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RESUMO 

 

O contexto da sociedade pós-industrial é de grandes mudanças, exigindo mais qualificação e 

provocando o aumento da quantidade e da qualidade da oferta de cursos superiores em 

turismo e áreas afins no Brasil. Esta tese teve como objetivo analisar os cursos superiores de 

turismo ofertados no Nordeste Brasileiro pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia do país, considerando o contexto da educação superior brasileira. Buscou 

também, entre outros objetivos específicos, mapear a oferta de cursos superiores na área de 

turismo no Brasil; identificar a oferta de cursos superiores de tecnologia em turismo nos 

Institutos Federais (IF) no Nordeste Brasileiro, analisando a sua concepção; estudar o caso do 

Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE) e suas alterações; estabelecer as principais 

semelhanças e diferenças entre um curso superior de bacharelado e um curso superior de 

tecnologia em turismo e áreas afins. A pesquisa tratou de temas relevantes nessa área, com 

abordagem sistêmica. Caracterizado como descritivo-explicativo do objeto, segundo seus 

objetivos, o trabalho envolveu pesquisas do tipo bibliográfica, documental e de campo. No 

campo realizou-se pesquisa com os Institutos Federais do nordeste, pesquisando e analisando 

aspectos do projeto pedagógico e organização curricular, objetivos do curso e perfil 

profissiográfico do egresso, comunicação, relacionamento e qualidade dos cursos de turismo 

e áreas afins por eles ofertados. Na análise, os resultados foram comparados com uma 

pesquisa anterior realizada com os cursos superiores de bacharelado em turismo e hotelaria 

no nordeste. Também foi realizado um estudo de caso do IFCE, onde se apresentam 

resultados de entrevistas com gestores e pesquisas com professores e alunos sobre as 

mudanças decorrentes das exigências contextuais da contemporaneidade.  Foram 

identificados mais de mil cursos superiores de turismo e áreas afins em oferta no Brasil, em 

2010, dos quais 251 são ofertados no nordeste e apenas 20 deles são ofertados pelos IF. Os 

cursos elaboram seus projetos baseado nos parâmetros do MEC (92,30%), não consideram a 

política de qualificação do estado onde se inserem, ofertam três línguas estrangeiras e 

objetivam formar principalmente para o planejamento e a elaboração de projetos, 

diferenciando-se dos bacharelados pelo aspecto mais prático e operacional do curso e não 

focando para a pesquisa. O IFCE demonstrou estar em consonância com os novos contextos e 

passa por grandes mudanças estruturais e pedagógicas, inclusive no curso de turismo que 

pretende mudar de tecnológico para bacharelado, por problemas de reconhecimento da 

sociedade do que seja um curso tecnológico em turismo. A pesquisa pretendeu ser um 

instrumento que promova discussão sobre o tema, podendo subsidiar estudos acadêmicos e 

ações práticas de gestores educacionais e políticos do Brasil, principalmente no Nordeste.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Educação tecnológica. Institutos Federais. Nordeste 

Brasileiro. Cursos de graduação. 
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ABSTRACT 

 

The great changes affecting post-industrial society have created a demand for an 

increasingly qualified workforce and led to an increase in the number and quality of college 

courses in tourism and related areas in Brazil. The main objective of this thesis was to 

survey the college courses in tourism offered in Northeastern Brazil by the Federal Institute 

of Education, Science and Technology (IF). The secondary objectives included mapping 

college courses in tourism offered by institutions throughout Brazil, identifying and 

analyzing the conception of the technical courses in tourism offered by IF schools in 

Northeastern Brazil, studying the development of the IF in Ceará (IFCE), and determining 

the main similarities and differences between baccalaureate courses and technical courses 

in tourism. Relevant themes were analyzed with a systemic approach. Descriptive and 

exploratory, the study was based on a review of the literature, related documents and field 

data. The field work included a survey of IF schools in Northeastern Brazil with regard to 

pedagogic project, curricular organization, learning objectives, occupational profile of 

graduates, quality, communication and relations with the business sector. The findings were 

compared to results from earlier studies on college courses in tourism and the hospitality 

industry in Northeastern Brazil. The case study of IFCE was based on interviews with 

managers, teachers and students regarding the changes imposed by the new context of post-

industrial society. More than one thousand college courses in tourism and related areas 

were identified in 2010, of which 251 were located in the Northeast while only 20 were 

offered by IF schools. Most courses (92.30%) were structured according to the guidelines of 

the Ministry of Education. None took into account local qualification policies. All courses 

offered courses in three foreign languages and, unlike conventional bachelor’s courses, 

focused on practical and operational aspects such as project planning and execution, rather 

than research. IFCE was found to be up-to-date with the new context and is currently 

undergoing extensive structural and pedagogic changes. Changes include the course in 

tourism which is transitioning from technical to baccalaureate due to lack of recognition 

from society. The study is intended to promote discussion on the subject and to subsidize 

academic and practical activities by political and educational managers in Brazil, 

especially in the Northeastern region.  

 

 

 

Key words: Technological education. Higher education in tourism. Federal Institute. 

Northeastern Brazil. Undergraduate courses. 
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RÉSUMÉ 

  

Le contexte de la société post-industrielle présente des grands changements, en exigeant plus de 

qualification et provoquant l’augmentation de la quantité et de la qualité de l’offre de cours 

supérieurs en tourisme et des secteurs semblables au Brésil. Cette thèse a eu pour objectif 

d’analyser les cours en tourisme offerts dans la région nord-est du Brésil par les Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia du pays, en étant donné le contexte de l’éducation 

supérieure brésilienne. Parmi les objectifs spécifiques, le texte a cherché d’identifier l’offre de 

cours supérieurs en tourisme au Brésil; identifier l’offre de cours supérieurs de technologie en 

tourisme dans les Institutos Federais situés au nord-est brésilien, en analysant leur conception; 

étudier, particulièrement, l’Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará et ses 

modifications; établir les principales ressemblances et différences entre un cours supérieur de 

baccalauréat et un cours supérieur de technologie en tourisme. La recherche a abordé des sujets 

importants dans ce secteur, comme l’abordage systémique. D’après ses objectifs, l’étude s’est 

caractérisée comme descriptive-explicative de l’objet avec des recherches du type 

bibliographique, documentale et sur le terrain. Sur le terrain nous avons réalisé des recherches 

au sein des Instituts Fédéraux du nord-est, en recherchant et analysant les aspects du projet 

pédagogique et organisationnel du curriculum, les objectifs du cours et le profil professionnel des 

ceux qui finissent le cours, la comunication, le rapport et la qualité des cours de tourisme et des 

secteurs semblables offerts par ces institutions. En ce qui concerne l’analyse, les résultats ont été 

comparés avec une recherche antérieure realisée avec les cours de baccalauréat en tourisme et en 

hôtellerie de la région nord-est. Nous avons réalisé aussi  une étude de cas de l’Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, où nous avons présenté des résultats de l’interview 

avec les dirigeants et des recherches avec les professeurs et des étudiants sur les changements dûs 

au exigeances contextuelles de la contemporanéité. En 2010, nous avons identifié plus de mille 

cours supérieurs en tourisme et des secteurs semblables en offre au Brésil, parmi lesquels 251 

sont au nord-est et seulement 20 sont offerts para les Instituts Fédéraux. Les cours élaborent leurs 

projets fondés sur les paramètres du Ministère de l’Éducation (92%), ils ne considèrent pas la 

politique de qualification de l’état où s’insèrent, ils offrent trois langues étrangères, et ont comme 

objectif de former principalement au planning et à l’élaboration de projets, en divergeant des 

baccalauréats par l’aspect plus pratique et opérationnel du cours et ne focalisent pas la 

recherche. L’Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará a démontré être en 

accord avec les nouveaux contextes et souffre des grands changements structurels et 

pégagogiques, y compris dans le cours de tourisme qui doit changer de téchnologique à 

baccalauréat, par des problèmes de reconnaissances au sein de la société de ce qui signifie un 

cours technologique en tourisme. La recheche a eu pour but d’être un outil pour établir des 

discussions sur le thème, pouvant aussi appuyer des études académiques et des actions pratiques 

des dirigeants éducationnels et politiques du Brésil, surtout au nord-est.  

 

 

Mots-clés : Éducation technologique. Éducation supérieure en tourisme. Instituts Fédéraux. 

Nord-est brésilien. Cours de graduation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese insere-se num contexto de grandes mudanças da sociedade pós-industrial. 

Mudanças cada vez maiores, decorrentes principalmente da globalização e dos avanços 

tecnológicos, que impactaram a política educacional do Brasil. 

  O setor da educação superior em turismo, incentivado pelas alterações da Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB) brasileira no final da década de 1990, vem sendo impulsionado e mostra um 

desempenho quantitativo que impressiona. É preciso refletir a respeito do cenário da educação 

superior em turismo e como se configuram em termos de quantidade e de qualidade de cursos. 

Observar o contexto contemporâneo em que se inserem os cursos, as políticas existentes, a 

concepção e a gestão dos cursos superiores de turismo e áreas afins ofertados no Brasil, 

especificamente na região Nordeste.   

 Abordar a educação em turismo numa tese de doutorado é uma tarefa bastante complexa. A 

formação de bacharelado em turismo, a experiência profissional como professora, pesquisadora e 

coordenadora de curso de turismo no Nordeste brasileiro, desde 1998, a participação como 

consultora Ad Hoc do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)/ Ministério 

da Educação (MEC), desde 2002, e a participação em eventos científicos, fóruns e debates 

acadêmicos do tema contribuíram para a decisão de se abordar aqui a educação superior em 

turismo. As experiências vivenciadas por 8 anos na implantação e reconhecimento do curso de 

turismo da Faculdade Integrada do Ceará (FIC) e como docente de cursos no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, desde 2007, fizeram perceber, ao longo dos últimos 

anos, algumas características bem particulares do turismo e das suas áreas afins. A falta de 

docentes qualificados, a falta de identidade, reconhecimento e regulamentação da profissão de 

turismólogo, a falta de bibliografia, entre outros fatores, foram sendo substituídos pelo grande 

número de publicações na área, por professores cada vez mais qualificados e por uma busca de 

reconhecimento do profissional de turismo no mercado de trabalho. Fatores como esses mostram a 

clara noção do dinamismo que permeia o ensino superior em turismo no Brasil. 

Passo a passo, o turismo vem tomando lugar nas discussões acadêmicas, após ter ampliado 

largamente a sua oferta no ensino superior no Brasil. Aos poucos vão aparecendo os artigos, as 

dissertações e teses que começam a compor os alicerces de um vasto campo de estudo e o 

amadurecimento do ensino e da pesquisa em turismo. 
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Algumas publicações trataram de identificar os problemas referentes à educação em 

turismo e hotelaria no Brasil e no mundo.  

Entre os organismos oficiais destaca-se a iniciativa da Organização Mundial de Turismo 

(OMT) (1992, 1995, 1997
 
a e 1997 b), que tem se preocupado em discutir e publicar obras que se 

referem à educação em turismo e hotelaria, no sentido de nivelar os conhecimentos mundiais a 

respeito do tema. Uma publicação importante sobre a problemática envolvida na educação em 

turismo é o livro Educating the educators in Tourism, editado também no Brasil na sua primeira 

versão (COOPER, C., SHEPHERD, R.; WESTLAKE, J, 2001, p.42), elaborado pela experiência 

dos autores, desde meados da década de 1980, de ensino do programa da OMT “Educando os 

educadores”. Entre os principais problemas levantados encontravam-se: o turismo é uma área de 

estudos relativamente nova, não possui uma consistência teórica e sua abordagem é fragmentada, a 

educação em turismo é multidisciplinar, a falta ou indisponibilidade de dados históricos numéricos 

confiáveis, a indefinição da abrangência do turismo por envolver vários setores em sua atividade 

principal. Todos esses problemas são perfeitamente identificáveis na realidade brasileira. Assim 

como Cooper, C., Shepherd, R.; Westlake, J. (2001), autores de alcance internacional como Jafari, 

J. (1994), Goeldner, Richie e McIntosh (2002), Pearce, D. G. e  Butler, R. W. (2002), GO, F.M. 

(2001), Castillo Nechar, M. e Lozano Cortés (2006), Tribe, J. e Airey, D. (2008) e outros têm se 

destacado por abordar o tema da educação em turismo e hotelaria. 

No Brasil, destacam-se alguns autores de publicações nessa área como Trigo (1998), 

Ansarah (2002), Rejowski (2002), Ruschmann (2002), Dencker (1998, 2000 e 2002), Matias 

(2002), Panosso Netto (2003), Leal (2011) entre outros.  Trigo (1998) foi um dos precursores na 

temática relacionada à educação nas sociedades pós-industriais no Brasil ao publicar o livro 

“Sociedade pós-industrial e o profissional em Turismo”, decorrente de sua tese de doutorado. Nessa 

obra, apresentou um modelo de projeto pedagógico do curso de turismo da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas (PUC-Campinas) de onde partiram suas reflexões a respeito da formação 

profissional em turismo no país. Matias (2002) realizou um estudo que apontou a cronologia da 

evolução dos cursos e identificou e caracterizou o bacharel em turismo, usando como base de dados 

os bacharéis cadastrados no Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR). Ansarah (2002) fez um 

levantamento quantitativo de cursos no espaço brasileiro com o objetivo de cadastrar as instituições 

educacionais no Brasil sem, entretanto, estudar aspectos qualitativos nessa área.  Rejowski (2002) 

fez um levantamento do número de dissertações de mestrado e teses de doutorado e livre-docência 

no Brasil desde 1975 até 1992, posteriormente atualizada, que foi de grande importância para 

quantificar o universo científico na área de turismo. 
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As pesquisas e publicações que tratam do tema da educação superior no Brasil estão numa 

fase inicial de reflexões sobre a área. Muito ainda precisa ser feito até que se possa dizer que se 

atingiu a fase da maturidade do ensino superior de turismo num país tão vasto, cheio de riquezas 

naturais e culturais, com diversidades inerentes a sua estrutura socioeconômica e geopolítica. Além 

disso, o contexto mundial vem exigindo novos estudos e adaptações das políticas vigentes de modo 

que se possa caminhar na mesma direção dos novos paradigmas. 

 A nova LDB veio ao encontro desse novo contexto, abrindo espaço para uma concepção 

mais ampla e ao mesmo tempo mais coerente com as diversidades sociais e culturais brasileiras. 

Segundo o que prevê seu título II, no artigo terceiro que trata dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional, entre os princípios que regem o ensino encontram-se a “coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino”, admitindo-se o “pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas”, 

com “garantia de padrão de qualidade”. Considerando essas prerrogativas, observa-se que o 

pluralismo de idéias e de concepções dos cursos de turismo e áreas afins são, notadamente, bem 

vindos diante das particularidades de cada região do Brasil. Ressalta-se ainda que é a diversidade 

que faz com que o turismo seja tão intrigante e impulsione mais de 900 milhões de pessoas a se 

movimentarem anualmente ao redor do mundo (EMBRATUR, 2008). A grande riqueza do turismo 

está justamente na troca de experiências entre meios diferentes, contribuindo mutuamente para o 

enriquecimento do turista e do visitado.  

A formação do profissional em turismo precisa estar adequada aos regionalismos existentes, 

para que a eles seja atribuído seu real valor e possam perdurar no decorrer do tempo e das 

interações entre sujeito e objeto provocadas pela própria atividade do turismo nos núcleos 

receptores, especialmente em um país vasto e complexo como o Brasil. Desse modo, esses 

profissionais poderão promover um desenvolvimento sustentável (sustentabilidade política, social, 

econômica e ambiental) do turismo em suas comunidades, competindo à altura dos níveis de 

qualidade exigidos na sociedade em que se vive. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que se tornou permissivo adotar concepções de cursos 

completamente diferentes, também se abriu espaço para iniciativas fora de contexto, desarticuladas 

e fora do propósito inicial de desenvolver os recursos humanos e formar uma mão-de-obra de 

qualidade, capaz de gerar desenvolvimento do turismo nas comunidades em que atuam. Neste 

momento, observa-se, também, a dificuldade de se orientar e diagnosticar essas iniciativas e, 

principalmente, de verificar se elas estão coerentes com os contextos apresentados. Essa situação foi 

também agravada, com a necessária decisão vinda com o Decreto Lei nº 3860 de 9/7/2001, o qual 

dispõe, entre outros assuntos, sobre a organização do ensino superior, que abriu a possibilidade de o 
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ensino superior ser ministrado por outros tipos de estabelecimentos de ensino que não as 

universidades; são eles: centros universitários e faculdades integradas, faculdades, institutos ou 

escolas superiores.  

No que se refere aos padrões de qualidade, verifica-se que os processos de autorização, 

reconhecimento e avaliação das instituições de ensino superior e dos seus respectivos cursos 

constituem-se nos meios utilizados para tentar cobrar das iniciativas públicas e privadas, o padrão 

mínimo necessário ao bom desenvolvimento de suas atividades de ensino. Esses processos sofreram 

várias alterações ao longo dos anos, na tentativa de se adequarem às novas realidades contextuais. 

O Brasil oferece três graduações de nível superior: licenciatura, bacharelado e tecnologia, 

cada uma com características próprias definidas pela contribuição que cada egresso desempenhará 

em sua vida social e profissional. Além disso, tais cursos podem ser oferecidos em duas 

modalidades: presencial ou à distância. As diferentes metodologias e abordagens são necessárias 

para que cada graduação dê à ciência, à tecnologia e à cultura sua contribuição na construção 

diferenciada do perfil profissional. 

Alguns documentos são norteadores das propostas educacionais no Brasil e servem como 

diretrizes para os diferentes tipos de cursos, a exemplo das Diretrizes Gerais dos cursos de 

graduação e do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

Surge então uma indagação, considerando o contexto educacional brasileiro: Qual a 

configuração do cenário político educacional do Brasil onde se ofertam cursos de turismo e áreas 

afins? Qual a oferta de cursos superiores de turismo no Brasil? Qual a oferta e concepção dos 

cursos superiores de tecnologia em turismo oferecidos pelos IF no nordeste Brasileiro? Quais as 

principais semelhanças e diferenças entre um curso superior de bacharelado em turismo e um curso 

superior de tecnologia em turismo?  

Até o momento, não se tem um trabalho de pesquisa que possa responder total ou 

parcialmente a essas questões.  Esta tese buscará através de pesquisas documentais e de campo 

elucidar as comunidades acadêmicas e sociais a esse respeito.  

 A partir dessas considerações e questionamentos, apresentam-se a seguir as hipóteses (H1, 

H2, H3 e H4) definidas para esta pesquisa:  

 H1) O cenário dos cursos de Turismo é de grandes mudanças no âmbito político e 

educacional exigindo quebra de paradigmas, adaptação e reestruturação da oferta 

educacional tecnológica no país, principalmente nos Institutos Federais, após as mudanças 

na legislação ocorridas a partir de 2008, que mudou sua configuração.  
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 H2) A oferta de cursos é crescente no Brasil e principalmente de cursos tecnológicos nos 

Institutos Federais do nordeste.  

 H2) A educação superior em turismo e áreas afins ofertada no Nordeste brasileiro, no 

âmbito federal, considera a legislação e principalmente as exigências da sociedade pós-

industrial para cumprir seu papel social e educacional na região onde está inserida.  

 H4) Os cursos são coerentes com as demandas sociais, mas ainda carecem de 

aprimoramento para melhor posicionamento do perfil profissional enquanto cursos 

superiores de tecnologia, pois se acredita que ainda não está claro o perfil profissiográfico 

do tecnólogo em turismo e sua diferença com o bacharel em turismo. Ambos são muito 

semelhantes embora o tecnólogo seja formado mais para as áreas operacionais e o bacharel 

para o planejamento e pesquisa na área. 

Segundo Cervo e Bervian (1996, p. 26) a hipótese, em termos gerais, “consiste em supor 

conhecida a verdade ou explicações que se busca. Em linguagem científica, a hipótese equivale, 

habitualmente, à suposição verossímil, depois de compatível ou denegável pelos fatos (...)”.  Para os 

autores, a hipótese é a suposição de uma causa ou de uma lei que se destina a uma explicação 

provisória de um fenômeno, até que os fatos possam contradizer ou afirmar suas prerrogativas. 

Assim, ao final desta pesquisa as hipóteses formuladas serão confrontadas. 

O objetivo geral desta tese é analisar os cursos superiores de turismo e áreas afins ofertados 

no Nordeste Brasileiro pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando o 

contexto da educação superior brasileira. 

Como objetivos específicos desta tese, tem-se os seguintes: 

 Caracterizar o contexto da educação superior brasileira e as alterações recentes 

nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do país; 

 Mapear a oferta de cursos superiores na área de turismo no Brasil; 

 Identificar a oferta de cursos superiores de tecnologia em turismo e áreas afins 

nos Institutos Federais no Nordeste brasileiro, analisando a sua concepção; 

 Estudar o caso do IFCE e suas alterações promovidas pelo contexto 

contemporâneo da educação superior; 

 Estabelecer principais semelhanças e diferenças entre os cursos superiores de 

bacharelado em turismo e os cursos superiores de tecnologia em turismo; 
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 Oferecer subsídios de análise da educação tecnológica e da proposta 

pedagógica de cursos superiores na área de turismo ofertados no Brasil. 

 

A dinâmica dos processos educacionais no contexto pós-industrial é ainda mais evidente 

quando transportada para o turismo e hotelaria. Um fenômeno da década de 1970, mas com estudos 

científicos recentes, principalmente no Brasil, a educação superior em turismo nunca esteve tão 

presente nas discussões e trabalhos acadêmicos. Surgem em paralelo, discussões epistemológicas, 

debates de professores e pesquisadores do turismo, na tentativa de aprofundar e amadurecer o tema, 

a exemplo dos eventos: Seminário da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Turismo (ANPTUR), que acontece anualmente para reunir pesquisadores desde 2004; Seminário 

de Pesquisa em Turismo do Mercosul, promovido pela Universidade Caxias do Sul (UCS), 

Congresso Brasileiro de Turismo (CBTUR), entre outros. 

O conhecimento cumulativo até o momento permitiu perceber que a necessidade de 

aprofundamento de estudos com essa temática é real. A abordagem do tema, que começou a 

aparecer nas teses de doutorado a partir do ano 2000 (por exemplo: DENCKER, 2000; REBELO, 

1998; TRIGO, 1996) e dissertações de mestrado (como BURATO, 2000; BINATTI 2001; GAETA 2001; 

KRAUSE, 2001; SCHILINDWEIN, 2001; CARLOS, 2002; TOMASULO 2002; NASCIMENTO, 2002) 

provenientes, em sua maioria, dos cursos de pós-graduação da ECA/USP, UNIVALI, UCS e 

UESC, confirmam essa afirmação. Outros estudos foram surgindo depois disso e num desses 

estudos, foi observado como conclusão que “comprovou-se a necessidade de análise da formação e 

definição de um projeto pedagógico para o turismo que leve em conta as características 

geoeconômicas e socioculturais das regiões em que se situam as escolas” (NASCIMENTO, 2002, 

p. 100). 

