal existe um abismo. Isso foi tentado no curso, no entanto, não deu 
certo foi um desastre, porque assim, a tua área é de educação acha que isso é o ideal e 
realmente é. Tu entende, mas não é possível, porque? Porque aumenta muito o número de 
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empresas que precisam oferecer as vagas e outra a empresa também quer que o aluno 
participe das atividades, então se o aluno, por exemplo, com 300 horas fizer o estágio de cinco 
semestres de 60 horas ele não vai trazer nada para a empresa, só vai atrapalhar, os 
empresários colocam isso. As empresas querem o aluno ali por 300 horas ou um semestre 
para que o aluno possa aprender e contribuir. Bom então nós fizemos o estágio em três 
semestres e foi um desastre. Foi uma confusão só. Não contentava nem o aluno nem os 
orientadores e nem as empresas. Então a gente voltou ao modelo inicial de 300 horas, o aluno 
até pode fazer a gente não proíbe o aluno pode fazer em quantas empresas ele quiser. Este 
modelo eu considero ideal na medida em que atende aos interesses dos acadêmicos e dos 
empresários.  Até se achou que fazer menos horas de estágio em mais empresas seria o ideal, 
porém este modelo só atrapalhou. Então se acredita que o modelo de 300 horas num único 
semestre é o modelo ideal e atende tanto aos interesses dos estudantes como do mercado.    

4 – Sendo o estágio momento fundamental na vida do futuro Turismólogo, o senhor 
considera que os docentes do curso de Turismo, procuram orientar e colaborar com os 
acadêmicos durante seu estágio? 

A questão da orientação é uma questão subjetiva, do comprometimento ou não do orientador.  
Então nós temos algumas dificuldades durante o estágio, principalmente com os professores 
que não fazem parte do curso de Turismo. Isso acontece pela dificuldade de encontro dos 
alunos com os professores, muitas vezes os alunos estão de um lado da empresa e os 
professores do outro, e isso, dificulta a parte de orientação dos alunos e dificulta a parte de 
ajuda pelo conhecimento que o professor tem do mercado. O aluno tem liberdade para pegar 
qualquer professor da Furb para ser orientado, mas a maioria tem optado por professores do 
curso de Turismo, isso tem facilitado muito pois o professor conhece a metodologia, ele 
conhece o regimento do estágio, ele conhece as empresas de Turismo, as instituições de 
Turismo, e isso facilitou diminuindo muito o conflito que havia entre acadêmico e orientador. 
Mas como tudo na vida, tem bons orientadores e péssimos orientadores, e tem bons alunos e 
maus alunos. Mas isso tem melhorado muito nos últimos tempos por causa da diminuição do 
número de orientadores em função da diminuição do número de alunos.  Com isso as 
reclamações tem acabado. 

 

5 – O senhor considera que os estagiários ao chegarem às empresas para o estágio, estão 
realmente preparados para o mercado?   

Não, não estão preparados. Eles estão mais preparados do que quando começaram o curso 
deles, mas na verdade essa parte prática, e esse é um dos objetivos do estágio eles 
aprenderem. Só que a gente percebe pelo próprio depoimento dos empresários e pela leitura 
dos relatórios entregues pelos alunos que a avaliação é excelente dos nossos alunos quase na 
totalidade, que eles têm facilidade de aprendizagem porque se não fosse assim a avaliação 
seria baixa. Por isso que eu acredito que o aluno não esta preparado para chegar lá e assumir 
uma função, mas na empresa ele vai pegar aquilo com facilidade, então logo, logo, em poucos 
dias ele pode participar das atividades práticas da empresa. 
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6 – Os contatos para o estágio são feitos por quem? Pela Furb? Pelos acadêmicos? Ou as 
empresas vêm até a Furb e oferecem o estágio? 

São as três coisas. Nós temos empresas que nos procuram para fazer convênio, têm várias 
empresas conveniadas, a Furb também procura empresas para fazer convênio de estágio e 
também tem o acadêmico que procura empresas para fazer convênio de estágio. Mas têm as 
três coisas, as empresas nos procuram, nos procuramos as empresas ou instituições, e os 
acadêmicos. 

7 – A coordenação do estágio faz o acompanhamento do mesmo junto às empresas? 

Sim, nós fazemos o acompanhamento. Este acompanhamento é feito através de comunicação 
do pessoal por e-mail, telefone e tal, e também esse acompanhamento é feito com o orientador 
e a empresa. O supervisor da empresa tem um canal pra ele entrar em contato com a Furb, 
além da avaliação que o orientador faz do estágio realizado pelos acadêmicos. 

8 – Quem determina a função ou cargo do estagiário na empresa? A Furb solicita, o 
aluno escolhe ou é a empresa quem indica? 

Não, nesse caso a universidade não intervém, só quando é preciso. Nesta questão que tu 
colocasses é sempre um acordo entre o acadêmico e a empresa. Então o aluno sai da 
universidade com um projeto, e na organização ou instituição e vai com uma proposta, e essa 
proposta na verdade ela pode sofrer alterações porque claro a empresa não só atender os 
interesses do aluno, o aluno tem que atender o interesse da empresa. Mas ele sai daqui da 
universidade com uma proposta de estágio, mas como já foi falado anteriormente, ela pode ser 
modificada e ajustada de acordo com o interesse da empresa.  

9 – Após a conclusão do estágio a coordenação do estágio procura a empresa para 
avaliar o estágio e os estagiários? 

Não, essa parte não é feita. Essa avaliação é feita por parte do supervisor da empresa que faz 
uma avaliação do estágio, inclusive com vários itens com algumas notas, é uma avaliação 
qualitativa do estágio do aluno, este é o principal item de avaliação. Depois a gente avalia o 
estágio pelo próprio relatório do aluno.  

10 – Ao final do estágio os alunos apresentam um relatório para a FURB, quem faz este 
relatório? 

É feito pelo próprio acadêmico, com acompanhamento do professor orientador.  

11 – Por quê na sua opinião as empresas aceitam estagiários? 

Eu acredito assim, muita gente fala que o estágio é até um trabalho escravo, eu não concordo 
com isso, porque o estágio curricular este que a gente está falando, não o estágio não 
curricular aí esse eu não entro nesse campo. Mas o estágio curricular eu acredito que as 
empresas elas aceitam mais os acadêmicos, porque o acadêmico ele tem um olhar diferente, 
quer dizer ele esta saindo da universidade com um estudo teórico de vários autores sobre 
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vários assuntos de Turismo, então as empresas tem interesses no estagiário lá porque como eu 
falei, a teoria fala do ideal e o ideal é o correto é o certo, então o aluno ele na empresa ou na 
organização ele pode identificar várias coisas que poderiam ser melhoradas ou aprimoradas. 
Essa parte do olhar diferente é assim, como um consultor. Porque as empresas contratam um 
consultor, para melhorar as coisas porque vem alguém de fora com um olhar diferente. Esse 
alguém de fora no caso pode ser o aluno, portanto o estagiário pode ser entendido como um 
consultor, isso para a empresa pode ser importante. Bom, até porque ele vai com uma 
finalidade analítica em muitos casos de estágio. Outra parte é a possibilidade de contratação 
do futuro profissional, então o estágio seria na verdade seria como um período de experiência 
que as empresas fazem antes de contratar um colaborador, então o estágio pode ser entendido 
como um período de experiência que a empresa faz com o estagiário, se ele for um bom 
estagiário, tiver criatividade ser participativo, então é uma forma da empresa prospectar um 
futuro profissional da área. 