 Outro trabalho de pesquisa realizado, com o objetivo de “historicizar a criação de um 

Centro de Educação Superior, como Centro de Excelência em Estudos Turísticos”, concluiu que a 

oferta de cursos de turismo se constitui num campo latente de pesquisa, pois “se faz necessário 

disponibilizar à comunidade, além de dados sobre a quantidade e região em que os cursos estão 

sendo oferecidos, estudos de caso sobre o processo político dessas implantações” (BURATTO, 

2000, p.107).  

 Assim, verificou-se que a maioria dos trabalhos e pesquisas apresentados e publicados até o 

momento têm características exploratórias e quantitativas, que não podem ser representativas para 

um estado ou região. A presente tese pretendeu abordar questões inerentes à educação em turismo 
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no Brasil e aprofundar o estudo com os cursos de turismo no nordeste brasileiro através da 

educação tecnológica proposta pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

recentemente (desde 2008) modificados pelo governo federal. 

No que se refere à tipologia do trabalho, Rejowski (2002, p.106) definiu que “os tipos de 

estudos em turismo abrangem uma grande variedade que podem ser classificadas em: análises, 

estudos de caso, modelos, programas, classificações, estudos compreensivos, inventários, estudos 

históricos e estudos normativos”. Dentro dessa tipologia, esta tese se propõe a uma análise, que 

colabore para um posicionamento e direcionamento das atuais e futuras propostas do ensino de 

turismo no Nordeste do Brasil.  

Segundo Rejowski e Solha (2000) em suas pesquisas sobre o interesse dos pesquisadores 

em turismo e as necessidades atuais da pesquisa turística no Brasil, observou-se que o tema 

“turismo, educação e cultura” apareceu como um dos temas de maior freqüência dos interesses, 

entre outros temas como “demanda turística”, “desenvolvimento turístico”, “meios de hospedagem” 

e “planejamento turístico”. 

O estudo científico do fenômeno turístico vem crescendo nas últimas décadas e vem 

considerando um número cada vez maior de fatos e elementos correlacionados com a atividade, à 

medida que é aprofundado (BARRETO, 1997). Insere-se, em cada estudo, a particularidade do 

momento histórico no qual se manifesta, em paralelo à cultura das populações a que ele se refere. 

Assim, pretende-se que este estudo possa analisar esses cursos à luz dos contextos que se 

apresentam em constante mutação. Observa-se que a ciência não traduz uma verdade absoluta, 

pois, segundo Koche (1997, p.78) 

 

o objetivo da ciência ainda é o de tentar tornar inteligível o mundo, é atingir um 

conhecimento sistemático e seguro de toda a realidade. No entanto, a concepção de ciência 

da atualidade é a de ser uma investigação constante, em contínua construção e reconstrução, 

tanto de suas teorias quanto de seus processos de investigação.  (KOCHE, 1997, p.78). 

 

          Assim, o autor considera que a ciência não seja um sistema de enunciados certos ou 

verdadeiros. Isso revela que é preciso adotar uma consciência de espírito criativo humano para 

admitir que o conhecimento resultante da atividade científica é passível de desenvolvimento, 

portanto, transitório. A busca pelas soluções e explicações de problemas propostos ao longo do 

tempo tem demonstrado ser contínua e incessante, mesmo que resulte em um conhecimento 

provisório. A própria dinâmica do turismo aponta para essa consciência, que converge com as 

concepções metodológicas e paradigmas do estudo científico do fenômeno turístico. 

 A mudança de contexto implica em quebra de paradigmas que são padrões e servem como 
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marco de referência para explicar e ajudar os gestores a lidar com situações (MAXIMIANO, 2000).  

No que se refere à administração das organizações, Drucker (1995) indicou que esta, no final do 

século XX, assentava-se sobre premissas desatualizadas baseadas em paradigmas ou modelos 

obsoletos.  

A passagem para a era pós-industrial e a revolução digital provocou a mudança de muitas 

concepções tradicionais. Em uma de suas publicações mais recentes Drucker (2002, p.7) admite 

que a “administração de uma instituição, seja ela uma empresa, uma universidade, um hospital, 

precisa se apoiar em tendências básicas e previsíveis”, explorando essas tendências como 

oportunidades. Essas tendências caracterizam o que chamou de “nova sociedade”, com alterações 

na nova força de trabalho devido ao encolhimento global da população jovem, ao declínio regular da 

indústria como geradora de riqueza e emprego e conseqüentes mudanças nas empresas e seus 

dirigentes. 

 Considerando essa perspectiva, entende-se que, na sociedade pós-industrial, em pleno 

século XXI, mudanças de grande intensidade, em todos os tipos de ambientes – competitivo, 

tecnológico, econômico, social provocaram o surgimento de novos contextos. Admite-se a 

ocorrência de mudanças que variam em termos de velocidade, permanência e magnitude, exigindo-

se a quebra dos paradigmas e concepções até então adotados. Essa consciência faz submergir a 

veemência do estudo proposto. Urge uma análise da educação superior em turismo, que possa 

servir de base para reflexão dos planejadores da educação e gestores das instituições de ensino 

superior.  

A educação e formação de recursos humanos em turismo são consideradas um fator chave 

em um mundo onde a informação, a criatividade e o know-how se configuram como a mais 

importante fonte de criação de valor. Entretanto, essa qualificação não está livre das “regras do 

jogo” da competitividade, pois precisam se desenvolver de acordo com as necessidades e 

expectativas dos usuários, otimizando seus recursos. Assim, é preciso dispor de uma educação 

turística com qualidade e eficiência para a qualidade e eficiência do próprio setor do turismo (OMT, 

1997). 

A grande extensão territorial brasileira, os regionalismos, a diversidade socioeconômica e 

cultural e as divergências geoeducacionais são fatores relevantes no momento de se planejar e gerir 

a educação superior da mão-de-obra que atuará na linha de frente do turismo nacional.  

A contribuição deste trabalho pretende ser, além de teórica, um instrumento que direcione 

as ações práticas desenvolvidas pelos gestores educacionais, prestando esclarecimentos à 

população, aos estudantes e profissionais da área, aos técnicos que compõem o planejamento da 
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educação no país e aos empresários do trade turístico, para que, possam repensar suas propostas 

visando formar profissionais com excelência, dentro dos conceitos sociais e geoeducacionais e com 

um perfil capaz de lidar com as mudanças de contexto, premissas e paradigmas. Espera-se que esta 

tese possa se constituir num documento acadêmico válido para ser utilizado como subsídio no 

planejamento e desenvolvimento do setor turístico e educacional do Brasil.  

A seguir foram detalhados os procedimentos da metodologia utilizada. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa, adotou-se o método de abordagem hipotético-dedutivo, 

elaborando-se conjecturas baseadas no conhecimento prévio do tema e seus problemas constatados.  

 A pesquisa desta tese pode ser definida, segundo seus objetivos, como um estudo 

descritivo-explicativo do objeto num dado momento, pois abrange os dois tipos. Segundo Andrade 

(1999, p.106) nas pesquisas descritivas “os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. Já a pesquisa explicativa é 

mais complexa, pois vai além da descritiva no que se refere à identificação dos fatores 

determinantes dos fenômenos estudados, procurando a razão de sua ocorrência. Assim, quando se 

procura identificar quais são e analisar como foram concebidos os cursos superiores de tecnologia 

em turismo no Nordeste brasileiro, pretende-se extrapolar o descritivo e passar também ao estudo 

explicativo. 

A interpretação dada aos estudos desta tese partiu do todo – que seria o sistema educacional 

brasileiro, para as partes – aquelas que tratam do ensino superior, especificamente o tecnológico, e 

suas relações. Estabeleceu uma visão geral do funcionamento desse sistema no Brasil, com suas 

políticas, leis e evolução para apresentar como se encontram suas partes e como esse processo se 

desenvolve na sociedade contemporânea.  Segundo Barbosa (2001, p. 81) o método sistêmico 

“procura identificar a relação do todo com as partes e das partes entre si. (...) Privilegia processos e 

seu movimento na direção de uma evolução”. 

  A pesquisa proposta foi referenciada no estruturalismo que, segundo Gil (1999, p.37) 

“parte do pressuposto de que cada sistema é um jogo de oposições, presenças e ausências, 

constituindo uma estrutura, onde o todo e as partes são interdependentes, de tal forma que as 

modificações que ocorrem num dos elementos constituintes implica a modificação de cada um dos 

outros e do próprio conjunto”. A opção pelo estruturalismo advém da concepção de que a estrutura 

educacional é a base do sistema social do mundo contemporâneo, nesta era da informação. Segundo 

Trivinos (1987)  

o sistema social apresenta diferentes tipos de estruturas: social, econômica, educacional etc. Cada 

estrutura pode ser estudada separadamente. Mas, evidentemente, a investigação científica não pode 

prescindir da visão de todo o sistema, do corpo que analisa, em sua totalidade. A estrutura é estável, 
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mas não permanente. Quando o sistema sofre mudanças quantitativas que alteram sua essência, 

transforma os elementos do objeto e surgem outras estruturas (TRIVINOS, 1987, p.80).  

 

 Em se tratando de turismo, a teoria sistêmica tem contribuído para estudos científicos no 

Brasil, desde que o modelo referencial do professor Mário Beni foi difundido no final da década de 

1990. Portanto, o sistema de turismo (SISTUR) (BENI, 2001) constitui-se como um elemento 

balizador e paradigmático dos estudos propostos. Dessa forma, a própria utilização do referencial 

do SISTUR, referenda o aporte teórico sistêmico com bases estruturais.    

 Para Creswell (2007), o uso da teoria numa pesquisa qualitativa sofreu transformações e 

hoje é usada como “perspectivas teóricas” para guiar estudos e levantar questões, representando 

“pensamentos interconectados ou partes associadas de um todo”. Enfatiza que a estrutura conceitual 

anterior é o ponto de partida desse tipo de pesquisa e que ela pode ser usada como uma explicação 

inicial, como um ponto final ou como uma lente reivindicatória do estudo. Dentro dessa concepção, 

este estudo se utilizou de um modelo conceitual teórico sistêmico como ponto de partida para 

orientar os estudos e sua forma sistêmica de análise. 

 A pesquisa foi desenvolvida em várias instâncias, para atingir os objetivos propostos e 

responder às questões formuladas. Os procedimentos metodológicos a serem utilizados em cada 

instância estão detalhados a seguir. 

 A pesquisa foi baseada em fontes diretas e indiretas através de pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo.   

 A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, dissertações e teses, artigos de periódicos e 

anais de eventos científicos da área de turismo, administração e educação, considerando o cenário 

educacional e mercadológico brasileiro. Além disso, publicações em jornais, sites especializados 

como ministérios, organizações e associações de classe também foram consultados. 

A pesquisa documental foi proveniente de fontes escritas e abrangeu documentos oficiais 

públicos como a LDB, o Modelo de Enquadramento das Propostas de Diretrizes Curriculares para 

cursos de turismo e hotelaria e Manual de Orientação para Avaliação “in loco” das Condições de 

Autorização dos cursos de turismo e hotelaria do MEC, bem como o Manual de Orientação para 

Avaliação “in loco” das Condições de Ensino (para reconhecimento) dos cursos de turismo e 

hotelaria do INEP posteriormente chamado de Instrumento de Avaliação para reconhecimento de 

cursos de graduação (a partir de 2009). Outros documentos públicos de fontes estatísticas 

provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), INEP, MEC, SETEC e 

outros da OMT e MTur também foram utilizados na pesquisa. Ainda no que se refere a documentos 



 

28 

 

 

  

públicos, foram consultadas as pesquisas, programas e políticas de qualificação de recursos 

humanos Federais e dos estados do Nordeste brasileiro, além de documentos sobre a educação 

tecnológica.  

Também fizeram parte da pesquisa documental os arquivos das instituições de ensino 

públicas e privadas, como o perfil do egresso, os objetivos e o currículo dos cursos selecionados. A 

coleta desses documentos foi feita por meio das publicações oficiais, correio convencional e 

eletrônico (e-mail) e internet nos respectivos sites. Realizou-se ordenamento cronológico do 

material coletado e utilizou-se de formulário, possibilitando sua descrição e análise.  

 Para identificar a oferta de cursos superiores de tecnologia em Turismo nos Institutos 

Federais no Nordeste brasileiro em 2010 e melhor definir a pesquisa de campo, foi realizada 

inicialmente uma pesquisa exploratória que mapeasse a quantidade de cursos superiores na área de 

turismo no Brasil e no Nordeste, para chegar ao número de cursos que fazem parte do universo 

desta pesquisa de acordo com seus objetivos. Para tanto, foi consultado o site oficial do Ministério 

da Educação (MEC/INEP) nos anos de 2009 (www.educacaosuperior.inep.gov.br) e 2010 

(www.mec.e-mec.gov.br), os relatórios publicados e os sites das próprias instituições de ensino. 

Foram identificados os cursos de graduação – bacharelados, tecnológicos e licenciaturas e os cursos 

seqüenciais. Foi observada a nomenclatura oficial e também aquela utilizada em suas variações 

pelas IES, conforme detalhado na seção 3 desta tese sobre a oferta de cursos no Brasil.  

 Os estudos ressaltam o contexto educacional brasileiro, as mudanças na legislação e 

demandas sociais e econômicas para a educação em turismo e formação profissional na primeira 

década do século XXI, destacadamente no período de 2008 a 2010.  

 A pesquisa com análise dos cursos superiores de turismo iniciou-se pela pesquisa realizada 

em 2003 nos cursos de graduação reconhecidos no Nordeste brasileiro (MOTA, 2005), que foi 

apresentada no capítulo 4 desta tese. Em 2010, delimitou-se uma nova pesquisa, cuja população, 

em função de seus objetivos, envolveu os cursos superiores de tecnologia em turismo e áreas afins 

ofertados pelos Institutos Federais do Nordeste Brasileiro. Optou-se por uma amostragem 

intencional, que segundo Gil (1999, p.104) “é um tipo de amostragem não probabilística e consiste 

em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser 

considerado representativo de toda a população”. 

A pesquisa de campo, junto às instituições nordestinas da rede federal de ensino que 

ofertam cursos superiores de turismo foi realizada por meio do questionário como instrumento de 

pesquisa, para coletar dados institucionais e dos cursos. Foi direcionado aos coordenadores e 

gestores dos respectivos cursos e/ou chefes de departamento dos Institutos Federais do Nordeste 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
http://www.mec.e-mec.gov.br/
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Brasileiro, enviado via correio e e-mail, acompanhado de carta explicativa quanto aos objetivos da 

pesquisa, além de ligação telefônica para reforçar a importância da pesquisa e a necessidade de 

retorno dos questionários. O questionário continha questões abertas e fechadas, versando quanto às 

seguintes variáveis: objetivos do curso, perfil do egresso, projeto pedagógico, organização 

curricular, comunicação e relacionamento e qualidade, identificando, em cada Instituto Federal, sua 

oferta de quantos e quais cursos existem por tipologia, carga horária e modalidade presencial, à 

distância ou semipresencial. (ver Apêndice A). As questões foram elaboradas de acordo com os 

objetivos da pesquisa, baseadas na fundamentação teórica do tema, foram respondidas por escrito e 

sem a presença da pesquisadora. Antes de ser aplicado, o questionário foi pré-testado com um dos 

membros da população.  

 Segundo as informações levantadas no site do MEC/INEP em setembro de 2010, estavam 

sendo ofertados 251 cursos de graduação nas Instituições de ensino superior do Nordeste na área de 

Hospitalidade e Lazer, incluindo os bacharelados e os cursos superiores de tecnologia, o que 

envolve turismo, hotelaria, gastronomia, eventos e Desporto e lazer. Desses cursos, menos de 10% 

eram ofertados em IES públicas. A quantidade de cursos especificamente de tecnologia era de 450 

no Brasil e 95 no Nordeste. Para efeito desta pesquisa, fez-se o recorte dos cursos ofertados nas 

Instituições Públicas pertencentes à rede federal de ensino tecnológico, os recém criados Institutos 

Federais, antigos Centros Federais Tecnológicos (CEFETs) e anteriormente chamados de Escolas 

Técnicas Federais. Foram pesquisados especificamente os cursos superiores de tecnologia em 

Turismo e áreas afins (área de Hospitalidade e Lazer, incluindo cursos superiores de tecnologia em 

turismo, hotelaria, gastronomia, eventos e Desporto e lazer).  

 Especificamente nos Institutos Federais do Nordeste, verificou-se que estavam sendo 

ofertados 20 cursos em janeiro de 2011, nenhum deles do tipo bacharelado, segundo cadastro oficial 

do sistema e-mec do MEC, como se pode ver na tabela 1 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

  

Tabela 1. Cursos de graduação em Turismo e áreas afins ofertados nos Institutos Federais do Nordeste 

Brasileiro. 
 

IF/ESTADOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

CURSOS 
Gestão de 

Turismo 
Hotelaria 

Gestão 

Desp. e de 

Lazer 

Gastronomia Eventos Outros* Total 

Alagoas 1 4 0 0 0 1 6 

Bahia 0 0 0 0 0 1 1 

Ceará 2 2 2 1 0 0 7 

Maranhão 1 0 0 0 0 0 1 

Paraíba 0 1 0 0 0 0 1 

Pernambuco 1 0 0 0 0 0 1 

Piauí 0 0 0 1 0 0 1 

Rio Grande do Norte 0 0 1 0 0 0 1 

Sergipe 1 0 0 0 0 0 1 

Total 6 7 3 2 0 2 20 

 

Fonte: Pesquisa direta no site do MEC, http://emec.mec.gov.br/ 30/01/2011. 
 

(*) Outros cursos de nomenclatura diferente daquela prevista no Catálogo Nacional de cursos: AL - Turismo 

(tecnológico) e BA – Administração Hoteleira (Tecnológico) . 

  

Devido ao número reduzido de cursos, optou-se por se fazer uma pesquisa onde todos esses cursos 

do Nordeste brasileiro foram pesquisados (interrogados). Entretanto, ficou-se na dependência dos 

membros pesquisados quanto a sua participação (retorno dos questionários) ou não nos resultados 

da pesquisa, o que foi detalhado mais na frente no capítulo 4 onde se apresentou a pesquisa. 

 Para estudar o caso do Instituto Federal do Ceará e a sua oferta de cursos superiores de 

tecnologia, foram também levantadas informações oficiais de criação e reconhecimento dos cursos 

junto ao departamento de Artes, Turismo e Lazer e feita uma análise dessa oferta frente às 

exigências da sociedade pós-industrial e da política educacional brasileira. Foram coletados e 

analisados alguns documentos institucionais como o Plano de Desenvolvimento Institucional e seu 

plano de expansão, bem como os projetos pedagógicos de cursos, comparando-se com a política 

educacional brasileira e suas alterações na legislação. Também foram feitas entrevistas com o reitor 

do Instituto Federal do Ceará, com o pró-reitor de ensino, com a chefe de departamento da área de 

Turismo, Artes e Lazer do Instituto no Campus Fortaleza. Posteriormente foi realizada uma 

pesquisa com os alunos especificamente do curso de turismo visando investigar a visão dos 

discentes em relação ao curso de turismo e suas mudanças dentro do IFCE. Todas as salas de aula 

do curso de turismo do IFCE tiveram a oportunidade de participar da pesquisa, onde se coletou a 

opinião de 56 estudantes do curso de turismo. Os detalhes da pesquisa e os resultados foram 
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apresentados no capitulo 4 desta tese. Além disso, os professores das áreas específicas do curso 

também foram investigados, preenchendo um questionário semelhante ao dos alunos, onde se 

buscou saber a opinião deles sobre a política educacional brasileira e sobre as alterações 

promovidas pelo IFCE nos últimos anos.  

As técnicas supracitadas com levantamentos diretos e indiretos auxiliados por instrumentos 

de pesquisa adequados a cada objetivo tiveram a finalidade de fornecer subsídios para a 

corroboração ou falseamento das hipóteses levantadas.  

O material coletado foi submetido a um tratamento descritivo-analítico em função dos 

objetivos da pesquisa. Os resultados foram tabulados através de planilhas do excell e criadas tabelas 

ilustrativas e gráficos.  

A análise foi elaborada à luz da realidade geoeducacional e das exigências socioeconômicas 

e contextuais impostas pela sociedade contemporânea, descritas no referencial teórico da pesquisa. 

Na análise da concepção dos cursos superiores foram consideradas as duas pesquisas realizadas no 

Nordeste Brasileiro, para estabelecer as principais semelhanças e diferenças entre os cursos 

pesquisados na área de turismo, numa análise conceitual comparativa. 

Para compor as análises propostas foram utilizados os resultados da pesquisa exploratória 

realizada com os cursos superiores de bacharelado em turismo (o que inclui a nomenclatura de 

bacharelados em “turismo” e também em “turismo e hotelaria”) ofertados no Brasil, em junho de 

2003. Segundo o site do INEP, existiam no Brasil 637 cursos superiores de Turismo e Hotelaria, 

em 11 de junho de 2003. Desse total, 114 cursos estavam sendo ofertados no Nordeste Brasileiro, 

onde apenas 22 eram reconhecidos formalmente pelo MEC. Desses 22 cursos, somente 20 eram 

cursos superiores de graduação em Turismo, pois havia um curso tecnólogo (Tecnologia em 

Hotelaria) e um curso de Administração (Administração Hoteleira e Turismo) e 17 participaram 

efetivamente da pesquisa, como se pode ver na lista de IES do Apêndice B.  

 A terminologia empregada nesta tese foi explicitada a seguir, com o objetivo de nivelar os 

principais conceitos e esclarecer o leitor sobre determinados termos específicos aqui tratados. 

 Os termos capacitação, educação, formação, qualificação e treinamento têm sido 

empregados na literatura em diferentes casos e, algumas vezes, erroneamente como sinônimos. 

Entretanto, o registro do significado ou da definição desses vocábulos nos dicionários da língua 

Portuguesa revela a tênue diferença entre eles. Segundo o dicionário Novo Aurélio da Língua 

Portuguesa (FERREIRA, 1999) esses termos apresentam algumas semelhanças, sendo, entretanto, 

conceituados com significados diferentes, como mostrado a seguir:  
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 Formação: Ato, efeito ou modo de formar; constituição, caráter; maneira por que se constitui 

uma mentalidade, caráter ou conhecimento profissional (p.929) 

 

 Capacitação: Ato ou efeito de capacitar-se. (p.395) 

 Capacitar: Tornar capaz, habilitar; convencer, persuadir; tornar-se capaz, 

habilitar-se; convencer-se, persuadir-se. 

 

 Treinamento: Ato ou efeito de treinar-se; treinagem. (p.1995) 

 Treino: Tornar apto, destro, capaz, para determinada tarefa ou atividade, 

habilitar, adestrar, exercitar, praticar. 

 

 Educação: Ato ou efeito de educar-se, processo de desenvolvimento da capacidade física 

intelectual e moral de criança e do ser humano em geral visando à sua melhor integração 

individual e social; conhecimentos ou aptidões resultantes de tal processo, preparo; cabedal 

científico e os métodos empregados na obtenção de tais resultados; instituição de ensino; nível 

ou tipo de ensino; aperfeiçoamento integral de todos as faculdades humanas; conhecimento ou 

prática dos usos de sociedade, civilidade, delicadeza, polidez, cortesia; arte de ensinar e adestrar 

animais adestrados; arte de cultivar plantas e as fazer reproduzir nas melhores condições 

possíveis para se auferirem bons resultados. (p. 719) 

 

        Para esclarecer alguns dos termos identificados, apresenta-se a seguir uma segunda pesquisa 

realizada no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS E VILLAR, 2001): 

 

 Qualificação (p. 2345): s.f. 1 ato ou efeito de qualificar; 2 atribuição de qualificativo a pessoa ou 

coisa, determinação da qualidade de algo; 3 conjunto de atributos que habilitam alguém ao 

exercício de uma função, cabedal; 4 fornecimento de dados concernentes à própria identidade, 

profissão, residência, ao estado civil e domicílio; 5 determinação da natureza da infração em face 

da lei penal, com o fim de classificar e estabelecer a gradação da pena a impor delinqüentes. 

 

 Qualificar (p.2345): v. 1 considerar qualificado, apto idôneo ou demonstrar que possui 

qualidade; 2 emitir opinião a respeito de, avaliar, apreciar; 3 indicar as qualidades de, classificar, 

considerar; 4 atribuir qualidade de nobreza a, tornar ilustre, enobrecer; 5 especificar ou 

determinar a natureza de, segundos suas características, enquadrando-a na norma punitiva 

adequada.  

 

 Educação (p.1100): s.f. 1 ato ou processo de educar; 1.1 qualquer estágio desse processo; 2 

aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, 

intelectual e moral de um ser humano, pedagogia, didática, ensino; 3 conjunto desses métodos, 

pedagogia, instrução, ensino; 4 conhecimento, desenvolvimento resultante desse processo, 

preparo; 5 desenvolvimento metódico de uma faculdade, de um sentido, de um órgão.  

 

 

Observou-se que enquanto o treinamento se concentra em transmitir ao aluno habilidades 

práticas específicas, a educação fornece ao aluno uma perspectiva mais geral do setor. Segundo 

Cooper, C., Shepherd, R.; Westlake, J. (2001, p.173), a educação “deve fornecer ao estudante um 

conjunto de ferramentas para interpretação, avaliação e análise de um novo conhecimento ao 

desenvolver suas capacidades críticas”. Nesse sentido, o treinamento refere-se a um processo mais 

restrito, enquanto a educação tem uma amplitude maior e mais complexa. 

 Trigo (1998, p. 199) discutiu sobre a formação de recursos humanos, concebendo que nela 

estão contidas a educação e o treinamento. Concluiu em suas pesquisas que “no nível superior, o 
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processo de formação profissional deve ser centrado na educação e não em simples treinamento”.  

Desse modo, quando houver referência ao termo “formação profissional”  entenda-se que se refere 

ao conhecimento profissional constituído e acumulado; e, quando houver referência ao termo 

“qualificação profissional” entenda-se que se refere às habilitações ou qualidades que permitem um 

indivíduo estar apto ao exercício profissional em questão. 

 As definições de alguns dos termos relacionados à educação foram estabelecidas na Lei de 

diretrizes e bases da educação nacional. Segundo o texto, o termo Educação abrange vários 

processos de formação do indivíduo, para a vida familiar, sociedade e trabalho, sendo seus 

provedores a família e o Estado. A Educação Escolar é feita por Instituições públicas ou privadas, 

formando para o mercado de trabalho e a sociedade, em diferentes níveis escolares: a educação 

básica e a educação superior. A educação superior, constituída de cursos seqüenciais, tecnológicos, 

de graduação, de pós-graduação e de extensão, sendo parte da educação escolar, também é voltada 

ao mercado de trabalho e à sociedade. A educação profissional, por sua vez, leva o indivíduo ao 

desenvolvimento de aptidões para a vida profissional e se dá por instituições especializadas ou no 

próprio ambiente do exercício profissional.  

 Vale ressaltar que nesta tese foram analisados os cursos superiores de graduação em 

turismo ofertados no nordeste brasileiro pelos recém criados Institutos Federais.  

 A educação superior em turismo sofreu alterações no decorrer do tempo. O turismo e a 

hotelaria foram tratados juntos no âmbito da educação superior até 1998, quando então entrou em 

vigor o Modelo de Enquadramento das Propostas de Diretrizes Curriculares, com parâmetros de 

cursos e perfis profissionais para cursos de turismo diferenciados dos cursos de hotelaria 

(ANSARAH, 2002, p.52). Essa premissa foi confirmada desde o parecer da CES/CNE nº 

146/2002, que previu diferentes diretrizes para cursos de Turismo e cursos de Hotelaria. Portanto, 

hoje não se autorizam mais cursos de turismo e hotelaria, mas sim, um ou outro. Para efeito desta 

tese, quando houver referência a “turismo e hotelaria”, leia-se turismo isoladamente, hotelaria 

isoladamente ou ambos em conjunto, pois existem cursos em funcionamento com as duas 

especialidades. Ainda foram considerados outros cursos com essa nomenclatura, conforme 

detalhado na metodologia do trabalho de campo.  Destaque-se, ainda, que ao se tratar do termo 

“Turismo e áreas afins”, leiam-se os cursos da área de Hospitalidade e Lazer, definida pelo 

Catálogo Nacional de Cursos, incluindo cursos superiores de tecnologia em turismo, hotelaria, 

gastronomia, eventos e Desporto e lazer.  

 O INEP estabeleceu critérios para avaliação dos cursos de graduação (2002) das 

instituições de ensino superior em turismo e hotelaria e os subdividiu em dimensões, cada uma com 



 

34 

 

 

  

suas categorias de análise, seus indicadores e seus aspectos relevantes a serem avaliados.  No que 

se refere à dimensão didático-pedagógica, as categorias de análise são: a administração acadêmica, 

o projeto do curso e as atividades acadêmicas articuladas ao ensino. Quanto ao projeto do curso, 

foram estabelecidos três indicadores: concepção do curso, currículo e sistema de avaliação. Para a 

pesquisa desta tese, foram analisados os aspectos referentes à concepção do curso, definidos 

naquele documento como sendo os objetivos do curso e o perfil do egresso. Estes dois aspectos 

(objetivos e perfil do egresso) foram o foco central do questionário enviado às instituições de ensino 

superior do Nordeste. 

 Outro termo que precisa estar claro é o das “sociedades pós-industriais”. Trigo (1998, p. 

44) explica que 

no nível econômico, a sociedade atual recebe o nome de pós-industrial, ao passo que nos níveis 

culturais e filosóficos, essas sociedades são denominadas pós-modernas. Ao serem submetidas a 

análises baseadas na reflexão, na comparação crítica e analítica entre sistemas políticos e 

sociológicos, tais sociedades submetem-se a um crivo orientado pelo discurso filosófico”.  

  

 Castells (1999) propôs trocar o termo pós-industrialismo para o informacionismo,  

referindo-se às sociedades informacionais  como aquelas pertencentes à era pós-industrial. Segundo 

ele, as sociedades informacionais organizam seu sistema produtivo em torno de princípios de 

maximização da produtividade baseada em conhecimento.  Isso porque admitiu que foi a revolução 

da tecnologia da informação, incluindo sua contribuição no fornecimento de infra-estrutura para a 

formação de uma economia global, que promoveu a maior distinção entre as estruturas econômicas 

da sociedade industrial para a pós-industrial. O termo “sociedades pós-industriais” da forma que foi 

tratado nesta tese, refere-se ao processo produtivo industrial, ao emprego e à qualificação dos 

indivíduos demandada por elas. Assim, mesmo que se faça referência aos diferentes termos 

utilizados por outros autores no transcorrer do texto, adotou-se aqui o termo “sociedades pós-

industriais”, para caracterizar o contexto das sociedades situadas no início deste século XXI, ainda 

que extrapolando o conceito estritamente econômico. 

Assim, é dentro dessa perspectiva que se apresenta esta tese em sete partes observadas em 

capítulos: 

1) PARTE INTRODUTÓRIA – Apresenta a Introdução, contendo também 

justificativa, problematização e explicações metodológicas, além da definição 

de termos e aspectos conceituais sobre o tema;  

2) ASPECTOS CONTEXTUAIS E POLÍTICOS – Apresenta a contextualização 

da educação superior em turismo com os planos e políticas de educação no 
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Brasil, na área de qualificação dos recursos humanos em turismo na 

contemporaneidade; Faz também um paralelo entre o sistema educacional e a 

sustentabilidade social; 

3) ASPECTOS MERCADOLÓGICOS E PROFISSIONAIS - Aborda a 

identidade do turismólogo, bem como seu emprego e empregabilidade na 

sociedade pós-industrial; 

4) ASPECTOS QUANTITATIVOS E CONJUNTURAIS – Reflete sobre a 

gestão de cursos superiores em turismo no Brasil com os aspectos relacionados 

à quantidade da oferta, contendo apresentação de resultados da pesquisa 

exploratória quantitativa, com o mapeamento da oferta de cursos superiores em 

turismo no Brasil; 

5) ASPECTOS TEÓRICOS E QUALITATIVOS – Discute sobre a natureza 

multidisciplinar do turismo, sobre a gestão e a qualidade dos cursos;  

6) ASPECTOS DA PRÁTICA EDUCACIONAL - Apresenta resultados das 

pesquisas de campo com os cursos superiores de turismo no Nordeste 

Brasileiro, discussão e análise; 

7) ASPECTOS CONCLUSIVOS DA PESQUISA - Conclui sobre os temas 

abordados na tese e subsídios de análise da educação tecnológica e da proposta 

pedagógica de cursos superiores em turismo ofertados no Brasil. 
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ASPECTOS CONTEXTUAIS E POLÍTICOS 

A parte dos aspectos contextuais e políticos desta tese se inicia com a uma contextualização 

da era da informação, configurado no inicio do século XXI e passa posteriormente aos aspectos 

políticos. 

 

2 EDUCAÇÃO SUPERIOR EM TURISMO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

Após a contextualização, esta parte aborda o Plano Nacional da Educação Brasileira e suas 

políticas educacionais nos últimos anos, que provocaram muitas mudanças na forma de se planejar 

e gerenciar a oferta de cursos. Apresenta o cenário contemporâneo através dos números do censo da 

educação superior no Brasil. Aborda também o Plano Nacional de Turismo e a Política de 

Qualificação Profissional nessa área. Finaliza-se esta parte com um questionamento sobre o sistema 

educacional da atualidade e seus impactos na sustentabilidade social do mundo contemporâneo. 

 

 

2.1 O Contexto da Era da Informação 

 

A estrutura social do século XXI é afetada pelo paradigma da informação e pelo processo 

de globalização, que causaram transformações tecnológicas e administrativas do trabalho e das 

relações produtivas. Na chamada nova economia, a geração de conhecimento, advinda do 

processamento de informações, é fonte de produtividade e crescimento.  

Ao longo dos anos, o processo produtivo de bens e serviços foi aperfeiçoado, visando uma 

maior produtividade com a maximização dos recursos disponíveis. São os modos de produção que 

definem as diferentes maneiras de apropriação, distribuição e uso do produto (para consumo e 

excedente), estabelecendo as relações sociais de produção. No capitalismo, por exemplo, os 

principais meios de produção são o capital e a força de trabalho, considerada como mercadoria. 

Assim, baseado no controle do capital para a maximização dos lucros, o Capitalismo puro divide a 

estrutura social em duas classes: os proprietários dos meios de produção (capitalistas) e os 

proprietários da força de trabalho (operários). O modo de produção capitalista, assegurando níveis 

altos de produtividade, apropria-se da diferença entre o valor do produto num determinado mercado 

em um dado tempo e o valor da força de trabalho dos operários. (LAGE e MILONE, 2001).  
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Os níveis de produtividade dependem da relação entre a mão-de-obra e a matéria no 

processo de trabalho, determinada pelo modo de produção na aplicação de energia, conhecimento e 

informação. São essas relações técnicas que definem os modos de desenvolvimento. Para Castells 

(1999, p. 34 ) os modos de desenvolvimento  

são os procedimentos mediante os quais os trabalhadores atuam sobre a matéria para gerar 

o produto, (...), determinando o nível e a qualidade do excedente. Cada modo de 

desenvolvimento é definido pelo elemento fundamental à produtividade no processo 

produtivo. Assim, no modo Agrário de desenvolvimento, a fonte do incremento de excedente 

resulta dos aumentos quantitativos da mão-de-obra e dos recursos naturais (em particular a 

terra) no processo produtivo, bem como da dotação natural desses recursos. No modo de 

desenvolvimento industrial, a principal fonte de produtividade reside na introdução de novas 

fontes de energia e na capacidade de descentralização do uso de energia ao longo dos 

processos produtivos e de circulação. No novo modo informacional de desenvolvimento, a 

fonte de produtividade acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de 

processamento da informação e de comunicação de símbolos” (CASTELLS, 1999, p. 34 ). 

 

Essa fonte de produtividade no processo produtivo das sociedades pós-industriais (ou 

informacionais) explicada por Castells representou o grande marco paradigmático da nova 

economia. A transformação das relações sociais de produção fez emergir novas práticas e novos 

conceitos na gestão e na qualificação dos recursos humanos.  

Desde o início das civilizações a força laboral dos homens sempre foi um recurso 

indispensável para qualquer tipo de produção. O passar dos anos e o desenvolvimento de novas 

tecnologias industriais vêm liberando o homem do esforço braçal para o esforço intelectual. Cada 

vez mais as organizações vem precisando menos da simples mão-de-obra humana  e mais de 

pessoas qualificadas, interativas, criativas e multifuncionais. 

A história humana foi dividida pelo futurista Alvin Toffler (2001) em três ondas, que 

trouxeram para as sociedades, em cada momento histórico, novos modos de vida, quebrando os 

paradigmas até então adotados. A primeira onda, até o final do século XIX, foi a agricultura. A 

segunda, do século XIX até 1960, foi a onda da industrialização, quando a maioria dos países 

desenvolvidos passou de sociedades agrárias para sociedades baseadas em máquinas. A terceira 

onda, a partir dos anos 1970, é baseada na informação, onde os trabalhos são projetados em torno 

da aquisição e aplicação de informações (ROBBINS, 2000). Esta nova onda, ou nova economia, 

traz consigo mudanças de grande impacto na gestão das organizações, considerando os novos 

paradigmas provocados pela revolução tecnológica, globalização, diversidade cultural, crescimento 

do setor de serviços, inclusive o turismo. 

O século XX foi marcado por profundas mudanças conceituais na gestão das organizações 

e das pessoas que a constituem. Para Chiavenato (1999), as mudanças e transformações ocorridas 
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ao longo desse século podem ser divididas em três eras organizacionais distintas: a era industrial 

clássica, a era industrial neoclássica e a era da informação. Cada uma dessas eras foi marcada por 

diferentes filosofias e práticas administrativas, variando bastante o comportamento e a forma de 

lidar com as pessoas. 

A era Industrial Clássica foi marcada pela intensificação da industrialização nos grandes 

centros urbanos, marcadamente em países desenvolvidos, desde o início até meados do século XX. 

A estrutura organizacional burocrática era departamentalizada por funções, tinha um caráter 

centralizador, onde as decisões eram tomadas pelo ocupante do topo da hierarquia. As regras de 

conduta regulavam o comportamento dos indivíduos. O macroambiente organizacional era estável, 

com mudanças progressivas e previsíveis que aconteciam de forma gradativa. Isso permitia que as 

organizações se voltassem para os problemas internos de produção, caracterizando-se como 

sistemas fechados. 

A eficiência era o paradigma dominante, com a preocupação de produzir em escalas cada 

vez maiores com custos os mais baixos possíveis. As pessoas eram vistas como parte dos recursos 

necessários à produção e necessitavam de maior especialização para realizar esforços repetitivos de 

forma rápida e eficiente. Dentro da concepção tradicional dos fatores de produção “terra, capital e 

trabalho”, a administração das pessoas era denominada e constituída de relações industriais. Os 

departamentos de relações industriais se limitavam a intermediar e conciliar conflitos trabalhistas 

entre patrões e empregados. (CHIAVENATO, 1999). 

A era Industrial Neoclássica, situada entre os anos 50 e 90 do século XX, caracterizou-se 

pelo modelo estruturalista de gestão, onde a teoria das relações humanas deu lugar à teoria 

comportamental.  As mudanças ambientais foram se acelerando, exigindo das organizações mais 

flexibilidade, agilidade e inovação. A departamentalização foi remodelada em função dos produtos e 

serviços para aumentar a competitividade das organizações no mercado. Os cargos foram mudados 

e exigiam tarefas mais complexas, aumentando a capacidade de processamento de informações. A 

cultura organizacional deixou de ser conservacionista e cedeu lugar à inovação e mudanças de 

hábitos. As pessoas passaram a ser vistas como recursos vivos e inteligentes e não mais como 

fatores inertes de produção. Administrar pessoas era denominado administração de recursos 

humanos. 

A era da Informação, iniciada no final do século XX, caracteriza-se pelo ambiente 

turbulento, imprevisível, onde as mudanças são cada vez mais rápidas e drásticas. A tecnologia da 

informação – integração de meios de comunicação como televisão, telefone, computador – passou a 

imperar, trazendo à tona novos paradigmas. A globalização da economia diminuiu as fronteiras 
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geográficas e políticas aumentando a intensidade e complexidade da competitividade 

organizacional. Uma época onde a informação em tempo real passou a transformar informações em 

oportunidades tanto no mercado de capitais como em inovação de produtos e serviços. O capital 

financeiro deixou de ser o recurso mais importante, cedendo lugar ao conhecimento, valorizando o 

capital humano ou capital intelectual. Os empregos migraram do setor industrial para o setor de 

serviços, o trabalho humano foi direcionado para operar máquinas de última geração, caracterizando 

o surgimento da sociedade pós-industrial, baseada em conhecimento.   

Nesse contexto, as organizações necessitaram de mais agilidade, inovação e conhecimento 

para sobreviverem. Diminuíram-se os níveis hierárquicos, descentralizaram-se as decisões, 

formaram-se equipes multifuncionais provisórias. Mudaram-se os conceitos de tempo e espaço, 

virtualizando-se produtos e serviços, com cadeias produtivas totalmente interligadas 

eletronicamente, garantindo rapidez, customização e baixo custo aos consumidores finais. Assim, a 

administração de recursos humanos passou a uma nova concepção de gestão de pessoas, onde os 

indivíduos são vistos como parceiros da organização. As pessoas são abordadas como seres 

inteligentes e singulares, dotadas de personalidade, conhecimento e habilidades capazes de 

sustentar a organização num ambiente turbulento e mutável. 

Passou-se, então, à era da valorização do conhecimento e da informação, que são as 

matérias-primas básicas para a produção de riquezas nessa sociedade. O conhecimento tornou-se o 

fator mais importante da produção. Os ativos capitais necessários à criação da riqueza são aqueles 

baseados em conhecimento, ou seja, o capital intelectual. Sua intangibilidade difere dos ativos 

percebidos até então como fábricas, equipamentos, dinheiro e outros. Segundo Stewart (1998, p. 

XIII) o “capital intelectual constitui a matéria intelectual – conhecimento, informação, propriedade 

intelectual, experiência – que pode ser utilizada para gerar riqueza. È a capacidade mental coletiva”. 

O capital intelectual é dado pela soma do conhecimento de todos aqueles que fazem a empresa em 

prol de um objetivo comum, gerando maior competitividade no mercado onde atua.   

Destaca-se que toda essa mudança traz em si graves problemas estruturais para a 

sociedade, intensificando a necessidade de atualização profissional e educação continuada com 

vistas à empregabilidade dos indivíduos. Abismos sociais no Brasil criam novos conceitos de 

analfabetismo e exigem agilidade nas ações governamentais para reduzir a exclusão digital. 

Principalmente os jovens de classe baixa e idosos precisam entrar em contato rápido com as novas 

tecnologias para não serem excluídos socialmente e ficarem à margem dos novos paradigmas. Em 

entrevista à rede BBC no ano de 2002, o economista Alvin Toffler alertou para a existência 

simultânea das três ondas em países como o Brasil, a China e a Índia, conforme Amaral. 
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No caso do Brasil, por exemplo, eu acredito que existam na verdade três países diferentes. 

Há o Brasil da primeira onda, em que as pessoas trabalham na terra da forma que seus 

ancestrais faziam há centenas de anos, produzindo só o necessário para sobreviver. O Brasil 

da segunda onda é visto em São Paulo e em várias outras regiões do país, com grande 

urbanização, muitas indústrias, engarrafamentos e poluição. E também é possível encontrar 

no Brasil, de uma forma ainda incipiente, uma parte da sociedade que já vive a terceira 

onda. São pessoas que estão na internet, usam computadores de forma rotineira e têm 

empregos que exigem um conhecimento cada vez mais sofisticado. O Brasil é um país 

heterogêneo, cultural e racialmente, e hoje também comporta três estruturas econômicas 

diferentes (AMARAL, 2002, p.10). 

 

 

Essa afirmação é bastante significativa e reflete a realidade do Brasil onde a desigualdade 

social, a heterogeneidade de raças e culturas, o pouco investimento na chamada terceira onda (nas 

novas tecnologias e conhecimento) fazem parte do seu cotidiano. Um caminho viável para essa 

questão, depois de sanadas as questões da alimentação, saúde e educação, que são básicas para 

qualquer sociedade, seria a formação de recursos humanos capazes de produzir mais e melhor, 

valendo-se das vantagens advindas do uso adequado da tecnologia. Mas isso só poderá acontecer, 

de forma ampla no Brasil, com investimentos e com a difusão do conhecimento para todos. Foi 

exatamente nesse ponto que Toffler se referiu como uma revolução. O ponto onde as sociedades 

fossem capazes de direcionar seus recursos na aplicação de métodos inovadores que aumentem a 

produtividade em diferentes atividades econômicas. 

Assim, pode-se admitir que essas mudanças são revolucionárias e irreversíveis para a 

sociedade e faz-se necessário que o esclarecimento, a adaptação, os investimentos e a qualificação 

dos recursos humanos sejam direcionados da forma mais rápida e ampla quanto possível para que o 

Brasil (e os brasileiros) não fique à margem desse processo de desenvolvimento. 

 

 

2.2 Plano e Políticas de educação no Brasil 

 

Apresenta-se a seguir aspectos contextuais e políticos relacionados ao Plano Nacional da 

Educação no Brasil, ao Plano Nacional de Turismo e à Política de Qualificação Profissional na área 

de turismo. Fazem-se questionamentos sobre o sistema educacional em funcionamento e seus 

impactos na sustentabilidade social do mundo contemporâneo. 
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2.2.1 Plano Nacional da Educação Brasileira  

 

O plano Nacional da Educação que hoje vigora no Brasil, aprovado pela lei nº 10.172, de 9 

de janeiro de 2001, com duração de dez anos, é o resultado de muito debate que se intensificou na 

segunda metade do século passado.  