12 – O senhor tem conhecimento de que alguma empresa já tenha contratado algum 
estagiário após sua graduação? 

Muitas empresas contrataram nossos acadêmicos após do estágio, e também após o estágio 
teve alunos que abriram seu próprio negócio, não muitos, alguns. Mas a contratação é em 
grande número. 

 

13 – O senhor acredita que nas empresas os seus colaboradores contribuem para a 
formação profissional dos estagiários? 

A gente tem estagiário que tem dificuldades, o pessoal meio que boicota pois vê naquele 
estagiário uma ameaça, tem também a questão que a pessoa esta ali a muito tempo e der 
repente vem um rapaz ou uma menina de fora que vai querer dar opinião. Isso acontece, 
realmente acontece, é uma dificuldade do estágio, então a gente tem trabalhado com os alunos 
para que eles tenham muita humildade. Essa dificuldade acontece mais com relação ao 
pessoal da produção, num hotel o pessoal como camareira, recepção, cozinha etc. Já o pessoal 
de gerência, esses não, ai não há essa dificuldade. Mas quanto ao pessoal de produção a certa 
restrição quanto aos estagiários, pois eles podem ser entendidos como uns caras arrogantes, 
quem é esse menino que quer saber mais do que eu. Então a gente tem trabalhado mais essa 
parte de não ser arrogante, ter muito cuidado e procurar ter um bom relacionamento com o 
pessoal para não dificultar o estágio dele. 

14 – O modelo de estágio oferecido no curso de Turismo da Furb em sua opinião 
contribui para a formação profissional do Turismólogo? 

Sem dúvida, eu acho que é uma das partes mais importante do curso é o estágio. 
Evidentemente que o estágio depende também do comprometimento e da participação efetiva 
do estagiário, mas assim, ele é muito importante como formação, eu acredito que o estágio é 
fundamental até porque como eu havia falado anteriormente a gente prepara o aluno para o 
saber, ou seja, toda parte do aprendizado teórico da ciência e assim por diante. O estágio é a 
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prática, então além daquelas vantagens todas que agente já comentou, ele é muito importante 
pra formação, pra complementação da formação teórica do acadêmico. 
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APÊNDICE - D 

 

Entrevista com uma docente do curso de Turismo e Lazer da FURB. 

 

1 – Os estágios, atividades de ordem prática, indispensáveis para a formação 
profissional, são elementos que possibilitam ao acadêmico aplicar e relacionar 
conhecimentos teóricos em atividades práticas. Nesse sentido as 
Universidades/Faculdades obrigar-se-ão a proporcionar aos alunos condições de 
aperfeiçoamento acadêmico, pessoal e profissional através da aplicabilidade de seus 
conhecimentos teóricos e humanos em atividades práticas do mercado (Neto;Maciel, 
2002). 

Em sua opinião, o estágio da FURB oferece estas condições aos acadêmicos? Por quê? 

Eu diria que parcialmente, na minha opinião ele não atende cem  por cento porque eu vejo que 
poderia ter um acompanhamento mais detalhado mais minucioso desse acadêmico da relação 
desse acadêmico com as empresas, então a instituição oferece a oportunidade no sentido de 
que ele tenha um professor orientador e tem todo o suporte, todo tramite de documentação 
que é feito com a empresa porém ele não tem, não oferecemos a ele um leque de empresas 
que ele pode optar para fazer o estágio. Atualmente esse aluno busca no mercado a empresa 
que ele quer fazer o estágio ele faz o contato, ele que faz a solicitação e depois de acordo com 
essa empresa ele traz os dados e as informações para a FURB e aí é feito todo o processo de 
convênio com essa empresa, então nesse sentido eu acho que parcialmente porque na minha 
opinião a instituição poderia ter esse contato já pré estabelecido com as empresas e 
acompanhar mais de perto este estágio desses alunos.  

2 – Quais na sua opinião as vantagens e as desvantagens para o acadêmico fazer o 
estágio? 

Desvantagens eu não vejo, só vejo vantagens, porque durante todo o curso ele tem acesso a 
teorias e muitas informações porem é uma boa parte só teóricas, ele tem poucas aulas práticas 
realmente onde ele pode vivenciar onde ele pode realmente ter ali uma visão no dia a dia de 
como acontece como desenvolve as atividades. E nós sabemos que existe uma especificidade 
muito grande das atividades de Turismo e nem sempre toda aquela teoria que ele viu ele vai 
conseguir aplicar na hora que ele for aplicar a prática, dependendo das suas especificidades. 
Então nesse sentido eu acredito que seria, assim, não teria desvantagens teria somente 
vantagens em realizar um estágio porque é a oportunidade que ele tem de colocar em prática 
tudo aquilo que ele aprendeu durante o curso, de ele contribuir com as empresas também, dele 
realmente fazer um confronto daquilo que ele viu até o momento com as atividades práticas. 
Uma outra coisa que eu acho que o estágio também possibilita é um entrosamento já desse 
aluno no mercado de trabalho porque tem muitos estágios que são bem sucedidos no sentido 
de que o aluno é contratado. Então ele consegue desenvolver um bom estágio a empresa fica 
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satisfeita com esse trabalho e acaba contratando. E esse é o objetivo realmente do estágio. 
Então eu só vejo vantagens, e até porque nesse momento o aluno já tem definido qual é a área 
que ele quer trabalhar e é a oportunidade que ele tem de realmente entrar no mercado. 

3 – A senhora tem conhecimento de como se dá a escolha do local do estágio?  

Sim, hoje os alunos procuram as empresas, optam já pela área que eles têm afinidades, então 
se um aluno tem afinidade pela hotelaria, ele vai procurar hotéis e meios de hospedagem onde 
ele pretende desenvolver o estágio. Vai procurar a pessoa responsável vai conversar verificar 
se tem a possibilidade se eles permitem que ele faça o estágio que horário de que forma e aí 
ele traz para a coordenação de estágio essas informações e aí através da coordenação de 
estágio é providenciado o convênio com essa empresa. 

4 – O estágio é acompanhado por algum supervisor de estágio da FURB? 