Logo após a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 4.024, de 

1961), surgiu o primeiro Plano Nacional da Educação, em 1962, com metas quantitativas e 

qualitativas. Em seguida, várias revisões foram feitas (1965, 1966 e 1967) visando seu 

aprimoramento. Após a constituição Federal de 1988 e principalmente após a Lei nº 9.394, de 

1996, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano ressurgiu com força de 

Lei e colaboração Estadual e Municipal numa tentativa de unir forças em prol de objetivos comuns 

à nação brasileira. (PNE, 2010)  

O atual Plano Nacional da Educação é uma Lei prevista na Constituição, que estabelece em 

seu artigo 214 entre outros temas que se possa promover a melhoria da qualidade do ensino e a 

formação para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica do País. O Plano 

apresenta diagnósticos por setores da educação e propõe diretrizes e metas para cada nível 

(incluindo da educação Básica à Educação Superior) e para cada modalidade de ensino (Educação 

de jovens e adultos, Educação à distância e tecnologias educacionais, Educação tecnológica e 

formação profissional, Educação especial e Educação indígena). Inclui também propostas para o 

magistério da educação básica e para o financiamento e gestão da educação no Brasil. O Plano 

apresenta sinteticamente seus objetivos como aqueles que visam promover a  

 

elevação global do nível de escolaridade da população; melhoria da qualidade do ensino em todos os 

níveis; redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com 

sucesso, na educação pública; e democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos 

oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. (PNE, 2001, p.7) 

 

Nos seus diagnósticos, o plano apresentava números bastante preocupantes no que diz 

respeito a vários níveis da educação e alguns deles serão expostos a seguir.  

Na educação infantil, o plano aponta que há muitos problemas que vão desde a infra-

estrutura e à valorização do professor e se refletem no número reduzido de matrículas. Menos da 

metade das crianças estavam nas escolas, por exemplo, em 1997, pois de uma população de 
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aproximadamente 9,2 milhões de crianças, 4,3 milhões estavam matriculadas em pré-escolas, 

equivalendo a 46,7%. Esse patamar baixo praticamente se manteve ao longo da década de 1990, 

gerado por insatisfação da demanda e reconhecido déficit de oferta educacional pelo próprio 

governo. As metas do plano lançado no início dos anos 2000 incluiam, além de melhorias 

estruturais, “ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 30% da 

população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da 

década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos” (PNE, 2001, 

p.16). 

No ensino fundamental, o plano aponta que mais de 46% dos alunos têm idade superior à 

faixa etária correspondente a cada série, gerando grandes distorções e atraso educacional. No 

Nordeste essa situação chega a 64%, trazendo ainda mais problemas para essa região. Trata-se de 

um problema reconhecido nos diagnósticos do próprio plano quando admite que devido ao grau de 

ineficiência do sistema educacional do país os alunos levavam em média 10,4 anos para completar 

as oito séries do ensino fundamental. Segundo apresentado no plano, o Nordeste ainda tinha a 

menor taxa de escolarização líquida do Brasil, na faixa etária de 7 a 14 anos, no ano de 1996, com 

82,8%, abaixo da média nacional de 90,8%, abaixo inclusive da região Norte que possuía uma taxa 

de 89,8%, para não falar das demais regiões que situavam-se em taxas acima de 94%.  Entre as 

metas previstas, além de melhorias de infra-estrutura e didáticas, encontram-se a ampliação para 

nove anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade e a 

regularização do fluxo escolar reduzindo em 50%, em cinco anos, as taxas de repetência e evasão, 

por meio de programas de aceleração da aprendizagem e de recuperação. 

No que se refere às taxas de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais, o 

plano ressaltava que, segundo o IBGE (1998), enquanto a média do Brasil era de 14,7%, o nordeste 

apontava a maior taxa entre as regiões brasileiras com 28,7, quase o dobro da média nacional, 

contra 8,9 e 8,7 das regiões sul e sudeste, respectivamente, e 11,6% das regiões centro-oeste e parte 

urbana do Norte cada uma. 

De acordo com dados do IBGE (IBGE- PNAD, 2009) a população analfabeta com 10 anos 

ou mais no Brasil é de 14, 533 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 9,2% de sua população total. 

Ainda segundo esses dados, no país, aqueles que não tem instrução e que tem menos de 1 ano de 

estudo somam 15, 732 milhões de pessoas. A população analfabeta do nordeste é a maior do Brasil 

em números absolutos, com 7,615 milhões de pessoas com 10 ou mais anos de idade. Na região 

Norte esse número é de 1,193 milhões, no Centro-oeste é de 0, 852 milhões, no Sudeste é de 3,660 

milhões e no Sul é de 1,213 milhões de pessoas.   
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No ensino médio, o plano ressaltava que de uma população de 16.580.383 (segundo IBGE 

de 1997) jovens brasileiros na faixa etária de 15 a 19 anos, somente 5.933.401 estavam 

matriculados no ensino médio, o que representa apenas 35,78%. Vale ressaltar que o percentual de 

conclusão do ensino médio no final da década de 90 era de cerca de 43%, o que aponta que somente 

cerca de 13% dessa população brasileira chegava a concluir esse nível de ensino . 

Em contraponto, o Plano Nacional da Educação mostra-se com expectativas bem positivas 

quanto ao crescimento acelerado da oferta e das matrículas, utilizando-se do termo “ampliação 

explosiva” da educação em vários níveis. As metas prevêem entre outras a expansão da oferta e da 

qualidade de ensino e aproveitamento dos alunos de modo a atender 100% da demanda de ensino 

médio no Brasil. 

Ressalta que o ensino médio brasileiro foi o nível que apresentou maior taxa de crescimento 

nos últimos anos, já que no período compreendido entre os anos 1991 e 1998 a matrícula evoluiu de 

3.770.230 para 6.968.531 alunos, ou seja, quase dobrando de tamanho, de acordo com o censo 

escolar. O plano ainda mostra dados oriundos do Ministério da educação que em 2008, também 

muito parecido com 2010, as matriculas na educação básica giravam em torno de 32 milhões para o 

ensino fundamental, o mesmo número desde 1995, e 10 milhões para o ensino médio, que dobrou 

em relação a 1995.  

A proposta para a educação profissional, enquanto uma modalidade não só do ensino 

médio, mas também como educação continuada do trabalhador, é que se unam esforços para tentar 

reduzir esse atraso educacional. Pretende-se ampliar a oferta de cursos básicos, técnicos e 

tecnológicos junto às escolas técnicas federais, estaduais, municipais e pelos estabelecimentos do 

chamado Sistema S (SESI, SENAI, SENAC, SESC e outros), até aqueles ministrados por 

instituições empresariais, sindicais, comunitárias e filantrópicas, especialmente na rede das 152 

escolas federais de nível técnico e tecnológico, que aliam a formação geral de nível médio à 

formação profissional. Para isso, o governo visa implantar novas diretrizes no sistema público de 

educação profissional, associadas à reforma do ensino médio, seja estruturada nos níveis básico, 

técnico complementar ao ensino médio e tecnológico superior de graduação ou de pós-graduação, 

de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de educação profissional permanente para a 

população em idade produtiva e que precisa se readaptar às novas exigências e perspectivas do 

mercado de trabalho. (PNE, 2001, p.57) 

Além disso, o ensino na Educação Superior enfrenta graves problemas no Brasil, pois 

mesmo com a grande e rápida evolução de matrículas, o déficit ainda é muito grande. O plano 

mostra que o Brasil passou dos 1,37 milhões de alunos matriculados no ensino superior em 1980 
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para 2,12 milhões em 1998, quase dobrando de tamanho ao longo de 18 anos. Desse total em 1998, 

mais de 62% estavam em escolas particulares e o restante no ensino ofertado por escolas públicas 

federais, estaduais e municipais. Isso ainda é muito pouco ao se considerar o tamanho do Brasil e de 

sua população, pois esse atendimento é de menos de 12% de sua população de 18 a 24 anos de 

idade, contra 20,6% do Chile e da Bolívia, 26% da Venezuela e 40% na Argentina.  

Particularmente no Nordeste, que tem uma grande parcela da população muito carente, as 

matriculas no ensino privado são as mais baixas do país, pois em 1998 apenas 32% estavam em 

escolas particulares, contra 62,14% da média nacional, 33,47% do Norte e 75,9% do Sudeste 

Brasileiro. 

Nos últimos vinte anos, o setor privado tem se encarregado de oferecer cerca de dois terços 

das vagas da educação superior, tendo um crescimento em numero de alunos três vezes maior que 

nas instituições federais. O Plano reconhece que o ensino privado deve continuar, desde que se 

mantenham os níveis de qualidade, mas que o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do 

País, não será possível sem o fortalecimento do setor público, com a manutenção das atividades 

típicas das universidades - ensino, pesquisa e extensão. 

Pela Constituição Federal é dever do Estado garantir educação e para isso é necessário, 

entre outros, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. A 

pressão pelo aumento de vagas na educação superior ainda vai aumentar, uma vez que há o 

aumento acelerado do número de egressos da educação média, além das demandas sociais e 

mercadológicas do contexto contemporâneo, nesta era da informação. 

Há necessidade da expansão das universidades públicas para atender à demanda crescente 

dos alunos, sobretudo os carentes, bem como ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, 

que acontece em sua maioria (90%) nessas instituições. As metas são arrojadas e incluem prover a 

oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos.  Também se 

pretende estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a necessária 

flexibilidade e diversidade nos programas de estudos oferecidos pelas diferentes instituições de 

educação superior, de forma a melhor atender às necessidades diferenciais de suas clientelas e às 

peculiaridades das regiões nas quais se inserem. 

A proposta do Plano é de assegurar, que o setor público neste processo, tenha uma 

expansão de vagas tal que, no mínimo, mantenha uma proporção nunca inferior a 40% do total. 

Vale ressaltar que esse quadro precisa ser analisado, devido ao déficit gerado, especialmente no 

Nordeste Brasileiro. Por isso, medidas urgentes estão sendo tomadas para reverter esse quadro 

dramático no país, principalmente no que se refere ao ensino superior em escolas públicas. O Plano 
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Nacional da Educação brasileira está em fase de atualização por parte do governo, pois este ano o 

congresso nacional deverá apresentar novos objetivos e metas para o período de 2011 a 2020. 

Dessa forma, entende-se que há o planejamento e o acompanhamento da educação superior 

no Brasil por parte dos governantes, mas que suas ações precisam ser efetivadas de modo mais 

acelerado para acompanhar a evolução da demanda, visto que a oferta do ensino superior cresce 

numa medida inferior ao crescimento populacional e sua demanda por educação, motivo pelo qual 

os déficts educacionais nos diversos níveis são evidentes. Ainda como agravante da situação, a 

educação superior depende da educação em seus níveis inferiores para existir e como foi mostrado 

anteriormente, também há problemas nos diversos níveis de ensino, os quais são transportados 

automaticamente para o nível superior. Dessa forma, para atingir a proporção do ensino superior, no 

setor público, almejada no planejamento nacional muito ainda terá que ser feito para que possamos 

dizer que o Brasil está no patamar desejado para a educação superior. 

 

 

2.2.2 Censo da Educação Superior no Brasil 

 

O Ministério da Educação, dentro de suas funções, promove o levantamento de informações 

quantitativas e qualitativas, feito pelo Censo do Ensino Superior, monitora a expansão do ensino de 

graduação por meio de um processo de avaliação permanente, que tem nos seus instrumentos do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), por exemplo, no Exame Nacional 

de desempenho dos estudantes (antigo Provão) e na Avaliação das Condições de Oferta de Cursos,  

os principais mecanismos de controle e de estímulo à melhoria da qualidade, desde 2004 – Lei nº 

10.861 de 14/04/2004 DOU nº72, 15/04/2004. Entendendo que o ensino superior brasileiro de 

graduação passa por uma fase de crescimento e diversificação, vem montando um banco de dados 

junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que compõe o Sistema Integrado 

de Informações da Educação Superior (SIEd-Sup).   

Uma de suas importantes pesquisas foi a “Evolução do Ensino Superior: 1980-1998” 

(INEP, 1999), que caracterizou o período de 18 anos da educação nacional, de 1980 a 1998, e vem 

sendo atualizada anualmente. Essa pesquisa registra a evolução do número de instituições de ensino 

e de cursos; das matrículas, alunos ingressantes e concluintes; dos professores e funcionários; das 

vagas oferecidas e inscrições no vestibular, por tipo de instituição, área do conhecimento, estados e 

regiões.  
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 Observou-se nas informações coletadas anualmente pelo Censo do Ensino Superior, que o 

crescimento do número de matrículas na década de 1990 foi muito acelerado, pois em 1998 havia 

2,1 milhões de alunos freqüentando cursos de graduação no Brasil, o que representava apenas 

1,23% da população total do Brasil. Esse número de alunos, em todas as áreas, passa para 2,7 

milhões de pessoas, o que representa 1,59% da população total do Brasil, se forem incluídos os 

cursos de extensão, os seqüenciais e os de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), 

no mesmo ano. Como ponto positivo, isso faz o Brasil ter uma das menores relações de alunos por 

docente do mundo, no ensino superior, pois em 1998 essa relação era de 12,9 e, entre os países que 

integram a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), essa relação 

era de 16,7. 

Segundo a pesquisa, a maioria dos estudantes dos cursos de graduação estava nas 

instituições privadas (1.321.229); e se distribuíam, em seguida, pelas públicas federais (408.640), 

estaduais (274.934) e municipais (121.155). Essa expansão deu-se pelo crescimento do número de 

concluintes do ensino médio, pela criação de uma nova modalidade de instituição de 3º grau - o 

Centro Universitário, pela regulamentação dos cursos seqüenciais, pela flexibilização curricular 

(permitindo que as instituições de educação superior desenvolvessem projetos acadêmicos 

diferenciados pelas características regionais). Essas medidas levaram à incorporação de novos 

públicos, que também aumentaram o número de inscrições aos vestibulares das universidades, 

principalmente as públicas (7,7 candidatos por vaga em 1998), que apresentaram um crescimento 

de 86,8% entre 1980 e 1998, contra 27,9% nos vestibulares das instituições particulares (2,2 

candidatos por vaga em 1998). Houve também um processo chamado de interiorização do ensino, o 

que resistiu até 1990, melhorando a distribuição da oferta no espaço brasileiro, embora isso não seja 

representativo em todas as regiões, pois é mais característico da região sudeste. Em 1998, foram 

registrados  1.103.808 alunos matriculados em instituições instaladas nas cidades do interior, contra 

1.022.150 nas capitais. 

No que se refere à qualificação dos professores que atuam na graduação, observou-se que 

houve melhorias, coincidentemente no período de criação do Exame Nacional de Cursos (na época 

chamado de Provão), em 1996, desde quando o número de professores com mestrado, no conjunto 

das instituições públicas e privadas, cresceu de 36.954 para 45.482, em 1998, tendo havido, 

portanto, um aumento de 23,1% no biênio. Quanto ao número de professores com doutorado, 

também houve um acréscimo significativo de 29,4%, pois passou de 24.006 para 31.073, no 

mesmo período. 
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Ainda segundo pesquisas do MEC/INEP/DAES sobre o número de concluintes em cursos 

de graduação presenciais no Brasil em 2001, identificou-se o total de 395.988 alunos, sendo 

148.991 do sexo masculino e 246.997 do sexo feminino.  

Observa-se que a discrepância da distribuição espacial de formandos é evidente no Brasil, 

pois essa não obedece a dimensões geográficas e sim padrões sócio-econômicos. Isto porque na 

região Norte onde se tem menor poder aquisitivo, o número de concluintes do ensino privado ainda 

não superou o número do ensino público. Já na região Sudeste, por exemplo, observa-se que o 

número de concluintes em IES privadas é mais que 3 vezes maior do que o da pública. Somente em 

São Paulo, o número de concluintes foi de 138.333, o que representa 34,93% do total de concluintes 

do Brasil, ou seja, mais do que um terço. Isto é muito representativo. A região Nordeste situa-se 

numa colocação de terceiro lugar do país, ou seja, entre os resultados obtidos no Sudeste e Sul e os 

obtidos no Norte e Centro-Oeste, com o equivalente a apenas 13,8% do total do país. 

Outro aspecto a ser observado nesta mesma pesquisa é a área escolhida pelos formandos 

que conseguiram concluir o curso de graduação no Brasil. A área mais representativa foi Ciências 

sociais, Negócios e Direito com 38,26% do total e a área de Serviços ficou em último lugar com 

apenas 1,44% do total. 

 Observou-se que, do total da área de Serviços, 4.658 concluintes foram dos cursos de 

Viagens, Turismo e Lazer; 621 de Hotelaria, Restaurantes e Serviços de Alimentação; 114 de 

Transportes e Serviços. Observou-se também que outros 145 concluintes estão contidos na área 

Ciências Sociais, Negócios e Direito, no curso de Administração Hoteleira. Mesmo assim, quando 

se verifica a colocação desta área, a mesma ainda tem um número muito reduzido em relação aos 

formandos de outras áreas, principalmente por se tratar de cursos novos, sem tradição na sociedade 

e na família. Entretanto, o mercado de trabalho na área de serviços tem se destacado como um 

mercado crescente e em evidência. 

 Continuamente o INEP realiza a coleta de dados sobre a educação superior no Brasil, 

visando oferecer informações detalhadas sobre a situação atual bem como apontar as tendências do 

setor para os interessados da comunidade acadêmica de da sociedade em geral. Essa coleta dos 

dados tem como referência as diretrizes gerais previstas pelo Decreto nº 6.425 de 4 de abril de 2008 

e é chamada de censo da educação superior, pois anualmente reúne informações sobre as 

instituições de ensino superior, seus cursos de graduação presencial ou a distância, cursos 

seqüenciais, vagas oferecidas, inscrições, matrículas, ingressantes e concluintes, além de 

informações sobre docentes, nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria 

administrativa. (MEC, 2010) 
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 A última pesquisa do censo divulgada até setembro de 2010 é aquela que se refere a dados 

coletados no ano de 2008. Nesse ano, estavam matriculados em cursos de graduação no Brasil 

5.080.056 estudantes, sendo 1.273.965 em escolas públicas (MEC/INEP/DEED, 2010) segundo o 

INEP, 2008. No Nordeste estavam 912.693 matrículas, o que representa 17,96% desse total. 

Essa pesquisa apontou também que no Brasil o número de IES era de 2252, sendo 236 

públicas e 34 Institutos Federais; havia 24.719 cursos de graduação, dos quais 6.772 em escolas 

públicas e 405 nos Institutos Federais. 

Em relação ao numero de concluintes, o número de 2008 é 202% maior em relação a 2001, 

porém os alunos que concluíram o ensino superior de graduação no Brasil foi de 800.318 e 

representam apenas 15,75% do total de ingressos, como pode ser visto na tabela a seguir.  

Tabela 2. Número de concluintes em cursos de graduação presenciais no Brasil, por área de 

conhecimento. 

 

 

ÁREAS 

TOTAL % COLOCAÇÃO 

Serviços 20.654 2,60 7 

Ciências, Matemática e Computação 61.528 7,68 4 

Educação 168.983 21,11 2 

Humanidades e Artes  29.122 3,63 6 

Ciências Sociais, Negócios e Direito 328.239 41,01 1 

Engenharia, Produção e Construção  47.098 5,90 5 

Agricultura e Veterinária 16.305 2,03 8 

Saúde e Bem-Estar Social 128.389 16,04 3 

TOTAL 800.318 100 - 

 

Fonte: MEC/INEP/DAES, 2010. 

 

Em contraponto, a vantagem que o Brasil tinha em relação a outros países sobre ter uma das 

menores taxas de relação de alunos por docente do mundo, no ensino superior, subiu  de 12,9 em 

1998 para 15,8 em 2008, sendo 11,4 nas IES públicas e 18,2 nas IES privadas. 

Entretanto, vale ressaltar que a área de maior número de concluintes era em 2001, e 

continua sendo em 2008, a de Ciências Sociais, Negócios e Direito e a área que teve um maior 

crescimento nesse período foi a de Serviços que passou de 5.728 alunos para 20.654. Nesta área de 

Serviços, 10.298 concluintes foram dos cursos de Viagens, Turismo e Lazer; 9.228 de Turismo, 

506 de Hotelaria, 400 de Eventos e o restante em outros cursos da área. 
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Diante de números tão animadores por seu crescimento acelerado, foi reconhecido pelo 

MEC que esse crescimento do ensino superior não deteriorou sua qualidade, mas isso é 

questionável.  Essas pesquisas apontaram que a melhoria do perfil do corpo docente eleva o padrão 

de ensino, mas só isso não dá qualidade a um curso. É preciso ir bem mais além e levantar outros 

indicadores voltados para resultados capazes de apontar essa qualidade com mais propriedade. É 

sabido que a qualidade é entendida como um sistema onde vários outros aspectos estão interligados, 

formando um todo complexo, inter-relacionado e dinâmico. Observar uma de suas partes num 

determinado período e detectar melhorias nos indicadores da qualidade, não necessariamente indica 

que o todo também tem qualidade. 

 

 

2.2.3 Plano Nacional de Turismo e Política de qualificação profissional. 

 

Somente a partir do ano de 2003, o governo federal criou o Ministério do Turismo, pela 

primeira vez no Brasil de forma independente, sem ligação com outros ministérios como, por 

exemplo, junto com o Ministério dos Esportes.  

Admitindo o turismo como mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico do país, 

sua independência deveu-se ao fato de que os investimentos no turismo requerem menores 

montantes e apresentam melhores resultados em termos de criação de postos de trabalho que outros 

setores da economia. Além disso, a impossibilidade de substituição dos recursos humanos por 

máquinas neste setor, a característica do turismo de provocar um efeito multiplicador e movimentar 

a economia e a possibilidade de redução das desigualdades regionais e sociais também justificam 

essa política. Espera-se, como conseqüência dos investimentos nessa área, a geração de emprego e 

renda para a população, advinda do maior fluxo receptivo, principalmente o internacional, e a maior 

possibilidade de equilibrar a balança comercial, como conseqüência do ingresso de divisas.  

O Ministério do Turismo na sua primeira gestão, contava com órgãos que o assistem direta 

e indiretamente, além da Secretaria de Políticas de Turismo, da Secretaria de Programas de 

Desenvolvimento do Turismo, da EMBRATUR e do Conselho Nacional do Turismo. Esse 

Ministério instituiu o Plano Nacional de Turismo com suas respectivas diretrizes, metas e 

programas, com duração prevista de cinco anos, ou seja, para vigorar no período de 2003 a 2007, 

posteriormente atualizadas para o período 2007-2010 e agora apresentou um documento que dará 

suporte ao plano no período de 2011-2014. 
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No primeiro Plano, ressaltou-se a diversidade cultural e a regionalidade como fator 

preponderante para incrementar o produto turístico nacional. Nele, o turismo era visto como uma 

atividade estratégica de auto-sustentabilidade e pautando seu desenvolvimento numa proposta 

coletiva, com visão compartilhada, tendo como referencial o código mundial de ética para o turismo 

da OMT. Para tanto, pretendeu unir esforços das esferas federal, estadual e municipal, além de 

entidades não governamentais, iniciativa privada e sociedade com o objetivo de otimizar os 

recursos, aumentar a qualidade e a competitividade do setor dentro e fora do país. Realizou-se a 

reformulação do Conselho Nacional de Turismo e dos Fóruns Estaduais para uma comunicação 

mais direta com as localidades turísticas.  

Nessa perspectiva, o Plano Nacional do Turismo (PNT) foi instituído e estruturado em 

Macro Programas, Programas e Ações, advindos dos seus objetivos gerais e específicos, que 

visavam desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando as diversidades 

regionais, culturais e naturais; além de estimular e facilitar o consumo do produto turístico brasileiro 

nos mercados nacional e internacional. Especificamente esses objetivos pretendiam: dar qualidade 

ao produto turístico; diversificar a oferta turística; estruturar os destinos turísticos; ampliar e 

qualificar o mercado de trabalho; aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado 

internacional; ampliar o consumo do produto turístico no mercado nacional; e aumentar a taxa de 

permanência e gasto médio do turista. 

A proposta de planejamento e gestão do turismo defendida pelo Ministério do Turismo no 

Brasil vem contemplando a sustentabilidade ambiental, sociocultural e econômica, trabalhando de 

forma participativa, descentralizada e sistêmica, estimulando a integração e a conseqüente 

organização e ampliação da oferta turística. Observa que o desenvolvimento do turismo deve 

apresentar-se como um agente de transformação, fonte de riqueza econômica e de desenvolvimento 

social, mediante a qualidade e competitividade dos produtos turísticos, aumento e melhoria de sua 

infraestrutura e da promoção do turismo enquanto produto comercializável dentro e fora do Brasil.  

O Plano Nacional de Turismo (PNT) 2007-2010 continua colocando o turismo brasileiro 

como indutor do desenvolvimento, considerando-o um importante meio para a inclusão social, seja 

através da produção, com a geração de novos postos de trabalho, ocupação e renda, seja através do 

incremento do consumo gerado pelos turistas. A proposta do plano divide-se em vários macro-

programas e visou, principalmente, melhorar a infra-estrutura do país, preparar 116 destinos 

turísticos, em 2010, dentro de padrões mundiais de qualidade para ampliar o mercado interno de 

turismo e com isso gerar 1,7 milhões de novos empregos (PNT, 2007-2010).  
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A proposta de gestão também continuou sendo descentralizada, envolvendo o poder público 

municipal, estadual e federal, a iniciativa privada e o terceiro setor. Desde 2003 esse modelo vem 

sendo praticado e agora tem força de lei após sua regulamentação com a aprovação da Lei do 

Turismo (Lei nº 11.771 / 2008) que instituiu o Sistema Nacional de Turismo. Este sistema é 

formado por um núcleo estratégico de âmbito nacional composto pelo Ministério do Turismo, pelo 

Conselho Nacional de Turismo e pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de 

Turismo, e por uma rede de gestão descentralizada composta pelas Instâncias de Governança 

Macrorregionais, os Órgãos Estaduais de Turismo, os Fóruns e Conselhos Estaduais de Turismo, as 

Instâncias de Governança Regionais, os Órgãos Municipais de Turismo e os Colegiados Municipais 

de Turismo. (Turismo no Brasil, 2011-2014). 

Segundo o Ministério do Turismo, paralelo às ações de melhoria da infra-estrutura, as ações 

de qualificação e certificação profissionais são fundamentais para a estruturação dos destinos 

turísticos em padrão de qualidade internacional.  

Para isso, no que se refere à melhoria da qualidade em serviços, o Plano prevê a 

normalização da atividade turística e da qualificação profissional em programas específicos da área 

que envolvem a formação da mão-de-obra para o turismo. Sabe-se que a qualidade e a 

confiabilidade dos serviços turísticos são fundamentais para o incremento do fluxo turístico nacional 

e internacional, que, segundo prevêem as metas mais otimistas do estudo diagnóstico sobre o 

Turismo no Brasil (2011-2014), o fluxo nacional deverá passar de 55 milhões de turistas ao ano e o 

fluxo internacional deverá passar de 5 milhões (após 2010) de entradas internacionais anuais no 

Brasil, gerando bilhões de dólares em divisas e um crescimento do PIB Brasileiro à taxa média de 

5,5% ao ano, acima da média nacional de 3,5% anuais. 

A Política de qualificação do Ministério do Turismo entende que essa qualidade e 

confiabilidade dos serviços turísticos só serão obtidas através de um mecanismo de certificação 

ocupacional e por competências específicas dos trabalhadores por área de atuação, que, por sua vez, 

segundo o ministério, deverá orientar e condicionar os currículos para a formação profissional.  

Para tanto, foram desenvolvidas normas brasileiras de certificação ocupacional e profissional 

com a criação do Programa Brasileiro de Certificação Ocupacional em Turismo, vinculado ao 

Sistema Brasileiro de Certificação Profissional, definindo os requisitos para o credenciamento de 

certificadores (Comitê Brasileiro de Avaliação de Conformidade/INMETRO, em articulação com 

MEC e MTE) e disponibilizando Organismos Certificadores Credenciados (OCCs), que estarão 

aptos a promover a certificação, obtendo-se, assim, o reconhecimento tanto nacional como 

internacional. Até o momento, no ano de 2010, 60 normas técnicas operacionais e de gestão para 
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turismo, hotelaria, lazer e gastronomia estão validadas pelo Comitê Brasileiro de Turismo 

(ABNT/CB) e publicadas pelo Ministério do Turismo (MTur) e a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

O programa prevê, também, a criação de prêmios e penalidades para estimular a adoção das 

normas por parte dos empregadores e trabalhadores, uma vez que esta implicará em custos. Entre 

os estímulos pode-se citar: estrelas na classificação de hotéis e restaurantes (regulamentos técnicos); 

selos de qualidade; certificação como condição prévia para acesso a financiamentos; associação da 

obtenção da certificação a programas de incentivos fiscais entre outros. 

Vale ressaltar que essa proposta já vinha sendo trabalhada pelo Instituto de Hospitalidade da 

Bahia (IH, 2000), que é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, formada pela parceria 

entre 32 instituições que atuam nas áreas de educação, trabalho, cultura e turismo, entre as quais a 

Fundação Odebrecht e a Fundação Banco do Brasil. Esse Instituto lançou o “Programa de 

Certificação da Qualidade Profissional para o Setor de Turismo”, que contou inicialmente com o 

apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Sebrae. 

Implantaram e tem o propósito de consolidar e expandir o processo de Certificação da 

Qualidade Profissional para o Setor de Turismo, através de ações concretas que sirvam de 

referência na profissionalização do setor. Esse sistema visa certificar o indivíduo e não diretamente 

a empresa, embora o número de pessoas certificadas seja um indicador do valor que a empresa 

confere à qualidade dos serviços que presta. Ele é composto de um conjunto de normas e processos 

de avaliação. As normas estabelecem as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que 

deve ter o profissional de determinada ocupação e servem também para a elaboração de orientações 

de aprendizagem. A competência profissional, segundo o entendimento da ABNT (2004, p.5) é a 

“capacidade de mobilizar, desenvolver e aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes no 

desempenho do trabalho e na solução de problemas, para gerar os resultados esperados”. 

Segundo o entendimento do Ministério do Turismo no Programa de Qualificação Profissional: 

A qualidade dos serviços prestados depende de profissionais capacitados, isto é, de profissionais que 

possuam as competências requeridas para o trabalho. No entanto, no Brasil, a maior parte da 

qualificação profissional oferecida tem os currículos definidos pela oferta de cursos. É necessário 

romper essa lógica para garantir que a qualificação seja um instrumento básico nas políticas de 

emprego, aproximando o trabalhador do emprego. Para tanto, devem-se estabelecer mecanismos de 

interlocução entre a oferta e a demanda de qualificação profissional. O Plano Nacional de Turismo 

propõe que a certificação de ocupações e competências do setor de turismo seja o principal 

mecanismo dessa interlocução, na medida em que os critérios de certificação passem a referenciar a 

formação profissional. (MTUR, 2003, p.1) 
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Esse pensamento propõe uma quebra do sistema atual de ensino, uma vez que as 

competências sejam estabelecidas através de normas e que estas sejam um referencial na construção 

dos projetos pedagógicos de cursos para a formação de profissionais para o setor de turismo. 

Entretanto, só o tempo deverá confirmar ou não essa política. É importante ressaltar que o custo da 

certificação precisa estar coerente com o perfil socioeconômico dos trabalhadores da área, para que 

este não seja um empecilho ao desenvolvimento dos programas e metas traçados no Plano Nacional 

de Turismo.  

Na educação, está prevista como meta a ampliação da oferta de vagas para qualificação 

técnica profissional e educação superior. Isso porque no diagnóstico atual do Mtur, verificou-se que 

a qualificação profissional em turismo no Brasil se dá de forma desarticulada, com sobreposição de 

esforços e desperdício de recursos. Não há levantamentos consistentes de necessidades de ações de 

qualificação por regiões, nem o estabelecimento de padrões mínimos de cursos para atender às 

demandas do mercado de trabalho. 

Para a próxima Copa do Mundo de Futebol, prevista para acontecer no Brasil em 2014, o 

Ministério do Turismo elaborou o Programa de Qualificação Profissional em Turismo com foco nas 

ocupações relacionadas ao atendimento e hospitalidade do turista. A implementação do programa 

foi iniciada em 2009 e deverá ser concluída até 2014, com a meta de qualificar cerca de 306 mil 

profissionais do Turismo.  

Dessa forma, é preciso que se aproveite de imediato a capacidade instalada de capacitação 

profissional junto às entidades públicas e privadas para educação formal e informal bem como que 

os programas específicos para essa capacitação sejam implementados da forma que estão sendo 

planejados. O momento é oportuno para captação e alocação de recursos para fins educacionais, 

promovendo mais emprego, mais renda e maior geração de recursos e impostos advindos do 

desenvolvimento do turismo no Brasil. 

 

 

2.2.4 Sistema Educacional e Sustentabilidade Social 

 

O fenômeno turístico possui inúmeras definições e interpretações, elaboradas por vários 

autores de todo o mundo (THEOBALD, 2001). Independentemente da definição, sabe-se que o 

homem é o sujeito do turismo e que a gama de elementos que fazem parte do sistema de turismo 

constituem o objeto do turismo.  
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O Sistema de Turismo (SISTUR) é hoje aceito como uma das teorias mais difundidas e 

capazes de atender satisfatoriamente ao estudo do turismo no Brasil. Foi publicado pela primeira 

vez no Brasil em 1998, com a primeira versão do livro do professor Mário Carlos Beni, titular da 

Universidade de São Paulo (USP), proveniente de seus estudos de doutorado. É baseado na Teoria 

Geral de Sistemas, onde cada variável do sistema interage com as outras variáveis de forma 

completa e inseparável dentro de um contexto, causando efeito e sendo ao mesmo tempo a causa. A 

abordagem sistêmica, por sua característica dinâmica e interpretativa, não se limita a descrever uma 

determinada situação, mas sim a evidenciar os mecanismos pelos quais os estágios de 

desenvolvimento foram alcançados e as relações existentes entre os componentes do processo. 

Possibilita uma divisão em subsistemas que se inter-relacionam com o todo através de canais de 

conexão, com fluxos próprios. Propõe dispor de um quadro referencial dinâmico, flexível e 

adaptável, que integre a própria complexidade do fenômeno turístico e a represente por inteiro em 

suas combinações. Para o autor, a atividade turística, dentro da visão sistêmica, é considerada um 

sistema aberto, em que cada variável interage com as outras de forma tão completa que causa e 

efeito não podem ser separados, como ilustra a figura 1 a seguir. 

 

 
  

Figura 1. Sistema de Turismo (SISTUR). 

Fonte: Beni, 2001, p.48. 

 

O diagrama do SISTUR permite visualizar três grandes conjuntos: 
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 O conjunto das relações ambientais, que agrupa os subsistemas ecológico, social, 

econômico e cultural; 

 O conjunto da organização estrutural, que corresponde à superestrutura jurídico-

administrativa e à infra-estrutura como base material do turismo; 

 O conjunto das ações operacionais, que engloba os subsistemas de produção, 

distribuição e consumo (demanda). 

O diagrama também permite identificar os componentes básicos e as funções primárias 

atuantes em cada um dos conjuntos e em interação no sistema como um todo. Cada componente 

desses três conjuntos pode ser considerado um subsistema em si, já que apresenta funções próprias 

e específicas. 

A teoria geral dos sistemas, segundo Chiavenato (1983, p.512), surgiu com os trabalhos do 

biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy, publicados entre 1945 e 1968, nos Estados Unidos da 

América. Essa teoria não busca solucionar problemas, mas sim produzir teorias e formulações 

conceituais que possam ser aplicadas na realidade empírica. Visa compreender os princípios da 

integralidade e da auto-organização e apresenta múltiplas aplicações. Sua compreensão ocorre 

quando se estudam os sistemas de forma global, envolvendo seus subsistemas e inter-dependências. 

Admite que os sistemas existem dentro de outros sistemas maiores, que são abertos (intercâmbio 

contínuo com seu ambiente), que suas funções dependem de sua estrutura. 

Assim, um sistema pode ser entendido como um conjunto de partes que se inter-relacionam 

de forma organizada, que impactam e são impactados pelo todo, de modo que sua retroalimentação 

o mantém em funcionamento atualizado. 

Segundo Beni (2001, p.18) “a atividade do turismo surge em razão da existência prévia do 

fenômeno turístico, que é um processo cuja ocorrência exige a interação simultânea de vários 

sistemas com atuações que se somam para levar ao efeito final”. Para o autor, o turismo, enquanto 

resultado do somatório de recursos naturais do meio ambiente, culturais e socioeconômicos, tem 

campo de estudo superabrangente, complexíssimo e pluricausal. Entende ainda que o efeito ou 

produto final do turismo é entendido como uma composição de bens e serviços turísticos 

produzidos num determinado mercado que pode variar, pois os serviços de qualidade dependem da 

mão-de-obra qualificada. Dentro da perspectiva do SISTUR, o produto turístico está situado no 

conjunto das ações operacionais, onde se inter-relacionam no mercado turístico a oferta, a demanda 

e a distribuição do produto. 
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Na tentativa de sistematizar, de modo simplificado, o ensino de turismo (Figura 2 a seguir), 

poder-se-ia dizer que, no mercado da educação, a entrada ou input se daria com as pessoas 

(recursos humanos) disponíveis numa determinada região, num dado tempo, com possibilidades e 

interesse de ingressarem num curso superior. 

 

Figura 2. Representação sistêmica do ensino de turismo e hotelaria (simplificada).  

Fonte: autoria própria, 2010. 

 

O processamento acontece durante a formação de futuros profissionais, com conhecimentos 

teóricos, práticos e éticos capazes de atender às exigências sociais, legais e à demanda do mercado 

de trabalho e da sociedade como um todo. Os responsáveis por esse processamento seriam as 

instituições de ensino superior (IES), legalmente autorizadas para tais atividades, através de seus 

programas de formação. A formatação desses programas de formação em turismo e hotelaria está 

diretamente ligada ao que estabelece o sistema legal, através da LDB, das diretrizes curriculares e 

outros instrumentos que traçam a política da educação nacional, além da própria filosofia da IES.  

Os atores envolvidos no processamento seriam diretamente: o corpo administrativo acadêmico e não 

acadêmico da IES, o corpo docente e o corpo discente. Indiretamente, os empregadores do trade 

turístico, o setor público, o terceiro setor e a sociedade como um todo. 

A saída ou output seria constituída do pessoal qualificado pelas IES, responsáveis pelo 

incremento da qualidade do produto turístico no mercado nacional, que conseqüentemente impacta 

no desenvolvimento do turismo como um todo.  Esse profissional deverá ser alocado nas diferentes 

áreas de atuação em turismo, em vários níveis ocupacionais. 

O perfeito funcionamento do sistema educacional é aquele que estabelece e obedece a  

padrões de qualidade e quantidade. Ao se estabelecer uma política de recursos humanos numa 

destinação turística, torna-se necessário o entendimento e respeito dessas dimensões para que o 

sistema funcione adequadamente bem. O sistema precisa obedecer a ciclos formativos em 

diferentes níveis, possibilitando a continuidade ascendente de estudos e ocupações no mercado de 

trabalho.  

INPUT 

pessoas 
OUTPUT 
pessoal 

qualificado 

PROCESSO 

Ensino de 

Turismo 

Demanda e absorção de 

profissionais pelo mercado de 

trabalho e formação de 

cidadãos na sociedade para 

promover desenvolvimento e 

um produto turístico 

competitivo. 
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No que se refere à qualidade, sumariamente vale ressaltar que a oferta precisa estar 

adequada à demanda (o que também vale para o quantitativo), quer seja a oferta de cursos à 

demanda por qualificação profissional, quer seja pelo tipo de qualificação ofertado ao perfil 

profissional demandado pelo mercado de trabalho e sociedade como um todo.  

Um ponto importante das dimensões citadas para o funcionamento do sistema educacional 

está no dimensionamento quantitativo dos recursos humanos. Para que o sistema funcione é 

imprescindível que o ajuste quantitativo seja considerado. A provisão de recursos humanos deve 

estar adequada à demanda local e regional sob pena de subdimensionar ou superdimensionar os 

recursos a serem alocados. No caso de se subdimensionar, a quantidade de profissionais colocadas 

à disposição no mercado de trabalho e sociedade nunca será suficiente para suprir as demandas, o 

que implicaria em baixa qualidade de serviços por falta de pessoal qualificado. Caso haja o inverso, 

ou seja, o super dimensionamento desta demanda, haverão profissionais em demasia colocados a 

disposição no mercado e sociedade o que pode gerar uma crise de desemprego no setor, ou 

profissionais bem qualificados sendo subutilizados em sua capacidade total, deixando-os 

desmotivados.  Outro lado, que também precisa ser levado em consideração, é o fato de que o 

Brasil corre o “risco” de se tornar exportador de mão-de-obra qualificada para outros países. 

A afirmação de COOPER, C., SHEPHERD, R.; WESTLAKE, J. (2001, p.182) corrobora 

com esta linha sistêmica de pensamento ao apontar os benefícios da educação e treinamento em 

turismo, definindo o que chamou de “círculo vicioso” num processo que se inicia no profissional em 

turismo bem treinado, que “produzirá um resultado melhor e melhor nível de serviço para a 

crescente demanda turística. Funcionários bem treinados e bem pagos oferecem melhor serviço 

para os clientes e maior produtividade para a companhia, tornam a companhia e o país mais ricos, 

beneficiando visitantes e residentes. Os visitantes retornam, reforçando o círculo”.  

Para Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p.303), a política de recursos humanos possui 

dimensões que vão além da quantidade e qualidade, passando, também, pela diversidade desses 

recursos e capacidade institucional necessária para fornecer a educação e o treinamento exigidos na 

sustentação das necessidades de recursos humanos da destinação. Segundo os autores, são as 

habilidades dos recursos humanos que dão ao turista a sensação de que sua presença é bem-vinda e 

apreciada, e, “do ponto de vista gerencial, a questão da qualidade do pessoal em turismo deve ser 

abordada através de programas de educação e formação projetados para melhorar as habilidades 

profissionais em termos de relações humanas”. Ressaltam ainda que “a diversidade de recursos 

humanos é um termo de que descreve a distribuição de profissionais turísticos disponíveis em todo 
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o sistema, em termos de quantidade e qualidade.” Essa questão da diversidade também é um ponto 

importante na observância da sustentabilidade, conforme já discutido anteriormente. 

Dessa forma, considerando a educação superior em turismo como um sistema, depois de 

definido o seu funcionamento, com seus inputs e outputs, os atores nele envolvidos que 

caracterizam os demandantes e ofertantes desse “produto final” (pessoal qualificado), vale ressaltar 

que os benefícios por ele gerados seriam aproveitados por todos. Em pleno e perfeito 

funcionamento, o sistema educacional pode gerar importantes benefícios para: 

 A sociedade, quando forma sujeitos críticos, criativos, preparados e capazes de 

atuarem nos contextos configurados, e em constante transformação; 

 As IES, por cumprirem adequadamente sua missão e seu papel na sociedade onde 

estão inseridas; 

 Os próprios alunos, por se qualificarem e ampliarem seu potencial pessoal e 

profissional, aumentando sua empregabilidade; 

 Os empregadores turísticos, por terem disponíveis no mercado de trabalho 

profissionais cada vez mais capazes de atender suas demandas, gerando mais 

competitividade e lucros empresariais; 

 Os destinos turísticos, através de seu poder público e planejadores turísticos, por 

comporem produtos turísticos de qualidade, compatíveis com os padrões 

internacionais, competitivos e sustentáveis; 

 Os turistas, demandantes de um produto turístico de qualidade, com suas 

expectativas plenamente atendidas. 

 

Pensar no funcionamento do sistema educacional e seus benefícios implica necessariamente 

em fazê-lo funcionar de forma equilibrada ao longo do tempo. 

Ë fundamental admitir que uma sociedade dependa do equilíbrio de seu sistema educacional 

para que também possa estar equilibrada. Os planos e as políticas educacionais que regem esse 

sistema precisam agir em função de seu pleno funcionamento hoje e nos cenários futuros, já que a 

qualificação de pessoas demanda tempo e recursos. 

Fazendo-se uma reflexão do sistema educacional em relação à teoria da sustentabilidade 

observou-se que é possível transpor seus conceitos. Dadas as condições de sustentabilidade dos 

sistemas biológicos e sociais, o desenvolvimento sustentável se rege por dois conjuntos de medidas: 
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as metas de desenvolvimento, expressas num planejamento, e as restrições ao processo de 

desenvolvimento, referentes aos padrões de sustentabilidade.  Sabe-se que o estabelecimento dos 

padrões de sustentabilidade é uma decisão política, que deve se respaldar nas leis e regulamentos 

que regem os objetos de desenvolvimento em questão, no caso os cursos superiores de turismo e 

áreas afins. Por isso, o planejamento é entendido como uma atividade política que deve promover 

ações sem imposições, numa tomada de decisão democrática, baseadas em conhecimento. 

Considerando a concepção de planejamento e gestão estratégica do turismo sustentável, 

constatou-se que são aplicáveis aos questionamentos da oferta educacional no Brasil, pois Beni 

(2000) aponta os seguintes postulados: 

 As dimensões do turismo sustentável vão além da ambiental, econômica e social 

atingindo também a cultural, política e administrativa; 

 A igualdade de oportunidade e justiça social devem ser defendidas quanto à 

satisfação das aspirações humanas; 

 Todos os atores precisam ser envolvidos, informados e consultados sobre as 

questões de desenvolvimento sustentável; 

 desenvolvimento pressupõe mudança desejada e desejável; 

 Um pensamento de longo prazo deve ser estabelecido; 

 Reconhecer os limites para as políticas e ações no momento de por em prática os 

objetivos de curto e médio prazo; 

 Promover a sustentabilidade através da pactuação de um novo contrato social 

entre sociedade e Estado, num sistema de gestão compartilhada para a co-

responsabilização social solidária (talvez por intermédio do terceiro setor – sem a 

intenção deste substituir o Estado). 