Acompanhado na prática não. O aluno no momento em que ele se matricula no estágio “I”, 
que é o desenvolvimento de projeto do estágio “II”, a partir de então ele tem um professor 
orientador. Mas esse professor hoje ele tem um papel mais de orientar na parte metodológica 
da pesquisa de teoria do que propriamente na prática. Não tenho conhecimento de que 
nenhum professor vá até a empresa onde o aluno esteja estagiando para fazer contato com a 
empresa e verificar como é que esse aluno esta se saindo no estágio e nem o coordenador de 
curso também.  

5 – Ao final do estágio os alunos devem apresentar um relatório de estágio, a senhora 
saberia informar quem faz este relatório? 

O próprio aluno. Quando ele está fazendo escrevendo seus objetivos ele já faz a descrição do 
que ele pretende desenvolver no estágio, depois ele vai para a parte prática efetiva as horas de 
estágio dele. E no estágio dois, ele faz a descrição dessas atividades que ele desenvolveu. 

6 – A senhora tem conhecimento se em algum momento do estágio ou após a conclusão e 
entrega do relatório, o professor supervisor de estágio procura a empresa para uma 
avaliação do estágio ou do estagiário? 

Não. Nenhum professor que eu saiba procura a empresa. O que geralmente acontece durante 
as apresentações dos trabalhos nas bancas, o que a gente sempre tem feito é justamente 
sugerir aos alunos que eles entreguem uma cópia do seu trabalho para a empresa que é 
importante eles darem esse feed back para a empresa. Mas o professor em si não tem esse 
contato com a empresa. 

7 – O que, em sua opinião poderia ser melhorado no estágio do curso oferecido aos 
acadêmicos? 

Na minha opinião esse acompanhamento mais de perto das atividades práticas do aluno seria 
essencial. A gente sabe hoje, que a instituição não possibilita isso até porque teria que ter 
horas previstas para os professores enfim toda uma estrutura que permitisse que esses 
professores estivessem indo até essas empresas e tivessem monitorando, tivessem fazendo 
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esse acompanhamento, e hoje nós não temos. Porém eu acho que daria assim uma melhorada 
na qualidade desses estágios fundamental, sem contar também a questão de a própria 
instituição estar ciente do que está acontecendo com os estágios. Porque muitas vezes a gente 
sabe que o aluno não corresponde adequadamente ao que a empresa espera, às vezes a 
empresa não tem a concepção correta do que é um estagiário, pensa que é um funcionário e 
não tem um acompanhamento então existe uma distorção às vezes tanto do aluno quanto da 
empresa. E no caso do monitoramento do professor essa visita as empresas seria fundamental 
para melhorar isso e não deixar acontecer, porque a gente sabe que tem casos bem sucedidos 
mas, infelizmente tem empresas que não aceitam estágio porque houve um ou dois casos mal 
sucedidos e não houve respaldo da instituição. 

8 – Sendo o estágio momento fundamental na vida do futuro Turismólogo, a senhora 
considera que os docentes do curso de Turismo, procuram orientar e colaborar com os 
acadêmicos durante o estágio?   

Na medida do possível sim. Eu acho que todos os professores tem uma responsabilidade, 
acredito que...... eu por exemplo, como orientadora tenho todo um interesse que o estágio do 
meu aluno seja o melhor possível. Isso é muito gratificante para nós quando esses alunos 
desenvolvem um estágio, são contratados eles permanecem na empresa ou que a empresa fica 
satisfeita faz uma avaliação boa. Em alguns casos quando tem apresentação dos trabalhos, 
sempre o que representante da empresa é convidado ele vem assistir a apresentação do 
trabalho é muito importante a gente ter essa preocupação. Os professores tentam na medida do 
possível que aconteça esse final feliz, digamos assim. Mas, porém, existe uma é...... um fator 
impeditivo que é não termos uma estrutura adequada para fazermos o acompanhamento 
desses alunos. 

9 – O modelo de estágio oferecido no curso de Turismo da FURB, em sua opinião, 
contribui para a formação profissional do Turismólogo? 

Sim. A partir de que ele tenha essas três etapas bem distintas, ele tem o estágio um que é o 
projeto, onde o aluno vai fazer todo o planejamento, prever as ações que ele vai desenvolver 
dentro da empresa, depois ele vai para a empresa desenvolver essas ações. Depois ele tem o 
estágio dois, que é um semestre em que ele vai fazer a análise dos resultados, as transcrições, 
as observações. Então ele tem durante esse ano, pois são dois semestres, onde nesse período 
ele desenvolve também as atividades práticas, ele tem um período de um ano para colocar em 
prática todas as atividades que ele previu no estágio um. Então o modelo é um modelo 
adequado. A única coisa que eu vejo é que deveria ser aprimorado esse acompanhamento 
mais de perto do professor, ou do orientador, ou do coordenador de estágio, não sei qual seria 
a figura mais adequada para fazer esse acompanhamento, mas ter esse relacionamento mais 
estreito com a empresa.    
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APÊNDICE - E 

 

Entrevista com empresário do setor turístico (Emp. 1). 

 

1 - Porque sua empresa aceita estagiários e porque estagiários do curso de Turismo e 
Lazer da FURB? 

Bom, a Primeiro Mundo aceita estagiários porque é a única forma que ela vê de recrutar hoje 
uma possível mão de obra. Eu acho que é no estágio que a gente consegue mensurar a um 
custo baixo o próprio potencial do pretenso profissional. E porque da FURB? É porque é a 
nossa entidade aqui em Blumenau que tem mais conceito na divulgação de seus estagiários. 
Eu acho que é mais um marketing da própria FURB nessa história toda do que um mérito das 
outras, das outras instituições de ensino. Mas não obstante a estes dois fatos, o que ocorre 
normalmente, é porque, alguém, algum amigo, solicita pra gente este estágio a alguma pessoa, 
e é a partir daí, é que essa pessoa chega aqui.   

2 – O senhor considera que os estagiários ao chegarem à sua empresa para o estágio, 
estão preparados para o mercado? E por quê? 