Esses postulados precisariam ser considerados para elaboração participativa de uma política 

consistente de educação profissional em turismo e hotelaria no Brasil. Pesquisas objetivas na área 

poderiam fundamentar um planejamento, embasar propostas e direcionar a expansão da oferta 

educacional profissional no país.  

É importante que o planejamento (sustentável) possa se basear em teorias para ser eficiente 

em longo prazo, pois o ambiente de planejamento muda rapidamente.  Também precisa ser 

inovador e adaptável diante de contextos complexos inter-relacionamentos entre diferentes níveis e 

elementos (interesses econômicos, ecológicos, sociais, culturais e políticos) de um mesmo sistema. 
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Pereira (1999, p.16) discute as ações institucionais em diferentes períodos históricos com 

um posicionamento ora vertical, ora horizontal da Política Nacional de Turismo.  Segundo ele, até o 

final dos anos de 1980, a “verticalização da política nacional de turismo, orientada sob a égide da 

hierarquização, centralização e subordinação ao Sistema Nacional de Turismo, produziu ações, 

paralelas e desconexas, não integralizando em sua base uma política, um programa ou um plano 

que definisse parâmetros para a execução de ações planejadas e associadas”. A partir de 1994, 

inicia-se o processo de construção de uma diretriz nacional para a política de turismo do país, 

oportunidade em que é instituído o plano nacional de municipalização do turismo passando-se a um 

posicionamento mais horizontal, integrando todos os atores intervenientes no setor e agindo na base. 

Nessa perspectiva de horizontalização da política e seus programas e projetos ligados ao turismo 

segue-se um processo de ajuste e adequação do setor através de políticas regulatórias.  

Devido a vários fatores e, principalmente, à existência de uma grande demanda por cursos 

de turismo, que provocaram a abertura de cursos em grande quantidade nesta primeira década do 

século XXI, porém com qualidade questionável. Segundo Rosenburg (2002, p.35) a educação já 

movimentava 90 bilhões de reais no Brasil, representando 9% do PIB, e deve ser o setor que mais 

crescerá no mundo nas próximas décadas. Há ainda outra situação de mercado criada pelo excesso 

de oferta que é a falta de alunos nas escolas particulares. 

Um trabalho relevante na área é o da Silva (2005) que aborda a educação superior 

sustentável e propõe indicadores de sustentabilidade na gestão de IES, em três enfoques o 

administrativo, o pedagógico e o socioformativo. Defende que as universidades devam trabalhar em 

seus currículos a educação para a sustentabilidade, além de outras ações, e que   

(...) o ensino superior é um dos motores do desenvolvimento econômico, todo o sistema 

educacional deve formar um conjunto homogêneo e articulado, que proponha, 

fundamentalmente, orientações à transformação permanente de todos em busca do 

benefício da sociedade na qual está imerso, visando atender às necessidades da realidade e 

às constantes e profundas mudanças que ocorrem no mundo (...) (SILVA, 2005, p.67) 

 

Esse estudo analisou as IES que ofereciam cursos de turismo na Bahia e verificou que quase 

nenhum dos entrevistados conhecia as políticas públicas e as ações em relação ao turismo do seu 

Estado e nenhuma das quatro IES analisadas ofereciam educação integralmente sustentável. 

Recomenda a integração, parcerias e cooperação entre os diversos setores para que se possa 

construir um modelo de educação sustentável. 

Dessa forma, o reconhecimento de brechas no planejamento educacional do país, tanto de 

um modo geral como em áreas específicas como o turismo é o primeiro passo para que se possa 

refletir a respeito, levantar os problemas e apontar soluções para que se possa ter o equilíbrio 
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desejado para o sistema educacional no Brasil tanto nos dias atuais como em períodos futuros, 

como assim estabelece a teoria da sustentabilidade para as áreas onde é aplicada. 
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ASPECTOS MERCADOLÓGICOS E PROFISSIONAIS 

A parte dos aspectos mercadológicos e profissionais aborda a identidade do turismólogo, bem 

como seu emprego e empregabilidade no mercado de trabalho da sociedade pós-industrial. 

 

2.3 O Profissional de turismo na sociedade pós-industrial 

 

2.3.1 Emprego e empregabilidade do profissional de turismo 

 

As exigências na qualificação profissional dos trabalhadores também se modificaram ao 

longo da História, em virtude de adaptações no próprio processo produtivo. Dentro de um mesmo 

século (XX), o trabalhador precisou adaptar-se aos paradigmas vigentes várias vezes. 

No início do século XX, a sincronização de movimentos num determinado tempo era 

exigida pelo “taylorismo” para maximizar a produtividade.  Depois disso, em meados do século 

XX, vários fatores contribuíram para o desenvolvimento da indústria, havendo uma oferta grande de 

empregos e uma competitividade alta que exigia melhores padrões de qualidade. O modelo japonês 

de gerenciamento da qualidade predominou e os trabalhadores tiveram que se adaptar a esse 

contexto, dedicando-se lealmente à mesma empresa praticamente durante toda a sua vida produtiva 

(o que hoje praticamente não existe mais). No final do século XX, com o rápido e grande 

desenvolvimento das tecnologias, novos paradigmas exigiram um perfil profissional com maior 

capacidade técnica e gerencial, capaz de dominar as máquinas, que substituíram o homem em 

muitos dos trabalhos braçais anteriormente executados. Novamente foi necessária a adaptação dos 

trabalhadores a uma estruturação completamente diferente da anterior. 

A transformação da estrutura ocupacional, categorias profissionais e empregos são 

expressões diretas de mudanças sistêmicas nesse processo de transição histórica. Castells (1999, p. 

224) fez uma pesquisa nos principais países capitalistas (os chamados G-7: EUA, Japão, Alemanha, 

França, Itália, Reino Unido e Canadá) para examinar a evolução do mercado de trabalho entre 1920 

e 1990, uma vez que estes países encontram-se em estágio avançado da chamada sociedade 

informacional. Ele defende em seu trabalho que, mesmo havendo uma evolução da estrutura do 

emprego, existe uma variação histórica de modelos de mercado de trabalho segundo as instituições, 

cultura e os ambientes políticos específicos. Fez sua análise com o objetivo de  

descobrir a interação entre tecnologia, economia e instituições na padronização dos empregos e da 

profissão no processo de transição entre os modos de desenvolvimento rural, industrial e 
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informacional. Sumariamente, em virtude da complexidade de seu trabalho, poder-se-ia dizer que 

em sua observação empírica da evolução do emprego nos países do G-7 puderam ser revelados 

alguns aspectos básicos que caracterizam as sociedades informacionais: 

 Eliminação gradual do emprego rural; 

 Declínio estável do emprego industrial tradicional; 

 Aumento dos serviços relacionados à produção e dos serviços sociais (...); 

 Crescente diversificação das atividades do setor de serviços como fontes de emprego; 

 Rápida elevação do emprego para administradores, profissionais especializados e técnicos; 

 A formação de um proletariado “de escritório”, composto de funcionários administrativos e de 

vendas; 

 Relativa estabilidade de uma parcela substancial do emprego no comércio varejista; 

 Crescimento simultâneo dos níveis superior e inferior da estrutura ocupacional; 

 A valoração relativa de estrutura ocupacional ao longo do tempo, com uma crescente 

participação das profissões que requerem qualificações mais especializadas e nível avançado de 

instrução em proporção maior que o aumento das categorias inferiores (CASTELLS, 1999, p. 250) 

 

Além disso, foi constatado em sua pesquisa que o processo de transição histórica do 

progresso econômico, que mostra alterações da agricultura para a indústria e depois para serviços, 

tem sido apresentado de forma simplista e apresenta falhas.  

A primeira falha diz respeito à ambigüidade e à diversidade interna das atividades incluídas 

sob o rótulo de “serviços”, pois nas estatísticas de emprego esse conceito tem sido usado como 

residual e abarca tudo o que não é agricultura, mineração, construção, empresas de serviço público 

ou indústria. Questiona, também, que a própria distinção dos setores econômicos em primário, 

secundário e terciário tornou-se um obstáculo epistemológico ao entendimento das sociedades, isto 

porque é preciso diversificar os conceitos usados para categorizar as atividades econômicas à 

medida que as economias se tornam mais complexas.    

A segunda falha refere-se ao que tange à natureza revolucionária das novas tecnologias da 

informação, que ao oferecerem condições de conexão imediata dos processos de produção, 

administração e distribuição, estabelecem o que chamou de “estreita conexão estrutural” nas esferas 

de trabalho, ainda separadas artificialmente por categorias estatísticas obsoletas. 

A terceira falha está no esquecimento da diversidade cultural, histórica e institucional das 

sociedades avançadas, bem como sua interdependência na economia global. A transição de 

paradigma nas sociedades informacionais ocorre de forma diferente em cada país, sendo 

determinada pela trajetória individual de cada um e de sua interação com os demais. Por isso, há 

uma diversidade de estruturas ocupacionais e do emprego. Enquanto os Estados Unidos, Reino 

Unido e Canadá enquadram-se no “Modelo de Economia de Serviços”, caracterizado pela rápida 

eliminação do emprego industrial após 1970 e aceleração do processo informacional, os países 

como o Japão e Alemanha podem ser enquadrados no “Modelo de produção industrial”, pois apesar 

de terem reduzido sua participação no emprego industrial, o mantiveram em níveis altos, permitindo 

um processo de transição gradual das atividades industriais ao novo paradigma. Defendendo ainda 
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essa diversidade, a França e a Itália poderiam ser enquadradas em um modelo intermediário dos 

dois anteriores. 

Como resultado de seu trabalho, Castells admitiu que as estruturas de emprego dos países 

analisados refletem suas diferentes formas de articulação à economia global, decorrentes de 

diferentes ambientes institucionais e trajetórias econômicas e também de políticas governamentais e 

estratégias empresariais diversas. 

Dessa forma, percebe-se que o Brasil também apresenta um reflexo de suas políticas e 

estratégias empresariais. O impacto do avanço da tecnologia e das exigências de um nível de 

conhecimento e educação cada vez mais elevados se reflete na oferta de empregos. Nesse momento, 

as profissões com grande conteúdo de informação e conhecimentos em suas atividades passaram a 

ser prioritárias no mercado, uma vez que a atividade econômica está concentrada na prestação de 

serviços e não mais na produção de bens. É evidente que a produção de bens e o aspecto 

propriamente financeiro da economia permanecem com sua quota de importância na sociedade 

atual, mas está-se ressaltando aqui a mudança ocorrida em relação aos diferentes pesos atribuídos a 

cada um em diferentes momentos da sociedade. Conforme pode ser visualizado na tabela a seguir, 

os ramos de atividade do trabalho principal no Brasil sofreram alterações em seus valores absolutos. 

Observou-se que, enquanto as atividades industriais se mantiveram praticamente estáveis no 

período compreendido entre 1992 e 1995, as atividades ligadas a serviços sofreram alterações a 

maior, apontando um crescimento nessa área. 

Acredita-se que o setor de serviços obteve maior destaque na economia devido ao 

crescimento decorrente do incremento da atividade governamental, relacionada com a provisão dos 

serviços de educação e de saúde, ao crescimento dos serviços comerciais e financeiros e ao aumento 

da demanda por serviços de turismo, entretenimento e lazer, estimulados pelo aumento do nível de 

renda, de forma geral. 

Segundo dados do World Travel and Tourism Council (WTTC) (GOELDNER, RICHIE e 

MCINTOSH, 2002, p. 63) cerca de “231 milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de 10% da 

força de trabalho total”, estavam, no ano de 1998, empregadas em atividades relacionadas ao 

turismo. 

É comum que se relacione a atividade turística com a geração de empregos e com a 

contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) de um país, por se constatar uma demanda 

crescente em todo o mundo e ser predominantemente uma atividade de serviços. Principalmente no 

discurso político essa relação é muito utilizada uma vez que o turismo pode gerar direta e 

indiretamente um resultado muito positivo para uma localidade em termos de emprego e renda. 
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As previsões de crescimento de emprego para o turismo são sempre otimistas, mesmo 

considerando o contexto de profundas transformações que se analisa neste capítulo. 

Naisbitt (1999, p.116) também acredita que o turismo tem um futuro muito promissor, 

apesar de todas as crises econômicas e políticas, inclusive guerras (Golfo e Iugoslávia) e terrorismo. 

Isso porque suas expectativas globais de crescimento são 23% maiores que o crescimento da 

economia mundial, e, além disso, os empregos na área do turismo (entre 1990 e 1993) cresceram 

50% mais rápido que os empregos totais. Considera também que o turismo é o setor que mais 

contribui (segundo o relatório de 1993 do WTTC) para a economia mundial por produzir 10,2% do 

Produto Nacional Bruto (PNB) mundial, por apresentar uma produção bruta de 3,4 trilhões de 

dólares, por gerar receitas de impostos no valor de 655 bilhões de dólares, por corresponder a 10,9 

% de todos os dispêndios dos consumidores e 10,7% de todos os investimentos de capital.  

Ainda com relação às projeções e previsões otimistas sobre o turismo na sociedade de uma 

economia globalizada, Naisbitt (1999, p.165) já afirmava que  

O turismo é e continuará sendo a maior indústria do mundo. Por mais sofisticada que se torne a 

infra-estrutura das telecomunicações ou por maior que seja o número de atividades comerciais ou de 

lazer passíveis de ser realizadas no conforto de nossas salas de estar, a maioria de nós continuará se 

levantando de suas poltronas, pois não existe substituto para a experiência real. As pessoas possuem 

níveis de identidade, fato que as torna tanto indivíduos singulares como membros de um grupo 

definido pela língua, pela religião, pela história, pela herança étnica e mesmo pela geografia. A 

identificação com um grupo é crucial para o sentido de identidade de cada um. À medida que a 

economia mundial se integra e que a sociedade global se torna cada vez mais homogênea, as 

necessidades dos indivíduos de preservar um sentido de identidade em um mar de homogenização se 

fortalece. Por conseguinte, as pessoas se tornam mais –e não menos- propensas a viajar, enquanto 

procuram preservar um sentido de continuidade e de filiação a um grupo. (NAISBITT, 1999, p.165). 

 

O mercado de turismo no mundo é crescente e próximo a 1 bilhão de desembarques 

internacionais. Segundo a OMT o ano de 2010 fechou com um crescimento de 6,7% nos 

deslocamentos internacionais, superando a crise de 2009, registrando fluxo de 935 milhões de 

turistas internacionais contra os 913 milhões registrados em 2009, com estimativa de crescimento 

de 5% para o ano de 2011. Ainda segundo dados da OMT, o turismo já representa 30% do total na 

balança de Serviços da economia mundial, impactando somente em 2009 em mais de 900 bilhões 

de dólares em receitas no mundo. Somente nos últimos 10 anos o número de chegadas de turistas 

internacionais no mundo passou de 610 milhões para o patamar atual, o que significa um 

incremento de 66,16% nesse período. De acordo com pesquisas feitas pela Organização mundial de 

turismo, a maior participação desse mercado é da Europa, com 53%, seguida da Ásia e Pacifico 

com 20% e Américas com 16% (OMT, 2009). 
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Segundo Beni (2003, p.27), o turismo em 2001 movimentou cerca de US$4,5 trilhões no 

mundo (considerando-se o tráfego turístico interno e o receptivo internacional), o que representa 

12% do PIB mundial e cerca de 12,6% do total das exportações mundiais. Isso significa que esse 

mercado gera emprego para mais de 280 milhões de pessoas (1 em cada dez ativas) com um 

faturamento de US$ 800 bilhões de novos investimentos em equipamentos e serviços. A previsão 

para os próximos anos é bem positiva, pois em 10 anos espera-se ter 350 milhões de pessoas 

empregadas no setor de turismo, que deverá estar faturando US$ 8 trilhões, segundo a OMT, numa 

perspectiva de taxa de crescimento anual de 4,3 a 6,7%, acima da riqueza mundial de 

aproximadamente 3%. 

Mesmo considerando essas perspectivas de emprego para o turismo, é importante ressaltar 

que o perfil profissional precisa estar adequado à realidade social. Há uma demanda crescente sim, 

mas por profissionais dinâmicos, flexíveis e adaptáveis a diferentes situações, capazes de compor 

equipes e disputar vagas cada vez mais requisitadas no mercado de trabalho. O profissional precisa 

apresentar uma empregabilidade alta para ser aproveitado nas vagas existentes; isso porque a 

empregabilidade está diretamente ligada à qualidade de quem é empregável e significa a 

possibilidade de ser empregável (HOUAISS, 2001, p.1128). Há ainda quem fale em 

“trabalhabilidade” como sendo a capacidade do indivíduo de trabalhar e integrar equipes, não 

necessariamente tendo um emprego. 

Há também estudos que apontam a empregabilidade gerencial como um fenômeno 

complexo, determinado por diversos fatores, que não apenas os ligados ao capital humano do 

indivíduo, mas também ao capital cultural e social.  Helal, Neves e Fernandes (2007) apontaram 

que a empregabilidade precisa ser estudada além da teoria do capital humano, para não se tornar 

limitada, e não ignorar os aspectos sociais ao tratar o mercado de trabalho e emprego. Isso porque a 

empregabilidade gerencial não deve estar somente associada à escolaridade e à experiência dos 

indivíduos, mas sim que deve ser associada ao seu capital humano, e também capital cultural e 

social. Seus estudos analisaram as transformações nos efeitos das variáveis que influenciam a 

empregabilidade gerencial, de 1973 a 1996. Foram analisadas também as transformações nos níveis 

de qualificação, as mudanças nos efeitos de variáveis socioeconômicas sobre as chances de um 

indivíduo ocupar cargos gerenciais, bem como a relação entre o capital social e a empregabilidade 

gerencial no Brasil. Concluíram que o capital cultural afeta positivamente o nível educacional do 

indivíduo que, por sua vez, afeta positivamente a empregabilidade gerencial. Além disso, afirmam 

que o estoque de capital social do indivíduo afeta positivamente a probabilidade de ele ocupar 

cargos gerenciais no Brasil. 
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É preciso estar atento a esse aspecto, pois a estabilidade de antes foi substituída pela 

participação temporária em equipes multidisciplinares, com alto potencial produtivo (pela educação 

elevada e continuada), por um tempo bem superior ao que hoje se prevê nos planejamentos de 

previdência pública ou privada. Em contrapartida, as empresas precisarão reformular sua gestão de 

“recursos humanos”, para garantir satisfação e motivação dos seus “empregados” na sociedade pós-

industrial.   

Uma pesquisa realizada junto a egressos do curso de turismo em Curitiba/PR revelou que 

os profissionais são mais bem remunerados no mercado de trabalho quanto mais tempo tem de 

experiência profissional depois de formados e também com a continuidade de seus estudos. 

Apontou também que 43% dos alunos, já estavam trabalhando na área de turismo quando se 

formaram (MEDAGLIA e SILVEIRA, 2010). 

Drucker (2002, p.169) referindo-se ao potencial produtivo da população mais velha no que 

chamou de “nova sociedade”, onde o fator dominante é o rápido crescimento da população de 

idosos contra o encolhimento da geração mais jovem, afirmou: “(...) dentro de 25 anos as pessoas 

terão de continuar trabalhando até depois dos setenta anos, desde que a saúde permita”. Essa 

afirmação é seguida de como as relações trabalhistas com esses “empregados” deverão mudar, pois 

na era do conhecimento os empregados tradicionais deixarão de existir, dando lugar aos 

trabalhadores temporários, consultores, participantes de projetos especiais, parceiros e outras 

modalidades flexíveis onde estes demandarão o “reconhecimento e o poder sociais” (p.29), a 

participação nos resultados financeiros e lucros gerados por sua força de trabalho e não apenas um 

salário ou qualquer espécie de bônus de compensação. Ele advertiu que “subornar os trabalhadores 

do conhecimento, (...), simplesmente não dará certo”. As novas indústrias, baseadas em 

conhecimento, terão seu desempenho dependente da forma como atraem, retém e motivam os 

trabalhadores do conhecimento. 

Moraes (2000, p. 142) referindo-se ao desemprego estrutural na sociedade do conhecimento 

admite que  

a busca pela capacitação e pela empregabilidade leva o homem contemporâneo a aprimorar sua 

capacidade de aprender constantemente, a fim de se adaptar às novas formas de exercer atividades 

produtivas que o mercado de trabalho atual demanda. Na era atual, globalizada, complexa e, 

principalmente desorientada e caótica, que se apresenta como uma grande incógnita, a qualificação 

profissional é considerada como questão de sobrevivência, para o trabalhador, e de estratégia de 

competitividade, para as empresas (MORAES, 2000, p. 142). 

 

Castelli (2001) também corrobora esse pensamento quando admite que as empresas, assim 

como os trabalhadores, precisam lutar pela sobrevivência através da competitividade. A 
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competitividade, por sua vez, está fundamentada na produtividade resultante da relação 

qualidade/custos. Assim, a sobrevivência das empresas depende da qualidade cada vez maior com 

custos cada vez menores para obter-se uma maximização da produtividade. No caso de empresas 

prestadoras de serviços a produtividade depende da qualidade do elemento humano para gerar 

excelência nos serviços e competitividade. Para o autor, essa qualidade se obtém através da 

educação e do treinamento. Portanto, existe uma relação direta entre o nível de educação e 

treinamento dado aos empregados de uma empresa e sua sobrevivência e competitividade no 

mercado. 

Para Maranhão (2001, p. 5) o trabalhador deve investir em qualidade através da sua própria 

mão-de-obra. As vantagens de investir em qualidade seriam: 

 Melhoria da empregabilidade: tornando-se mais necessário para as organizações, que passarão a 

procurar os trabalhadores com qualidade; 

 Melhoria da qualidade de vida: gerando maior satisfação do trabalhador dentro e fora do 

ambiente de trabalho; 

 Autodesenvolvimento: melhores possibilidades de progresso pessoal e profissional, mantendo-se 

permanentemente atualizado no mercado de trabalho e na vida em geral; 

 Mais estabilidade ou previsibilidade no emprego. (MARANHÃO, 2001, p. 5) 

 

Na atualidade os indivíduos buscam estratégias para aprendizagem pessoal no ambiente de 

trabalho que aprimorem suas habilidades profissionais. Estudos apontaram que os processos de 

aprendizagem informal no trabalho em que a estruturação e controle do que será aprendido estão 

centrados no aprendiz, seus resultados mostraram que indivíduos em diferentes ocupações tendem 

a adotar preferencialmente a experimentação e/ou testagem na prática dos próprios conhecimentos, 

para aprenderem informalmente em seu contexto de trabalho. Particularmente, em ocupações que 

demandam o contato intensivo com clientes, como por exemplo garçons, atendentes ao público, 

vendedores,  predominou o uso da estratégia de busca de ajuda interpessoal e aplicação prática de 

conhecimentos anteriores. Isso indicou que as situações interativas, às quais os profissionais que 

atuam nessas ocupações, podem gradualmente contribuir para modelar seus comportamentos ativos 

de busca de ajuda interpessoal e tornar menos salientes outras formas de buscar aprender no 

ambiente de trabalho (PANTOJA E ANDRADE, 2009). 