Não! Não estão preparados, e por quê? Por que eles não têm tempo é pra isso que eles estão 
começando no estágio.  Eu acho que a Universidade hoje a fundação educacional hoje ela 
apenas te mostra o caminho, ela não tem pretensão nenhuma hoje de dizer efetivamente como 
fazer e te dar a prática, ela não dá a prática, e a única coisa que sabemos que forma um bom 
profissional é o conhecimento. Se um médico saísse dos bancos escolares e fosse direto pro 
seu consultório quantos morreriam? Por isso que existe a residência, a residência nada mais é 
que um estágio. Imagine isso agora voltado também para o ramo de hotelaria, de Turismo de 
um modo geral, interessante que no nosso setor os melhores estagiários que passaram aqui na 
agência foram o de classe mais abastada, mais por quê? Por uma questão cultural. Ou eles 
tiveram oportunidade de viajar com seus pais, já estão vividos, já pegaram um avião, e já 
sabem como é que funciona um aeroporto, como é que funciona um hotel, pelo menos pra ele 
explicar para um passageiro também desavisado que ele vai como ele vai se proceder. Então o 
estágio hoje ta muito mais relacionado à prática. E infelizmente, infelizmente, eu vejo pelas 
pessoas que estão vindo pedir estágio aqui que os próprios professores não estão preparados 
para serem professores do ramo de Turismo e hotelaria. Por que muitos deles tão pouco 
conhecem o ramo viagem.  Eles conhecem, muitos conhecem a teoria. É como você pegar e 
fazer uma palestra sobre vendas. Ahhh, vamos te ensinar regras, técnicas de vendas, e a 
primeira coisa que eu vejo nestas palestras, é perguntar pro cara, ou olhar no currículo dele se 
alguma vez ele já foi vendedor na vida, se alguma vez ele já andou de pastinha debaixo do 
braço batendo na porta das pessoas para vender alguma coisa, e a mesma coisa que eu tiro 
isso pra qualquer um dos cursos da universidade. Até que ponto os professores estão 
Turismólogos. 

3 – O senhor considera o estágio válido para o aluno? Por quê? 
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É óbvio, ela tem relação direta com a pergunta anterior, aonde ele vai conseguir a prática se lá 
na universidade ele não, nunca vendeu uma passagem aérea, se lá na universidade ele nunca 
fez uma reserva de hotel, se lá na universidade ele nunca fez um fantur pra conhecer nenhum 
lugar desse país, eu vejo que os alunos de medicina mechem nos cadáveres para poder 
conhecer os órgãos do corpo humano, seus músculos, seus ossos. O que que faz efetivamente 
o pessoal de turismo, fazem reserva de hotel? Eles montam um pacote rodoviário para ir para 
Aparecida do Norte pra rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? O que que eles fazem 
efetivamente para eles saírem de lá não eu já montei um pacotinho pra turma do colégio 
mesmo, pra turma da universidade pra nós irmos, então um semestre uma equipe monta, no 
outro semestre outra turma monta, e não precisa ir longe, monta ali pra Palmas, bota ali pra 
fazer um passeio de Maria Fumaça aqui em Corupá, só pra eles entenderem como é que 
monta um pacote, como é que se vende um produto como é que se vai fazer depois, fazer uma 
reserva de hotel, perguntar pra ele o que é um no show. Desculpa! Os que apareceram aqui 
nunca ouviram falar nisso. 

Fantur:  viagem oferecida por hotéis e empresas aéreas de forma gratuita a funcionários de 
agências, operadoras e hotéis para que conheçam os roteiros turísticos. 

No show: palavra utilizada pelo trade turístico para lotação máxima de hotéis, aeronaves e 
transatlânticos.  

4 – Os estagiários demonstram conhecimento teórico ao chegarem para o estágio? 

É teoria, a teoria é uma coisa assim muito intensa em cada pessoa, porque a teoria é uma 
verdade e essa verdade não é absoluta, então cada um pode interpretar a teoria da forma com 
que lhe mais aprouver, porque teoria e administração da teoria elas são muito ligadas ao modo 
de pensar. Eu poderia lhe dizer que de repente nem sempre a melhor forma de aplicar a teoria 
dum dado, de uma dada questão é a mesma, então é um modo de pensar muito ligado a 
administração dessa teoria. Se eu chego aqui com mais ou menos capacidade pra isso é como 
é que eles vêem essa teoria, qual a clarificação que eles têm dessa teoria. Essa teoria pura e 
simplesmente aliada a nada eu não preciso ir pra faculdade, vou ver ali na livraria alemã 
compro um livro de hotelaria e Turismo e estudo sozinho em casa. 

 

 

5 – Quem recebe o estagiário em sua empresa, e quem encaminha para o local onde 
acontecerá o estágio? 

Todos os estagiários são selecionados pela diretoria. Eles chegam e são recebidos por nós, e 
eles aqui dentro tem um programa interno de capacitação. Ele vai passar por todos os setores, 
chegando desde o financeiro, do administrativo e o último que ele vai passar é o de vendas. 
Chegando, aí sim, os nossos estagiários aqui, tem que terminar o seu estágio aqui montando 
um pacote. Posso citar como exemplo o caso de uma estagiária da FURB que pelo fato de seu 
pai trabalhar no setor moveleiro, montou um pacote para São Paulo para visitar a Casa Cor. 
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Este pacote vendido pela agência e teve um retorno financeiro. Foi o único pacote que ela 
montou até hoje. 

6 – Os contatos para estágio em sua empresa são feitos pela: FURB?, Pelo próprio 
acadêmico? Ou sua empresa oferece estágio para os alunos de Turismo da FURB? 

Não, pelo próprio acadêmico. Na forma que eu já havia lhe falado, hoje é pelo conhecimento, 
pela sua rede de relacionamento que eles têm ou por alguém que pede e tal, mais a FURB 
nunca nos mandou ninguém. 

7 – Quem determina a função ou cargo do estágio em sua empresa? O senhor? Um 
auxiliar seu? A Universidade (FURB)? Ou o acadêmico tem a opção de escolha? 

Não, não é feito por nós, e como eu já respondi na outra pergunta ele tem que passar em todos 
os setores, pois uma empresa de turismo não se faz só na hora que o pax vem. 

Pax: termo usado pelo trade turístico para referis-se ao passageiro, excursionista ou 
turista. 

8 – É permitido em sua empresa ao estagiário a livre iniciativa para apresentar 
sugestões ou idéias que possam contribuir para o desempenho de determinada atividade 
na empresa? 

Bom, acho que a resposta é sim, isso faz parte do trabalho final dele lá na universidade onde 
ele tem que apresentar um relatório, sugestões de melhora do processo ou iniciativa. O fato de 
ser aceita ou não depende do que for apresentado. 

9 - Durante o período do estágio, a FURB através do professor supervisor de estágio 
costuma acompanhar o estágio em sua empresa? 

Só se for direto com o estagiário, conosco não, nunca vi nenhum deles. 

 

10 – Após a conclusão do estágio, o professor supervisor de estágio procura sua empresa 
ou o senhor ou qualquer outro diretor, para avaliar o estágio e os estagiários? 

Nunca, não sei nem se eles lêem o relatório que o aluno faz. 

11 – Em sua empresa os seus colaboradores demonstram interesse em auxiliar os 
estagiários? 

Desde que ele tenha vontade de se auto ajudar. É o primeiro passo para ele ser um bom 
profissional. Imagine alguém, entende, de responsabilidade para bater um orçamento procurar 
um hotel, é uma mão de obra que estará a disposição dele, é menos trabalho pra ele, se a 
pessoa for, é, se a pessoa tiver a vontade de se auto ajudar, as pessoas, pelo menos a minha 
equipe aqui, acredito que sempre teve essa receptividade. 

12 – A sua empresa já contratou algum ex-estagiário do curso de Turismo da FURB? 
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Sim, nossa empresa já contratou ex-estagiário não da FURB mais da XY. Nada contra os 
acadêmicos da FURB, mas pela estrutura que a XY. oferece ao estagiário e pelo 
acompanhamento ao mesmo, passa mais credibilidade. Parece que os acadêmicos da XY são 
mais sérios, responsáveis, os da FURB estão soltos não tem compromisso não são cobrados. 
Contratamos da XY pela estrutura oferecida pelo curso. 

13 – Quais em sua opinião são as vantagens de se ter um estagiário em sua empresa? 

Eu acho que é ainda, busca pela mão-de-obra, porque não é uma mão-de-obra fácil de se 
encontrar. Então através desta seleção natural, saber se essa pessoa tem potencialidade ou não, 
é a forma de buscar mão-de-obra no mercado. 

14 – Quais as desvantagens para sua empresa na contratação de um estagiário? 

Desvantagem não tem nenhuma, desde que a empresa esteja ciente e capaz de interromper o 
estágio a qualquer momento se ela sentir que o próprio estagiário não tem interesse no estágio 
que esta fazendo. A partir do momento que ela ver que esta perdendo tempo com aquela 
pessoa, ela tem que, imediatamente romper o laço e começar de novo com outro estagiário. 
Porque a única desvantagem é ela perder seu tempo com coisas que não valem à pena, com 
pessoas que não queiram aprender, com quem que está ali só pra cumprir tabela porque é um 
pré-requisito da Universidade 

15 – O senhor acredita que sua empresa e seus colaboradores contribuíram para a 
formação profissional dos estagiários que por aqui passaram? 

Eu acho que isso é uma pretensão muito grande responder isso, mais eu acredito que sim, 
acredito que sim, porque pelo menos nos relacionamentos e pelo nível que a gente viu de 
quando a pessoa entrou e saiu, eu acho que a resposta é sim com certeza. 

16 - Na sua opinião, o estágio colabora na formação profissional? 

Eu acho que já respondi isso antes, eu acho que é a forma que a pessoa retém experiência, é 
no estágio.  É ali é o início. Eu posso até iniciar, mas se eu não tenho outra oportunidade de 
efetivamente ingressar no mercado de trabalho para obter alguma experiência. 
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APÊNDICE - F 

 

Entrevista com empresário do setor turístico (Emp. 2). 

1 – Porque sua empresa aceita estagiários e porque estagiários do curso de Turismo e 
Lazer da FURB? 

A razão é bem simples, a nossa empresa esta investindo na qualificação. Nós temos muitos 
funcionários, a maioria não cursou alguma escola de graduação, são na maioria trabalhadores 
do interior e coisa e tal. Tendo a oportunidade encontrar um colaborador um futuro 
funcionário que tenha passado pela faculdade pela universidade nós qualificamos a nossa mão 
de obra e muito mais a humanização do hotel com uma pessoa melhor preparada para receber 
para atender pra conversar pra saber o que fazer na frente de uma pessoa estranha. 

2 – O senhor considera que os estagiários aos chegarem à sua empresa para o estágio 
estão preparados para o mercado? E por quê? 

Olha em termos de hotelaria as faculdades ainda não estão trazendo um funcionário pronto, 
mas ele tem uma gama muito importante de informações que ajudam e facilitam o seu preparo 
na sua qualificação no seu treinamento. A abertura que uma faculdade uma escola dá para 
uma pessoa é fundamental pra convivência com um novo cliente, um cliente hoje muito mais 
especializado, um cliente que viaja muito, nós como hotel executivo recebemos empresários 
não só brasileiros como estrangeiros de modo que só com uma boa formação que ele será ou é 
a pessoa melhor e esperamos um funcionário muito melhor do que aquele que não tem a 
faculdade. 

3 – O senhor considera o estágio válido para o aluno? Por quê? 

Com certeza. O aluno ele tem conhecimento técnico e teórico através da universidade. Mas a 
prática o dia-a-dia o manuseio o manual de trabalho o que ele tem que fazer. Como exemplo 
como ele vai fazer uma alteração de check-in como é que ele vai saber o material que ele vai 
ter que manipular que ele vai ter que dispor para o cliente, onde é que ele vai registrar vai 
controlar essa pessoa esse hóspede dentro do hotel, como é que ele vai conduzir dentro de 
tudo o que o hotel oferece. Então tem uma gama grande de operações que a escola não tem a 
obrigação de saber não tem o conhecimento disso, mas é uma rotina operacional. O estágio 
complementa essa qualificação, prepara, deixa ele muito mais eficaz no dia de trabalho 
através dessas horas que ele passa antes de uma contratação definitiva. 

 

 

4 – Os estagiários demonstram conhecimento teórico ao chegarem para o estágio? 

Não sem dúvida, sem dúvida. O teórico não só dentro do que é o objetivo que a faculdade 
representa dentro do que ele está estudando, mas principalmente por essa interação pessoa-
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pessoa, que hoje nossa empresa ela pratica muito o estágio do ganha-ganha, ou seja, se é bom 
pro cliente é bom pra nós e se é bom pra nós é bom pro cliente. Isso o aluno estagiário chega e 
ter essa nova visão porque ele está fazendo essa interação entre colegas, entre professores, 
entre pessoas onde ele tem essa condição de interatividade e pra nós isso é importante por que 
esse conhecimento teórico mas com o preparo do que com o conhecimento presencial, 
operacional. Não tenha dúvida de que ele fica um funcionário um colaborador melhor dizendo 
muito mais capaz.  

5 – Quem recebe o estagiário em sua empresa, e quem encaminha para o local onde 
acontecera o estágio? 

Nós temos um departamento de recursos humanos. Todos iniciam estagiários ou funcionários 
contratados todos começam pelos recursos humanos. São pessoas qualificadas que recebem, 
fazem uma entrevista pegam a ficha e toda a documentação do candidato com seu histórico. 
Apresentamos uma grade do que ele poderá fazer aqui dentro se nós atendermos as 
expectativas dele será bem vindo. Se ele entender que não é aquilo que ele queira sinto muito, 
mais ele toma através do recursos humanos quem é a nossa empresa e ele tem a opção de 
querer fazer o estágio ou não. Quem leva ele ao setor de trabalho é o recursos humanos 
também. Em cada setor tem um chefe, ele é entregue ao chefe que combina o horário, 
terminou ele volta para o recursos humanos para as devidas providências. 

 6 – Os contatos para estágio em sua empresa são feitos pela FURB? Pelo próprio 
acadêmico? Ou sua empresa oferece estágio para os alunos da Turismo da FURB? 