Destaque-se que o aprendizado no local de trabalho pode iniciar ainda durante o período do 

curso, durante os estágios e práticas profissionais e que isso pode se dar de forma a promover o 

estreitamento entre a universidade e o setor produtivo. Na sociedade do conhecimento, é preciso 

estabelecer relações duradouras entre a universidade e a empresa de forma que ambas tirem o 

melhor proveito nos diferentes níveis. Segundo Eiriz (2007) existem três níveis da relação 

universidade-empresa: nível supra-institucional; nível estratégico; e nível operacional. O autor 
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ressalta que o estágio curricular pode fomentar essa relação, a qual é sustentada numa rede de 

criação e partilha de conhecimento baseada na interdependência entre as partes e na reciprocidade 

de custos e benefícios, quer sejam eles individuais para as pessoas envolvidas bem como benefícios 

organizacionais para a universidade e para a empresa. 

Um estudo realizado sobre a empregabilidade dos profissionais bacharéis em turismo e/ou 

hotelaria nos hotéis de Curitiba, apontou que a formação do aluno dessa área deve oscilar entre 

escola e empresa, dando-se prioridade para o estagio obrigatório. Ainda é necessário que se façam 

investimentos em planejamento e supervisão das atividades formativas, pois o que o mercado 

hoteleiro de Curitiba carece é de mais atividades práticas e de extensão para que os futuros 

profissionais convivam mais com o cotidiano hoteleiro e tenham iniciativa, espírito de liderança, 

trabalho em equipe, postura profissional e ética entre outros aspectos. O fato é que o mercado ainda 

não reconhece o valor do bacharel, dando preferência ao profissional com larga experiência ou que 

possui cursos profissionalizantes e técnicos (PAIXÃO, 2006). O estudo concluiu que  

Descobrir e conhecer suas próprias aptidões (capacidade para fazer), atitudes (predisposição a 

fazer), habilidades (saber fazer) e competências (saber se fazer atuar alcançando objetivos 

determinados) faz a diferença a hora de destacar o profissional em setores que exigem alto grau de 

empregabilidade, como por exemplo, na hotelaria dos grandes centros urbanos da América Latina, 

em particular do Brasil e da cidade de Curitiba. (...) fica comprovado que aquele bacharel em 

Turismo e Hotelaria que desenvolver com mais ênfase suas competências relacionais, que envolvem 

habilidades práticas de relações e interações, como por exemplo: saber relacionar-se em diversos 

níveis; saber fazer-se representar em situações especiais; saber interagir em diferentes áreas; terá 

mais possibilidades neste mercado globalizado, ultradiversificado, supersegmentado e, finalmente, 

muito competitivo. Aumentará seu índice de empregabilidade e, conseqüentemente, melhorará 

estrategicamente a qualidade dos serviços prestados por sua empresa. (PAIXÃO, 2006, p.15) 

 

A competência profissional tem sido conceituada dentro de bases interdisciplinares, pois se 

refere à mobilização particular do profissional na sua ação produtiva de um conjunto de saberes que 

formam as competências intelectual, técnico-funcionais, comportamentais, éticas e políticas, 

capazes de gerar resultados pessoais, profissionais, organizacionais e também para a sociedade de 

um modo geral.  Paiva e Melo (2008) ressaltaram a importância do caráter social da construção e da 

manutenção da competência profissional que se contrapõe a uma formação pontual, estática ou 

descolada da realidade prática e da reflexão conceitual.  Reforçam a necessidade de construção de 

um sistema profissional que concilie os vários interesses, criando conexões entre profissionais, 

organizações, educação e governo. 

Na era do conhecimento as novas tecnologias têm encontrado espaço para se desenvolver, 

principalmente no Brasil onde muitas dificuldades desafiam educadores na busca da disseminação 

do conhecimento. Por isso mesmo o ensino à distância (EAD) na graduação, após a portaria do 

MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004 (DOU de 13/12/2004, Seção 1, p. 34) que autorizava 
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as instituições de ensino superior a dispor de 20% das disciplinas curriculares na modalidade semi-

presencial, cresceu tanto nos últimos anos. Semelhante a outras áreas o Turismo e áreas afins 

também se utilizou das novas tecnologias ofertando cursos ministrados totalmente à distância ou no 

modelo semi-presencial.  

Segundo Catai e Molina (2009) entre os anos de 2001 a 2004 os cursos à distância 

cresceram no Brasil cerca de 600% o que os levou a realizar uma pesquisa que visasse identificar a 

visão que os discentes de um curso de Turismo possuíam sobre o ensino à distância. O estudo 

apontou que a resistência dos alunos quanto a determinações pedagógicas e implicações legais 

dessa modalidade tem sido assessorada principalmente pela instituição vislumbrar o universo de 

futuros alunos, gerando ganhos econômicos, como também pelo aspecto social. Os resultados da 

pesquisa demonstraram que há necessidade de estabelecer um novo paradigma no processo de 

ensino-aprendizagem, com acréscimo e elaboração do que os autores chamaram de “metodologias 

transitórias”, que se traduzem no uso de conversas “online” e aulas presenciais distribuídas na 

carga horária total da disciplina, para que se possa discutir e aprofundar o uso da Internet na 

democratização do conhecimento. 

A grande questão está no tipo de qualificação e sua adequação aos padrões requisitados 

pelo mercado de trabalho e pela sociedade para que os recursos humanos ora capacitados atendam 

às exigências de qualidade por eles demandadas. Segundo a OMT (1995), uma formação adequada 

deve oferecer aos futuros profissionais capacidades básicas para a empregabilidade, o que envolve 

além de conhecimentos básicos, saber comunicar-se, adaptar-se, colaborar, raciocinar e resolver 

problemas, saber tomar decisões, saber buscar, encontrar, entrar e manter-se no trabalho.  

Portanto, os novos contextos configurados na sociedade pós-industrial, ou na chamada era 

do conhecimento, exigem esforços dos profissionais, do setor empresarial e governamental e, 

principalmente, das instituições de ensino superior e demais entidades formadoras dos recursos 

humanos para que haja um processo de transformação tão profundo e tão significativo quanto o das 

transformações revolucionárias que vêm ocorrendo nos últimos anos durante a transição do século 

XX para o XXI. 
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2.3.2 Formação, identidade e atuação do profissional de turismo 

 

O profissional de turismo e áreas afins, quer seja ele bacharel em turismo ou não, é aquele 

que atua no exercício profissional de atividades ligadas direta ou indiretamente ao fenômeno do 

turismo.  

O termo “turismólogo” foi escolhido pela Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo 

(ABBTUR) como o mais adequado para designar o exercício profissional daqueles que legalmente 

teriam o direito de exercer a profissão de atividades ligadas ao turismo: os bacharéis em turismo 

(MATIAS, 2002, p.30). Após anos de atuação, houve a conquista do Dia do Bacharel em Turismo 

(27 de setembro, mesmo dia em que se comemora o dia mundial do turismo), instituído pelo 

Presidente da República através da Lei nº 10.457, de 14 de maio de 2002. Turismólogos seriam os 

Experts em Turismo, responsáveis legais por projetos específicos do turismo, exercendo cargos de 

gerência, diretoria, planejamento, docência superior e outros de maior exigência intelectual. Há 

ainda outros estudiosos do turismo (prof. Mário Beni) que mencionam o termo “Teorólogo” ou 

“Teorologia” como sendo o estudo do turismo, pois Teóros (do grego) significa o homem que viaja 

e Logos o estudo. Há também iniciativas (um site lançado na internet www.turismologia.com.br ) 

que utilizam o termo “Turismologia” para especificar os estudos no Turismo. 

Outro termo ligado à área do turismo é “turistólogo”, que foi utilizado por Barretto (1997)1 

para designar aqueles profissionais provenientes de cursos técnicos ou de tecnólogo em turismo. 

Para a autora, as atividades profissionais exercidas por esse profissional seriam nas mesmas áreas 

do turismólogo só que em nível médio de responsabilidade compatível com a educação recebida. A 

seguir exemplos de áreas e respectivos níveis de ocupação do turistólogo: Planejamento geral – 

chefias médias de departamentos; Recursos e atrativos turísticos – inspetores de recursos 

naturais/culturais; facilidades: oferta alimentar, alojamento, transporte – subgerentes, chefes de 

seção, supervisores; entre outros.   

Entretanto, como não existe a regulamentação profissional no âmbito legal, até o momento, 

o termo “turismólogo” vem sendo utilizado na academia para diferenciar aqueles que têm formação 

acadêmica superior especificamente na área do Turismo, daqueles que não o têm.  

Nesse momento, surge outro impasse em relação à formação dos profissionais que 

trabalham com o Turismo: poderiam ser chamados de turismólogos aqueles profissionais com 

formação de graduação em outras áreas e pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, em Turismo? 

                                                             

1 Adaptado de Meléndez 1991, p.202. 

http://www.turismologia.com.br/
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Ora, se o termo turismólogo foi criado para designação do exercício profissional, a resposta seria 

sim. Apesar de vários projetos de lei já apresentados para a regulamentação da profissão, ainda não 

se tem uma reserva de mercado, garantida pela regulamentação legal da profissão, exclusivamente 

para bacharéis em turismo, a resposta é sim. Inclusive para aqueles que têm formação em outras 

áreas, mas exercem a profissão há vários anos, com ética e vêm contribuindo para o 

desenvolvimento da qualidade profissional em diversos aspectos. Apesar da categoria aumentar a 

cada dia em número de profissionais e em qualidade do trabalho, é preciso lembrar que os bacharéis 

em turismo, com sua formação recente, podem aprender e muito com a experiência de profissionais 

provenientes de outras áreas. 

É preciso amadurecer e mostrar qualidade no exercício profissional de atividades ligadas ao 

turismo para que os bacharéis em turismo tenham o principal reconhecimento de sua força laboral: o 

reconhecimento do mercado. Antes de se impor pela lei é importante se fazer absolutamente 

necessário no mercado de trabalho, devido à formação específica, que é capaz de dar conta da 

multiplicidade de fatores que envolvem o fenômeno do turismo. Só através de profissionais com 

uma formação adequada, as atividades que envolvem o turismo poderão atender às exigências de 

qualidade requeridas pelo padrão imposto pela globalização, para dar qualidade aos serviços 

ofertados neste contexto pós-industrial. 

Ampliando-se ainda mais esse raciocínio, poder-se-ia dizer que se houver profissionais das 

mais diversas áreas trabalhando de forma multi e interdisciplinar com o turismo (de maneira séria e 

adequada) se terá uma atividade cada vez mais competitiva e desenvolvida, o que contribuiria para 

fortificar e consolidar as atividades ligadas ao turismo, bem como para o maior reconhecimento da 

profissão e do profissional no mercado de trabalho. Nesse sentido, cursos de várias áreas vêm 

inserindo, direta ou indiretamente na formação de seus alunos, disciplinas específicas do Turismo 

(como as de Planejamento e Organização do Turismo, Teoria Geral do Turismo, Ecoturismo, 

Análise Estrutural do Turismo e outras), com o objetivo de ampliar sua área de atuação e compor 

equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos ligados ao turismo (BURATO, 

2000).  

Mesmo assim, as possibilidades de atuação do profissional de Turismo no mercado de 

trabalho são como um leque, pois seu campo de trabalho é vastíssimo e cresce a cada dia. Segundo 

Ansarah (2002, p.42), o bacharel em turismo está descobrindo outras áreas além dos segmentos 

tradicionais para atuação no mercado específico, como as elencadas a seguir: 

 hospedagem: empresas relacionadas à acomodação em geral e com diversas categorias 

(hotelaria, motéis, camping, pousadas, albergues...), cassinos, shopping centers e, atualmente, o 

direcionamento para atuação em hospitais; 
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 transportes: aéreos, rodoviários, ferroviários e aquaviários e demais modais de transportes; 

 agenciamento: em agências de viagens, operadoras e representações (GSA e consolidadores); 

 alimentação: restaurantes, fast food, cruzeiros marítimos, parques temáticos, eventos e 

similares; 

 lazer: com atividades de animação/recreação – clubes, parques temáticos, eventos, empresas de 

entretenimento, agências, cruzeiros marítimos, hotéis, colônias de férias; 

 eventos: empresas organizadoras para atuação em mini e megaeventos, e também feiras, 

congressos, exposições de caráter regional, nacional e internacional ou similares; 

 órgãos oficiais: atuação em planejamento e em programas estabelecidos por uma política de 

turismo, fomento, pesquisa e controle de atividades turísticas; 

 consultoria: atuação em pesquisa e/ou em planejamento turístico; 

 marketing e vendas turísticas; 

 magistério: cursos de graduação, pós-graduação, especialização,extensão, atualização e cursos 

livres; 

 publicações – empresas e/ou instituições de ensino para atuação em editoração específica, 

escritor de textos para jornais e revistas especializadas; 

 especialização em mercado segmentado: turismo ecológico, social, infanto-juvenil, para idosos, 

deficientes físicos, de negócios, segmentos étnicos ou culturais em geral; 

 pesquisa: centros de informação e documentação; 

 outros ramos de conhecimento humano: algumas áreas novas, quando tomadas em uma 

dimensão mais ampla, estão surgindo, como geração de banco de dados para o turismo, tradução 

e interpretação dirigidas para o setor, instituições culturais, informática aplicada ao turismo, 

entre outras. (ANSARAH, 2002, p.42) 

 

Nem é preciso dizer que, para assumir muitas dessas funções no mercado de trabalho, a 

formação do turismólogo exclusivamente com o curso de graduação é insuficiente. Desde o 

ingresso na universidade, o formando precisa estar atento para o que ocorre dentro e fora da 

academia, participar ativamente de eventos sociais e acadêmicos, congressos científicos, palestras, 

visitas técnicas, empresas juniores, estágios complementares entre muitas outras oportunidades de 

aprendizado que lhe são oferecidas ao longo do curso. Agir dessa forma já é mais do que uma 

obrigação; passou a ser uma necessidade do contexto pós-industrial. Partir para uma pós-graduação 

ou cursos de habilidades específicas, no sentido de promover uma educação continuada para o 

perfeito exercício profissional, tornou-se condição sine qua non.   

O campo de atuação profissional é tão vasto, talvez porque o turismo, em sua 

complexidade, envolva, segundo o IBGE (2003), 52 setores diferentes da economia, ou porque o 

mercado tem preferido se voltar para profissionais de competências mais generalistas, com perfil 

multifuncional e dinâmico.  O fato é que essa grande diversidade ao mesmo tempo em que abre o 

leque de opções profissionais, dificulta a identidade profissional e também a própria 

regulamentação da profissão. Ter um campo profissional específico e limitado facilita a 

regulamentação, a exemplo dos guias de turismo (lei nº 8.623, de 28/01/93). Mesmo assim, ao 



 

74 

 

 

  

contrário do que se possa imaginar, o bacharel em turismo vem caminhando em paralelo ao 

contexto pós-industrial por sua característica complexa, ampla, holística. A própria existência do 

código de ética do bacharel em Turismo é um exemplo da organização profissional na área do 

turismo. É gratificante estar inserido numa profissão que está em perfeita sintonia com o 

macroambiente sócio-político, econômico, ecológico e cultural. 

A inserção do bacharel em turismo no mercado de trabalho vem se modificando ao longo do 

tempo. Assumir níveis estratégicos e táticos de organizações em cargos de liderança e gerenciais 

vem se tornando mais comum nos últimos anos, em substituição a funções meramente operacionais. 

O Ministério do Turismo vem tomando iniciativas no sentido de cadastrar os bacharéis em 

Turismo existentes no Brasil, convocando a categoria e coletando informações para esse fim. A 

primeira iniciativa foi em 1999 (e em 2010 continua em vigor no site do ministério), mas conseguiu 

coletar, naquela época, um número bastante restrito de cadastros (1.163 profissionais) em relação 

ao número de profissionais bacharéis em Turismo existentes no mercado de trabalho. Este número 

total não pode ser citado por ausência de pesquisas que o comprovem, mas pode ser estimado, 

pode-se ter uma noção de que é muito superior se for considerado que desde 1971, cursos dessa 

natureza são ofertados no Brasil (TRIGO, 1998, p. 222). Na época do primeiro cadastro da 

Embratur, existiam mais de 32 cursos superiores em turismo, pois esse número já fora constatado 

no ano de 1994 (ANSARAH e REJOWSKI, 1996).  Assim, se for considerado que a cada ano mais 

de 32 escolas formavam bacharéis em Turismo, pode-se concluir que existiam bem mais do que os 

1.163 bacharéis cadastrados.  

Matias (2002) realizou um estudo que identifica e caracteriza o bacharel em turismo, 

usando como base de dados os bacharéis cadastrados na EMBRATUR nos meses de setembro e 

outubro de 1999, num total de 1.163 profissionais. Isso representou um parâmetro inicial 

importante a respeito do tema, mas pode não ser significativo para o universo de bacharéis que 

atuam hoje no mercado, tendo em vista a grande velocidade que se configura. O estudo mostrou 

que uma das áreas que mais absorvia o profissional era a educação. 

Coincidência ou não, neste mesmo período, foi recomendado pelo MEC que os 

coordenadores de cursos de turismo e professores de disciplinas específicas no ensino superior em 

turismo fossem bacharéis em turismo. Daí a maior absorção do turismólogo ser na área da 

educação (também é possível que possa ter havido um “viés” nas respostas devido ao número 

pouco representativo dos turismólogos para a época). Isso gerou uma controvérsia, pois alguns 

profissionais de muito bom nível tiveram que ceder lugar aos novos profissionais turismólogos 

bacharéis em turismo, mesmo sabendo que alguns eram sem experiência e sem o perfil adequado 
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para assumir tais funções gerenciais. Entretanto, apesar de alguns erros de enquadramento 

decorrentes dessa “imposição”, foi dada a chance que o turismólogo precisava para mostrar seu 

valor no mercado de trabalho, para se firmar em cargos de níveis hierárquicos mais altos e ser 

reconhecido como um profissional capaz de alavancar negócios, integrar equipes multidisciplinares 

e responder legalmente por projetos turísticos, fazendo jus ao posto que lhe fora ofertado. 
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ASPECTOS QUANTITATIVOS E CONJUNTURAIS 

Esta parte reflete sobre a gestão de cursos superiores de turismo no Brasil com os aspectos 

relacionados à quantidade da oferta, contendo apresentação de resultados da pesquisa exploratória 

quantitativa, com o mapeamento da oferta de cursos superiores em turismo no Brasil. Ressalta os 

aspectos conjunturais ao qual os cursos se inserem, principalmente  os da rede federal de ensino. 

 

3 GESTÃO DE CURSOS SUPERIORES DE TURISMO 

 

3.1  Oferta de Cursos no Brasil 

 

 Esta seção apresenta os aspectos legais da educação em turismo e o resultado de pesquisas 

sobre a evolução da oferta de cursos no Brasil, seguida do Mapeamento da oferta de cursos 

superiores de turismo no Brasil em 2010. Termina abordando a rede federal de ensino dentro da 

educação tecnológica e seu significado no Brasil. 

 

 

3.1.1 Aspectos legais 

 

A gestão de cursos superiores no Brasil precisa obedecer ao que estabelece o Ministério da 

educação em suas políticas e diretrizes curriculares para que seus cursos possam ser autorizados e 

reconhecidos no país.  

As diretrizes curriculares, mais especificamente as Diretrizes Curriculares Nacionais e as 

Diretrizes Curriculares Gerais dos Cursos de Graduação, por curso e área, surgiram no sentido de 

orientar as iniciativas das diversas instituições do ensino superior. Estas são constantemente 

revistas, discutidas e atualizadas em face aos novos contextos educacionais e demandas regionais. 

Desde o inicio dos anos 2000, a justificativa do relatório do parecer da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação - CNE/CES 146/2002 (MEC, 2002, p.8)  de 

13/05/2002 deixava claro que  

(...) não é demais repetir que tudo foi concebido com o propósito de que se pudesse 

estabelecer um perfil do formando no qual a formação de nível superior se constituísse em 

processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma 

formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, observada a 

flexibilização curricular, autonomia e a liberdade das instituições de inovar seus projetos 
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pedagógicos de graduação, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para 

cujo desafio o futuro formando deverá estar apto (MEC, 2002, p.8). 

 

Segundo o que estabeleceu o Ministério da Educação no Modelo de Enquadramento das 

Propostas de Diretrizes Curriculares para Cursos de Turismo (MEC, 2002, p.4), para que o 

profissional de Turismo seja competente para atuar na sociedade e no mercado, ele deverá receber 

uma formação que contenha aspectos teóricos, práticos e éticos. 

Quanto aos aspectos teóricos, espera-se que as diversas correntes do pensamento turístico estejam 

presentes na sua formação, possibilitando uma reflexão sobre o fenômeno turístico, dentro do 

contexto passado, presente e futuro e suas inter-relações geográficas, sociais e econômicas. As 

questões teóricas devem proporcionar um embasamento levando o profissional a refletir sobre o 

turismo, tanto nas questões de planejamento e gerenciamento como de produção, distribuição e 

comercialização. Estima-se um posicionamento profissional que busque a qualidade das atividades 

turísticas e das empresas de turismo, bem como a maximização dos efeitos positivos e minoração 

dos efeitos negativos que o turismo produz sobre as sociedades e sobre o meio ambiente. Como o 

turismo é uma área de conhecimento em evolução caberá aos estudiosos do turismo, auxiliar nesta 

tarefa, com pesquisas e reflexões sobre o fenômeno. 

Quanto aos aspectos práticos, acredita-se que através de treinamento em laboratórios, visitas 

técnicas, viagens e estágios supervisionados, possam ser capazes de instalar a competência com o 

manejo de técnicas e instrumentos em condições novas e desafiadoras. Espera-se que a experiência 

prática traga um constante pensar sobre “ o que fazer”, “como fazer” e o “por que fazer?”, buscando 

constantemente com criatividade soluções para os problemas desta área. 

Considerando-se os aspectos éticos, observa-se que o profissional de turismo venha a ter uma 

compreensão da ética não só profissional, mas também a que deve existir na sociedade, na família, 

na economia,etc, tão ausente hoje em dia. A partir das reflexões das normas e regulamentos éticos 

do turismo, deve-se abranger questões maiores como a da cidadania, objetivando formar um 

profissional que colabore para a melhoria do mundo que vive e em conseqüência, uma vida melhor 

para si mesmo (MEC, 2002, p.4). 