O aluno procura a empresa e conversa por telefone ou pessoalmente da possibilidade de fazer 
um estágio. Aceito, traz uma documentação de estágio fornecida pela FURB e a partir daí está 
aprovado o estágio. Mas o primeiro contato é feito sempre pelo aluno. 

7 – Quem determina a função ou cargo do estágio em sua empresa? O senhor? Um 
auxiliar seu? A Universidade? Ou o acadêmico tem a opção de escolha? 

Não, é o gerente geral tomando conhecimento através do recursos humanos. Qual é o 
estagiário, qual, e o tipo de estágio. Vamos lá, sexo, idade qual é o interesse, qual o perfil 
dele, ele é mais pra gastronomia, mais um perfil pra recepção, ou dependendo do que a gente 
percebe na entrevista dele que ele tem essa afinidade daí vai pro gerente e o gerente decide. 
Dentro disso vamos criar uma grade que contempla a necessidade da escola, mais pra aquilo 
que ele possa a vir a ser o nosso profissional. O nosso interesse é que o estagiário venha, faça 
o estágio e um dia venha a trabalhar conosco também. 

8 – É permitido em sua empresa ao estagiário a livre iniciativa para apresentar 
sugestões ou idéias que possam contribuir para o desempenho de determinada atividade 
na empresa? 

Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém é dono da verdade, nós acreditamos que qualquer 
faculdade, qualquer universidade, qualquer escola ela busca constantemente novos  
conhecimentos novas tecnologias e tudo mais. Assim como nós fazemos na nossa atividade. 
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Um aluno quando chega aqui ele também contribui e muito com essas novidades que ele vê, 
até porque a academia ela provavelmente ela conversa com outros hotéis, com outras cadeias 
de hotéis que também tem outras filosofias de trabalho e que passam em sala de aula e o aluno 
depois passa para nós, então é uma interação bastante interessante, o aluno aprende e nós 
aprendemos também. 

9 – Durante o período do estágio, a FURB através do professor supervisor de estágio 
costuma acompanhar o estágio em sua empresa? 

Não, nunca recebemos a visita de nenhum professor da FURB para acompanhar o estagio ou 
para dar orientações ao estagiário. 

10 – Após a conclusão do estágio, o professor supervisor de estágio procura sua empresa 
ou o senhor ou qualquer outro diretor, para avaliar o estágio e os estagiários? 

Não, até hoje eu não recebi nenhum supervisor de estágio, nenhum orientador de estágio e que 
viesse pós- estágio conversar como foi o estágio. Tem sim uma ficha de avaliação, a gente 
preenche a ficha de avaliação, assina e encerrou o estágio aí. 

11 – Em sua empresa os seus colaboradores demonstram interesse em auxiliar os 
estagiários? 

Mas sem dúvida. Nós queremos que o estagiário seja um futuro colaborador. Então, quanto 
mais ele se integrar ao nosso estilo, quanto mais ele se dedicar a nossa atividade é o que nós 
queremos, que ele seja o nosso colaborador qualificado. 

12 – A sua empresa já contratou algum ex-estagiário do curso de Turismo da FUB? 

Sim, alguns. Não sei se todos da FURB, pois damos oportunidades para muitos, olha já damos 
estágio a mais ou menos oito a dez anos, e com certeza já passaram aqui pela nossa empresa 
muito mais de vinte funcionários que trabalharam, tiveram proposta melhor e saíram. 

13 – Quais em sua opinião são as vantagens de se ter um estagiário em sua empresa? 

Olha ter um estagiário no período de estágio, eu não considero ter vantagem, que aí é um 
trabalho de troca de informação, ele colabora, ele ajuda, mas ele não tem a responsabilidade 
que tem um funcionário. Mas ele ajuda. Então essa vantagem que ele é um colaborador na 
parte operacional na parte que ele ta fazendo estágio. Agora a grande vantagem, como eu 
disse é o estagiário que depois pode ser um colaborador, aí a nossa vantagem.  

14 – Quais as desvantagens para sua empresa na contratação de um estagiário? 

Eu não vejo desvantagens. O que eu vejo hoje é que a maioria que se forma no curso de 
hotelaria, não nos buscam como uma opção de emprego, não sei qual é o motivo, ou melhor, 
acho que o motivo é salário. É que é claro acho que o custo é altíssimo, a dedicação integral 
só pra ganhar um salário de mil reais, às vezes não compensa. Mas entendo que deveria haver 
mais procura de trabalho por esses alunos formados. 
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15 – O senhor acredita que sua empresa e seus colaboradores contribuíram para a 
formação profissional dos estagiários que por aqui passaram? 

Sem dúvida nenhuma. Como eu digo, como eu já até comentei, a nossa forma de estágio é 
uma forma interativa, o estagiário, ele vai ter um comportamento como funcionário, ele vai 
usar o uniforme da empresa, ele vai cumprir a carga horária que o funcionário cumpre, que 
pra ele é preciso, clara que se administra dentro do interesse dos dois, mas de preferência que 
ele sinta o que é ser um funcionário de  hotel pra que ele possa ter uma decisão depois de 
formado. Mas aqueles que aceitam as nossas ponderações, a nossa forma de dar estágio, sem 
dúvida nenhuma que o dia que for trabalhar em qualquer empresa hoteleira ele já está quase  
pronto pra ser um profissional tão bom um executivo de casa. 

16 – Na sua opinião, o estágio colabora na formação profissional? 

Com certeza, a academia, a faculdade, ela dá o conhecimento teórico, mas o mercado de 
trabalho ele é mais técnico, ele não é tão teórico ele é mais manipular, mais mão-de-obra, ele 
tem que estar interagindo mais diretamente com as necessidades não só do empresário, mas 
do comprador do cliente. Então a academia não consegue dar essa visão essa conotação de 
relação emprego, trabalho, funcionário ou do empregado com o comprador. Não tem como, é 
impossível. A empresa através do estágio faz isso, por isso que é importante.  
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APÊNDICE - G 

 

Entrevista com uma empresária do setor turístico (Emp. 3). 

 

1 – Porque sua empresa aceita estagiários e porque estagiários do curso de Turismo e 
Lazer da FURB? 

Bom, nossa empresa aceita estagiários nós já tivemos algumas experiência e até hoje todas 
foram positivas, e do curso de turismo e lazer porque esta ligado ao nosso ramos de atividade 
que é uma operadora de turismo. 

2 – A senhora considera que os estagiários ao chegarem à sua empresa para o estágio, 
estão preparados para o mercado? E por que? 

Não, acredito que ainda não, porque eles vêm de uma faculdade onde eles aprendem a teoria. 
Então eles ainda não têm o preparo para a prática que é a que eles vêm buscar numa empresa 
dentro do ramo da faculdade que eles estão cursando. 

3 - A senhora considera o estágio válido para o aluno? Por que? 

Eu considero que sim justamente porque ele com o estágio vai ter a prática que ele precisa 
auxiliando o curso que basicamente ele aprende só a teoria. Eu considero válido desde que ele 
seja supervisionado. 

4 - Os estagiários demonstram conhecimento teórico ao chegarem para o estágio? 

Sim. Alguma coisa sim. Eles trazem uma bagagem bem acadêmica. Então isso tudo é 
adaptado dentro do nosso dia-a-dia que é a prática que é um pouquinho diferente do que eles 
aprendem lá. 

5 – Quem recebe o estagiário em sua empresa, e quem encaminha para o local onde 
acontecerá o estágio? 

Bom, atualmente eu como gerente, e nós temos uma experiência agora, que a três meses 
contratamos um estagiário e ai dou o encaminhamento também. 

6 – Os contatos para estágio em sua empresa são feitos pela: FURB?, Pelo próprio 
acadêmico? Ou sua empresa oferece estágio para os alunos de Turismo e Lazer da 
FURB? 

Bom, até hoje sempre o contato foi feito pelos alunos que nos procuram, feito o contato e 
aprovado o aluno comunica e FURB que providencia a documentação necessária para o 
estágio. 
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7 – Quem determina a função ou cargo do estagiário em sua empresa? O senhor? Um 
auxiliar seu? A universidade (FURB)? Ou o acadêmico tem a opção de escolha? 

Normalmente nós. Pois dentro da nossa visão o estagiário deve passar por todos os 
departamentos para ter uma noção bem geral de como tudo funciona e aí vamos 
acompanhando em cada setor para que ele tenha uma visão geral. 

8 – É permitido em sua empresa ao estagiário a livre iniciativa para apresentar 
sugestões ou idéias que possam contribuir para o desempenho de determinada atividade 
na empresa? 

Sim. Só que eu acho que isso acontece mais no final do estágio quando ele prepara seu 
relatório, e aí normalmente se dá algumas dicas algumas idéias de mudança e tal e que serão 
analisadas com certeza. 

9 – Durante o período de estágio a FURB através do professor supervisor de estágio 
costuma acompanhar o estágio em sua empresa? 

Não. Nós nunca tivemos a presença de nenhuma pessoa da FURB. Só realmente o estagiário e 
uma avaliação que ele traz para que nós possamos preencher. 

10 – Após a conclusão do estágio, o professor supervisor de estágio procura sua empresa 
ou a senhora ou qualquer outro diretor, para avaliar o estágio e os estagiários? 

Até o momento isso não aconteceu. 

11 – Em sua empresa os seus colaboradores demonstram interesse em auxiliar os 
estagiários? 

Sim. Como é uma prática que costumamos fazer claro que não é sempre que temos essa 
disponibilidade, mas todos contribuem para que ele conheça passo a passo cada departamento. 

12 – A sua empresa já contratou algum ex-estagiário do curso de Turismo da FUB? 

Nós já tivemos um caso, uns três anos atrás, inclusive ele continua na empresa hoje na matriz 
em Curitiba, mas não era aluno da FURB era de uma universidade de Curitiba. Bom a gente 
recebe poucos estagiários já tivemos da FURB e de outras universidades, mas sei lá, o povo 
da FURB parece meio perdido, meio solto, falta um puxão de orelha do pessoal do curso, a 
empresa não pode fazer isso. Talvez a presença de vez em quando de alguém do curso na 
empresa, só pra dar aquele medinho sabe como é, mas sem dúvida se o estagiário for bom a 
gente fará proposta para contratá-lo com certeza.   

13 – Quais em sua opinião são as vantagens de se ter um estagiário em sua empresa? 

Bom. Como falamos agora, existe a oportunidade da pessoa realmente mostrar interesse de 
estar dentro das necessidades da empresa e havendo uma necessidade de contratação com 
certeza o estagiário vai ser avaliado e se ele estiver apto para iniciar as atividades assim será. 
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14 – Quais as desvantagens pra sua empresa na contratação de um estagiário? 

Bom. Nós costumamos avaliar assim: que a gente tenha um espaço físico para ele, que apesar 
de ele ir acompanhando outros colaboradores em suas funções a gente sempre procura que ele 
desenvolva também a atividade que ele vem buscar, então uma das coisas é o espaço físico e 
também o período, por que tem o período de alta temporada em que a gente não tem muita 
disponibilidade de tempo, por que a gente vai estar sempre instruindo, sempre co ele. Então 
não é uma pessoa que chega e já sai trabalhando de forma alguma, então tem que ter a 
disponibilidade de alguém supervisionando o trabalho dele. 

15 – A senhora acredita que sua empresa e seus colaboradores contribuíram para a 
formação profissional dos estagiários que por aqui passaram? 

Eu acredito que sim, porque como eu já falei antes é o contato que ele tem na prática, então se 
ele souber aproveitar essa oportunidade com certeza isso vai ser positivo na formação dele. 

16 – Na sua opinião, o estágio colabora na formação profissional? 

Repito que sim, deste que ele realmente aproveite essa oportunidade porque ele vai 
justamente colocar em prática o que ele aprendeu na formação acadêmica então sabendo 
aproveitar com certeza sim. 
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Quadro 2 - Idade 

Idade 20 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 51 anos 

2004 (1) – (2) 23 06 03 

2005 (1) – (2) 17 02 x.x 

2006 (1) – (2) 15 01 x.x 

TOTAL 55 (82,09%) 09 (13,43%) 03 (4,48%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

Quadro 3 – Cidade de origem quando da graduação. 

Turmas Blumenau Gaspar Jaraguá do 

Sul 

Pomerode Outras Cidades 

2004/1 

2004/2 

26 

 

x.x 02 02 02 

2005/1 

2005/2 

12 02 x.x 03 02 

2006/1 

2006/2 

11 03 x.x 02 x.x 

Total 49 (73,13%) 05 (7,47%) 02 (2,98%) 07 (10,45%) 04 (5,97%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

Quadro 4 – Atividade profissional no setor turístico. 

 2004/1 

2004/2 

2005/1 

2005/2 

2006/1 

2006/2 

Total 

Hotelaria 05 01 01 07 (25,93%) 

Agência 04 02 02 08 (29,63%) 

Operadora 03 x.x 01 04 (14,82%) 

Restaurante x.x x.x 01 01 (3,70%) 

Transp. 

Rodoviário 

x.x 01 x.x 01 (3,70%) 

Órgão Público 03 03 x.x 06 (22,22%) 

Total 15 07 05 27  

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 
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Quadro 5  – Cargo atual.  

 2004/1 

2004/2 

2005/1 

2005/2 

2006/1 

2006/2 

Total 

Gerência 04 x.x x.x 04 (14,82%) 

Chefe de 

setor/dpto. 

01 01 01 03 (11,11%) 

Administrador  03 04 01 08 (29,63%) 

Agente de 

Turismo 

04 02 02 08 (29,63%) 

Recepção x.x x.x 01 01 (3,70%) 

Comercial 03 x.x x.x 03 (11,11%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

Quadro 6 – Faixa Salarial entre os Turismólogos.  

Egressos 1 a 3 salários 4 a 6 salários 7 a 9 salários mais de 10 salários  

2004/1 

2004/2 

-.-.- 10 01 01 

2005/1 

2005/2 

03 06 -.-.- -.-.- 

2006/1 

2006/2 

03 03 -.-.- -.-.- 

Total 06 (22,22%) 19 (70,37%) 01(3,70%) 01(3,70%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

Quadro 7 – Regime de Trabalho.  

Ano/Semestre CLT Profissional Liberal 

2004/1 

2004/2 

26 06 

2005/1 

2005/2 

13 03 

2006/1 

2006/2 

11 02 

Total 50 (81,96%) 11 (18,04%) 

Fonte: O autor, dados obtidos de questionário. 
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Quadro 8 – Contribuição da FURB para sua formação profissional.  

Contribuição Nenhuma Pouca Razoável Boa Excelente 

2004/1 

2004/2 

01 04 10 15 02 

2005/1 

2005/2 

x.x 02 03 14 x.x 

2006/1 

2006/2 

x.x x.x 03 13 x.x 

Total 01 (1,49%) 06 (8,96%) 16 (23,88%) 42 (62,69%) 02 (2,98%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

Quadro 9 – Contribuição do curso para sua formação profissional.  

Contribuição Pouca Razoável Boa Excelente 

2004/1 

2004/2 

06 08 16 02 

2005/1 

2005/2 

05 03 11 x.x 

2006/1 

2006/2 

x.x 05 11 x.x 

Total 11 (16,42%) 16 (23,88%) 38 (56,72%) 02 (2,98%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

 

Quadro 10 – Local do estágio.  

Local 2004/1 

2004/2 

2005/1 

2005/2 

2006/1 

2006/2 

Total 

Hotel 06 04 08 18 (26,87%) 

Órgão público 

ligado ao 

Turismo 

06 05 01 12 (17,91%) 

Agência de 

Turismo 

03 04 04 11 (16,42%) 

Diversos 13 10 03 26 (38,80%)  

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 
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Quadro 11 – Atividade.  

Atividade 2004/1 

2004/2 

2005/1 

2005/2 

2006/1 

2006/2 

Total 

Recepcionista 

de Hotel 

06 04 08 18 (26,87%) 

Agente de 

Turismo 

03 04 01 08 (11,94%) 

Planejamento x.x 01 x.x 01 (1,49%) 

Diversos 23 10 07 40 (59,70%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

Quadro 12 – Contribuição do curso para o desenvolvimento do seu estágio.  

Contribuição Pouca Razoável Boa Excelente 

2004/1 

2004/2 

03 20 06 03 

2005/1 

2005/2 

02 11 06 x.x 

2006/1 

2006/2 

01 10 05 x.x 

Total 06 (8,96%) 41 (61,19%) 17 (25,37%) 03 (4,48%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

Quadro 13 – Contribuição do estágio para sua formação profissional. 

Contribuição Pouca Razoável Boa Excelente 

2004/1 

2004/2 

04 07 21 00 

2005/1 

2005/2 

03 05 10 01 

2006/1 

2006/2 

x.x 04 12 00 

Total 07 (10,44%) 16 (23,88%) 43 (64,17%) 01 (1,49%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 
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Quadro 14 – Faixa salarial. 

Egressos 1 a 3 salários 4 a 6 salários 7 a 9 salários Acima de 10 salários 

2004/1 

2004/2 

15 13 03 01 

2005/1 

2005/2 

07 09 x.x x.x 

2006/1 

2006/2 

06 07 x.x x.x 

Total 28 (45,90%) 29 (47,54%) 03 (4,92%) 01 (1,64%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos através de questionário. 

 

Quadro 15 – Atividade profissional relacionada ao Turismo durante a graduação. 

Atividade Total Percentual 

Hotelaria 05 23,80% 

Parque Temático 01 4,76% 

Promoter 03 14,29% 

Restaurante 02 9,53% 

Agente de Viagens 06 28,57% 

Área Administrativa 02 9,53% 

Coordenador de Turismo 01 4,76% 

Emissor Internacional 01 4,76% 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

Quadro 16 – Contribuição da empresa para sua formação profissional.  

Contribuição Pouca Razoável Boa Excelente 

2004/1 

2004/2 

06 04 19 03 

2005/1 

2005/2 

04 03 12 x.x 

2006/1 

2006/2 

x.x 03 11 02 

Total 10 (14,93%) 10 (14,93%) 42 (62,68%) 05 (7,46%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 
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Quadro 17 – Por que estudar na FURB.  

Motivo 2004/1 

2004/2 

2005/1 

2005/2 

2006/1 

2006/2 

Total 

Localização 16 09 06 31 (46,27%) 

Por ser uma 

Universidade 

07 04 03 14 (20,90%) 

Pelo corpo 

docente 

01 x.x x.x 01 (1,49%) 

Pela estrutura 

da instituição 

06 05 06 17 (25,37%) 

Indicação de 

amigos 

02 01 x.x 03 (4,48%) 

Pela proposta 

pedagógica 

x.x x.x 01 01 (1,49%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

 

 

Quadro 18 – Ano e Semestre de Formatura. 

Ano/Semestre Primeiro semestre Segundo semestre 

2004 19 13 

2005 10 09 

2006 10 06 

Total 39 (58,21%) 28 (41,79%) 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 
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Gráfico 1 – Situação de Emprego dos Egressos em 2008. 

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

Gráfico 2 – Atuação profissional durante a 

graduação.

  

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionários. 

 

Gráfico 3 – Atuação profissional após a graduação. 

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionários. 
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Gráfico 4 – Indicação ou escolha do local de estágio.  

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

Gráfico 5 – Pude aplicar meus conhecimentos teóricos no estágio.  

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

Gráfico 6 - Sexo 

 

Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 
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Gráfico 7 – Empregabilidade durante a graduação.   

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionários. 

 

Gráfico 8 – Opção pelo curso de Turismo.  

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionários. 

 

Gráfico 9 – Meu estágio foi supervisionado.  

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 
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Gráfico 10 – Emiti um relatório de estágio.  

 
Fonte: O Autor, com dados obtidos de questionário. 

 

 

 

Gráfico 11 – Fiz meu relatório de estágio? 

 
Fonte: O Autor, com dados obtidos de questionário. 
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Gráfico 12 – Considero o estágio importante. 

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 

 

 

  

Gráfico 13 – Tenho aplicado meus conhecimentos no mercado.  

 
Fonte: O Autor, dados obtidos de questionário. 