 

Depois disso, outros pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de 

Educação Superior discutem aspectos pedagógicos, cargas horárias mínimas (67/03, 108/03, 

288/03, 329/04 além de outros) no sentido de flexibilizar propostas admitindo múltiplos perfis 

profissionais com competências intelectuais adequadas às heterogêneas demandas sociais. O  

Parecer CNE/CES n.º 288, de 6 de novembro de 2003 que relatou sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Turismo, reafirmava que 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, longe de serem consideradas como um corpo normativo, rígido 

e engessado, a se confundirem com os antigos Currículos Mínimos Profissionalizantes, objetivam, 

ao contrário “servir de referência para as instituições na organização de seus programas de 

formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento na construção dos 

currículos plenos. Devem induzir à criação de diferentes formações e habilitações para cada área do 

conhecimento, possibilitando ainda definirem múltiplos perfis profissionais, garantindo uma maior 

diversidade de carreiras, promovendo a integração do ensino de graduação com a pós-graduação, 

privilegiando, no perfil de seus formandos, as competências intelectuais que reflitam a 

heterogeneidade das demandas sociais (MEC, 2010.a, p.2) 

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES_0288.pdf
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Ainda no artigo 3º da resolução n. 13, de novembro de 2006, que Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Turismo, ainda em vigor, observa que 

O curso de graduação em Turismo deve ensejar, como perfil desejado do graduando, capacitado e 

aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, 

relacionadas com o mercado turístico, sua expansão e seu gerenciamento, observados os níveis 

graduais do processo de tomada de decisão, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do 

campo de atuação profissional. 

 

O Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2010b) organiza e 

orienta a oferta de Cursos Superiores de Tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico e em sintonia com a dinâmica do 

setor produtivo e os requerimentos da sociedade atual e visa orientar para uma formação de 

profissionais aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as atividades em uma determinada 

área profissional e com capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a 

compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, 

o ser humano, o ambiente e a sociedade.  

 Segundo o MEC, os Cursos Superiores e Tecnologia devem ter seu projeto pedagógico 

construído a partir dos seguintes pressupostos, conforme as Diretrizes Curriculares: 

 Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do 

processo tecnológico, em suas causas e efeitos;  

 Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações 

no mundo do trabalho; 

 Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a 

gestão de processos e a produção de bens e serviços; 

 Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais 

resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 

 Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas 

condições do trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-

graduação; 

 Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização 

permanente dos cursos e seus currículos; 

 Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão do curso e da respectiva 

organização curricular. 
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Ainda segundo MEC, entre os referenciais para caracterização do tecnólogo e a 

correspondente formação em determinada área podem ser destacados os seguintes: 

a) natureza: certas áreas são, por natureza, essencialmente científicas e outras 

essencialmente tecnológicas. No primeiro caso, por exemplo, matemática, comporta 

cursos de Bacharelado e não de Tecnologia. No segundo, por hipótese, informática, 

comporta cursos, onde a ênfase da formação e da atuação do profissional situa-se, 

fortemente, tanto no campo da ciência quanto no da tecnologia. 

b) densidade: a formação do tecnólogo é, obviamente, mais densa em tecnologia. Não 

significa que não deva ter conhecimento científico. O seu foco deve ser o da tecnologia, 

diretamente ligada à produção e gestão de bens e serviços. A formação do bacharel, por 

seu turno, é mais centrada na ciência, embora sem exclusão da tecnologia. Trata-se, de 

fato, de uma questão de densidade e de foco na organização do currículo. 

c) demanda: é fundamental que tanto a oferta de formação do tecnólogo como do bacharel 

correspondam às reais necessidades do mercado e da sociedade. Há uma tendência 

perniciosa de se imaginar e supor certa demanda comum tanto do tecnólogo como do 

bacharel. Às vezes, os dois juntos, para a mesma área, sem perfis profissionais 

distintos, acarretam confusões nos alunos e no próprio mundo do trabalho. É necessária 

clareza na definição de perfis profissionais distintos e úteis. 

d) tempo de formação: é muito difícil precisar a duração de um curso de formação de 

tecnólogo, objetivando fixar limites mínimos e máximos. De qualquer forma, há um 

relativo consenso de que o tecnólogo corresponde a uma demanda mais imediata a ser 

atendida, de forma ágil e constantemente atualizada. 

e) perfil: o perfil profissional demandado e devidamente identificado constitui a matéria 

primordial do projeto pedagógico de um curso, indispensável para a caracterização do 

itinerário de profissionalização, da habilitação, das qualificações iniciais ou 

intermediárias do currículo e da duração e carga horária necessárias para a sua 

formação. 

 

Esse Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2010), visando 

promover a qualidade da educação no Brasil, induz o desenvolvimento de perfis profissionais 

amplos, com capacidade de pensar de forma reflexiva, com autonomia intelectual e sensibilidade ao 

relacionamento interdisciplinar, permitindo aos seus egressos prosseguirem seus estudos em nível 



 

80 

 

 

  

de pós-graduação. O catálogo orienta que os cursos sejam também constituídos de cultura, 

historicidade, atualidade e ética, tendo em vista o desenvolvimento social, integrado e sustentável da 

sociedade brasileira e a soberania nacional. 

Foram Instituídas pelo Catálogo, até o momento, oito grandes áreas de cursos, sendo uma 

delas a de “Hospitalidade e Lazer”, que abriga cursos de Gestão de Turismo, Hotelaria, Eventos, 

Gastronomia, Gestão Desportiva e de Lazer. Essa área compreende tecnologias relacionadas aos 

processos entendidos como de recepção, entretenimento e interação. 

Quanto ao mercado de trabalho, o catálogo (MEC, 2010, p.46) orienta que o Tecnólogo em 

Gestão de Turismo atue no “planejamento e desenvolvimento da atividade turística nos segmentos 

público e privado. Desenvolve ações no âmbito do planejamento turístico, agenciamento de viagens 

(emissivas, receptivas e operadores de turismo), transportadoras turísticas e consultorias voltadas 

para o gerenciamento das políticas públicas e para a comercialização e promoção dos serviços 

relativos à atividade. A Identificação dos potenciais turísticos do receptivo, considerando a 

diversidade cultural e os aspectos sócio-ambientais para o desenvolvimento local e regional 

constitui-se em atividade relevante desse profissional”.  Prevê carga horária mínima de 1600 horas e 

recomenda laboratório de agência de viagens e informática com programas específicos. 

Esses instrumentos legais são necessários para que se tenha um nivelamento de conceitos 

daquilo que se planeja e oferta em termos de educação no país. Sua concepção atualmente permite 

flexibilização em termos de currículo e proposta pedagógica regionalizada, de modo que as 

diferentes demandas sejam adequadamente atendidas. Ocorre que, muitas vezes, por uma questão 

de atendimento à legislação vigente, muitas IES baseiam seus projetos unicamente ou 

prioritariamente nesse aspecto, para que o curso seja legalmente autorizado e reconhecido mas não 

analisam os aspectos regionais, as demandas efetivas do mercado de trabalho e setor produtivo e 

muito menos as políticas governamentais em termos de qualificação de pessoal, como bem mostrou 

Silva (2005).  

Vários instrumentos dos organismos oficiais são utilizados para conduzir o processo da 

educação em turismo no Brasil a exemplo das diretrizes curriculares nacionais e específicas por 

curso; formulários para avaliação “in loco” das condições de oferta de cursos de turismo e áreas 

afins; além do Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) e outros. 

O que hoje são conhecidas como Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes por Curso e 

os parâmetros de qualidade para avaliação das condições de ensino para fins de autorização e 

reconhecimento de cursos na área de turismo, passaram por um processo de amadurecimento 

(TRIGO, 1998; ANSARAH, 2002; NASCIMENTO, 2002; MATIAS, 2002), pois apresentam: 
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 padrões de qualidade para autorização de novos cursos que contempla o projeto 

pedagógico do curso, o corpo docente, coordenador, a infra-estrutura física, 

tecnológica e recursos materiais,  a biblioteca e o planejamento econômico-

financeiro. Fica a cargo do INEP e da comissão de especialistas de ensino de 

turismo, subordinada à coordenação das comissões de especialistas de ensino 

(CEE) da Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC; 

 Padrões de qualidade para reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos já instalados, que foram elaborados inicialmente pelas CEE das diversas 

áreas do conhecimento da SESu/MEC. Desde 2002, a Avaliação das Condições de 

Ensino (ACE) é realizada “in loco”  por uma comissão de avaliadores do INEP que 

leva em conta três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e 

instalações É a partir dessa avaliação que o curso recebe seu reconhecimento ou a 

renovação do reconhecimento.  

A área da educação em turismo no Brasil tem se submetido a políticas normativas, norteadoras e 

regulatórias ditadas por vários organismos oficiais, envolvidos com diferentes níveis de 

responsabilidade, agindo direta e indiretamente na questão do ensino, tais como a Coordenação de 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES), o Ministério da Educação (MEC), o 

Instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais (INEP); o Conselho nacional de educação 

(CNE), a Câmara de educação superior (CES), o Ministério do Turismo (Mtur), o Conselho 

Nacional de Turismo (CNT), a Associação nacional de programas de pós-graduação em turismo e 

hospitalidade (ANPTUR) e outras comissões de especialistas, fóruns, conselhos, associações de 

classe. 

Todos esses organismos oficiais envolvidos e seus respectivos instrumentos são os 

responsáveis pela criação, condução, avaliação e reconhecimento das instituições de ensino e seus 

cursos ofertados no mercado nacional. São essas políticas públicas por eles traçadas que dão o 

direcionamento o andamento dos cursos de turismo e áreas afins e da quantidade e qualidade da 

oferta que hoje se apresenta. Integram esses aspectos legais que são necessários, importantes e 

direcionam a construção dos projetos de cursos e sua oferta, mas precisam ser um instrumento a 

mais, e não o único, no momento do planejamento educacional e acompanhamento da quantidade e 

qualidade dos cursos oferecidos no Brasil. 
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3.1.2 Evolução da oferta de cursos no Brasil 

 

Na busca de novas culturas e conhecimento de outros povos, admitindo-se as facilidades 

advindas do avanço tecnológico nos meios de transporte e de comunicação, o turismo internacional 

movimenta anualmente mais de 900 milhões de pessoas no mundo (Mtur, 2010), neste início do 

século XXI. Esse volume de demanda por turismo incentivou a criação dos negócios de empresas 

turísticas nos grandes centros receptivos mundiais.  

Entretanto, além do grande número de empreendimentos turísticos concorrentes nos 

grandes centros, a globalização da economia exige das empresas um alto padrão de qualidade em 

serviços, para sustentar o volume de demanda e consolidar o fluxo turístico nos destinos nacionais. 

Para tanto, faz-se necessário a contratação de pessoas altamente qualificadas nas diversas atividades 

específicas de serviços requeridas pelo turismo. Assim, a grande demanda de profissionais 

qualificados gerou no mercado turístico uma demanda por qualificação que, por sua vez, incentivou 

o rápido crescimento da oferta de cursos de turismo e áreas afins nesta primeira década do novo 

século.  

O início dos estudos teóricos de Turismo foi estabelecido em 1925, com a Cátedra de 

Turismo na Universidade de Roma, por Ângelo Mariotti. Segundo Barretto (1997), há registros de 

que o primeiro instituto específico para o estudo do Turismo funcionou na Alta Escola de Economia 

de Berlim, em 1929.  A partir de 1950, registram-se institutos específicos de Hotelaria e Turismo 

em vários países da Europa; na década de 1960, nos Estados Unidos e na de 1970, na América 

Latina. No Brasil, conforme Trigo (1998), a primeira escola de Turismo foi a Faculdade do 

Morumbi, atual Universidade Anhembi-Morumbi, em São Paulo, fundada em 1971.  

Matias (2005) apresentou uma lista de fatos numa cronologia da educação no Brasil e a 

educação para o turismo em cada contexto considerando o momento econômico, social e político 

vigente no Brasil. Em cada período da história encontram-se iniciativas educacionais que remetem à 

formação dos profissionais envolvidos como turismo, que foram intensificadas a partir da segunda 

metade do século XX, no período que chamou de redemocratização. Revela que a partir da criação 

da EMBRATUR (decreto no.55/66) e conseqüente estruturação do turismo enquanto atividade 

econômica e social, que demandaria mão-de-obra especializada, muitas iniciativas foram tomadas e 

a principal delas foi a inserção do turismo no ensino superior, em 1971 com a publicação do parecer 

no. 35/71, que instituiu o currículo mínimo do curso de turismo. A partir daí, 19 cursos foram 

criados na década de 1970, começando pela Faculdade Morumbi, Atual Universidade Anhembi-

Morumbi, que ofertou o primeiro curso de turismo do país em 1971. 
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Ansarah (2002) fez um levantamento quantitativo de cursos no território brasileiro com o 

objetivo de cadastrar as instituições educacionais no Brasil. Segundo a autora, o ensino de Turismo 

e Hotelaria no Brasil sofreu diferentes fases de evolução, de 1970 até o início do século XXI: 

 a primeira, na década de 1970, foi marcada pela criação dos primeiros cursos de 

Turismo e Hotelaria; 

 a segunda fase, na década de 1980, foi marcada pela estagnação de oferta de cursos 

decorrente de problemas econômicos no País, o que ocasionou, inclusive, o fechamento de 

vários cursos; 

 a terceira fase, na década de 1990, caracterizou-se pela valorização dos cursos no 

âmbito acadêmico, com aumento destes nas áreas de Turismo, Hotelaria e Administração 

com habilitação em turismo e hotelaria nas capitais e com distribuição mais igualitária nas 

demais regiões brasileiras; 

 a quarta fase é a atualidade e que deverá estabelecer o equilíbrio “quantidade versus 

qualidade”, com aumento quantitativo de propostas diferenciadas de cursos e uma 

tendência de cursos de turismo com ênfases direcionadas para a flexibilização e a 

regionalização, como recomenda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996.  

 

Percebe-se, nesse estudo, que se passou de uma oferta de cerca de 41 cursos, em 1994, 

para 339 cursos superiores (bacharelado) especificamente em turismo e hotelaria, em 2002, o que 

representa um crescimento maior que 800% num período de oito anos. 

Mais especificamente no que se refere à terceira e quarta fase, objeto desta reflexão, o 

rápido e grande crescimento dos cursos se deu a partir de 1997 com alterações na legislação que 

afetaram a estrutura do ensino superior no Brasil, possibilitando não só às universidades ofertarem 

os cursos. O resultado pode ser percebido, observando-se que o Sudeste detinha em 2002 a 

liderança da oferta de cursos com 52% do total brasileiro, a região Sul com 19%, a região Nordeste 

com 17%, seguida das regiões Centro-Oeste e Norte, respectivamente com 9% e 3% dos cursos 

brasileiros. A Figura a seguir ilustra esse crescimento e a disparidade existente entre as diversas 

regiões brasileiras.  
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Figura 3. Distribuição da oferta de cursos de graduação em turismo e hotelaria no Brasil. 

Fonte: Ansarah, 2002. 

 

Buscando acompanhar esse rápido crescimento quantitativo dos cursos superiores de 

turismo e hotelaria no Brasil, realizou-se uma pesquisa no site do INEP, em épocas distintas, 

baseado nos dados oficiais publicados 5. Os relatórios gerados pelo site foram resultado da pesquisa 

por tipo de curso (“turismo”, “turismo e hotelaria”, “hotelaria”) nas diferentes regiões brasileiras, 

obtendo-se os seguintes resultados: 

 existiam, na pesquisa realizada em jun/2003, 637 cursos especificamente em 

Turismo e/ou Hotelaria no Brasil, representando em números absolutos, um 

incremento de 298 novos cursos, em relação à pesquisa da professora Ansarah, que 

apontava 339 cursos no inicio de 2002; 

                                                             

5 Os dados oficiais podem diferir do real, por vários motivos. Por exemplo, considerando que algumas das instituições 

de ensino superior podem ter cursos autorizados e não ofertá-los ou ter apenas uma turma autorizada e ofertar duas ou 

vice-versa. A pesquisa limitou-se aos dados publicados no site. 
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 num período de 9 meses compreendido entre setembro 2002 e junho 2003 houve 

um incremento de 61 novos cursos, muito mais do que a oferta total de 41 cursos 

criados entre 1971 a 1974; 

 a distribuição espacial da oferta de cursos superiores no Brasil não sofreu grandes 

alterações; o Sudeste continua com a liderança da oferta de cursos com cerca de 

50% do total brasileiro, apesar de cair dois pontos percentuais em relação ao total, 

as demais regiões permaneceram com seus percentuais inalterados em relação à 

pesquisa de 2002 da professora Ansarah. A região Sul permaneceu com 19%, a 

região Nordeste com 17%, seguida das regiões Centro-oeste e Norte, 

respectivamente com 9% e 3% dos cursos brasileiros. Os números absolutos e 

relativos podem ser visualizados na tabela a seguir. 

 

Tabela 3. Distribuição da oferta de cursos de graduação em turismo e/ou hotelaria no Brasil, por regiões, em 

2003. 

 

REGIÃO/ 

CURSO 

NORTE NORDESTE CENTRO 

OESTE 

SUL SUDESTE TOTAL 

Turismo 20 97 53 89 251 510 

Turismo e 

Hotelaria 

0 3 1 9 9 22 

Hotelaria 2 14 6 25 58 105 

Total 22 114 60 123 318 637 

(%) 3,5 17,9 9,4 19,3 49,9 100 

Colocação no 

país 

5º 3º 4º 2º 1º - 

 

Fonte: Pesquisa no INEP site www.educacaosuperior.inep.gov.br acesso em 11/06/2003. 

 

Para conceber uma reflexão e iniciar um processo de planejamento, é preciso considerar em 

que fase do ciclo de vida se encontra a oferta dos cursos de turismo e hotelaria no Brasil. Ao se 

representarem os dados obtidos em forma de linhas (figura 4 a seguir), identifica-se que houve um 

acelerado crescimento no final dos anos 90 e que permaneceu até o ano 2003. Aponta um 

crescimento bastante acelerado da oferta exatamente a partir do ano de 1996, após alterações na 

LDB, que facilitaram o processo para que mais faculdades isoladas oferecessem cursos de 

graduação. Aproveitando uma demanda reprimida pelo ensino superior, essa oferta se expandiu de 

modo muito rápido, principalmente nos estados de maior poder aquisitivo e concentração 

populacional como o Sul e Sudeste. Verificou-se, também, que após o ano 2000 as regiões Sul, 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
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Sudeste e Nordeste ainda apresentam um crescimento acelerado da oferta de cursos, diferente de 

outras regiões que tiveram uma curva mais moderada. 

 

Figura 4. Evolução da oferta de cursos de graduação em turismo e hotelaria no Brasil. 

Fonte: dados retirados da pesquisa da professora ANSARAH (até fev/2002) e das pesquisas diretas 

no site do INEP, acessos em 16/09/2002 e 11/06/2003 6. 

 

Fazendo um comparativo com outros países, um estudo feito por Teixeira, Fletcher e 

Westlake (2001) apontou que o crescimento do número de cursos de turismo e hotelaria tanto no 

Brasil como no Reino Unido tem sido extraordinário. No Reino Unido a oferta cresceu 350% entre 

1991 e 1998, e no Brasil em 1994 existiam apenas 33 cursos e em 2000 já ofertava 284 cursos. 

Destaque-se que 72% desse crescimento ocorreu na década de 1990. O estudo apontou que a 

principal razão para o grande crescimento no Brasil foi a existência de demanda (80%); já no Reino 

Unido os motivos apontados foram pesquisa de mercado, demanda do governo e subsídio do 

governo, pois o curso de Turismo era considerado prioritário.  

                                                             

6 Este é um gráfico ilustrativo, que mescla (no ano de 2002) duas pesquisas válidas, mas com metodologias diferentes. 
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É importante observar que todos esses dados são essencialmente dinâmicos e podem 

apresentar alterações de um dia para outro. Entretanto, para efeito de pesquisa científica, pode ser 

feito um “recorte” temporal para se instituir uma análise, como foi o caso desta tese. 

Quanto à distribuição da oferta de cursos dentro da região Nordeste, observou-se que o 

estado da Bahia é aquele com maior número de cursos de turismo e hotelaria ofertados (36 cursos), 

seguido dos estados de Pernambuco (26 cursos) e Ceará (12 cursos), como pode ser visualizado na 

tabela 4 a seguir: 

Tabela 4. Distribuição da oferta de cursos de graduação em turismo e/ou hotelaria no Nordeste do Brasil em 

2003. 

 

CURSO/ 

ESTADOS 

TURISMO TURISMO E 

HOTELARIA 

HOTELARIA TOTAL % COLOCA-

ÇÃO 

Maranhão 7 0 1 8 7,14 5 

Piauí 5 0 0 5 4,46 7 

Ceará 9 0 3 12 10,71 3 

Paraíba 7 0 0 7 6,25 6 

Bahia 31 2 3 36 32,14 1 

Alagoas 6 0 1 7 6,25 6 

Rio Grande do 

Norte 

7 0 2 9 8,04 4 

Pernambuco 21 1 4 26 23,22 2 

Sergipe 2 0 0 2 1,79 8 

TOTAL 95 3 14 112 100 - 

 

Fonte: Pesquisa no INEP site www.educacaosuperior.inep.gov.br acesso em 23/ 01/ 2003. 

 

Essa oferta diferenciada pode ser explicada se forem tomadas algumas variáveis para se 

estabelecer um comparativo entre os estados analisados. Por exemplo, em relação à população dos 

estados, observou-se que, segundo o censo do IBGE do ano 2000 (IBGE, 2003), a Bahia é o estado 

mais populoso da região com 13,07 milhões de habitantes, seguido dos estados de Pernambuco 

com 7,91 milhões de habitantes e Ceará com 7,43 milhões de habitantes. Uma outra variável como 

a escolaridade (em anos de estudo) poderia ser tomada como exemplo. Nesses três estados, ainda 

segundo o IBGE (2003), a população com 15 anos ou mais de estudo é de 265,79 milhares de 

pessoas em Pernambuco, 144,30 na Bahia e 98,72 no Ceará. Mesmo havendo uma inversão entre 

os estados da Bahia e de Pernambuco (pois a Bahia é mais populosa, mas Pernambuco possui mais 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
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pessoas com 15 ou mais anos de estudo), ainda permanecem os três estados como destaque nessa 

variável na região Nordeste. 

Também se observou um empate entre a quantidade total de cursos ofertados (7 cursos) 

pelos estados de Paraíba e Alagoas. Nesses dois estados a população total é de 3,44 e de 2,82 

milhões de habitantes, respectivamente. Proporcionalmente à população total, a população com 15 

anos ou mais de estudo é de 62,54 milhares de pessoas na Paraíba e de 50,80 milhares de pessoas 

em Alagoas. Essas análises permitem compreender que os dois estados realmente se aproximam 

muito nas variáveis analisadas e por isso fica fácil entender o porquê do empate na oferta de cursos. 

Buscando compreender a distribuição quantitativa dos cursos superiores de turismo, 

hotelaria e áreas afins do Nordeste Brasileiro ao longo do tempo, realizou-se a continuidade desta 

pesquisa no site do MEC/INEP, que ofereceram dados para compor as tabelas e gráficos a seguir. 

Os relatórios gerados pelo site foram resultado da pesquisa por tipo de curso conforme mostra a 

tabela, somente na região Nordeste Brasileira. Segundo a pesquisa, os cursos de turismo são 

maioria na oferta do Nordeste, seguidos por desporto e Lazer e por Hotelaria, como se pode 

visualizar na tabela 5 a seguir. 

 

Tabela 5. Distribuição da oferta de cursos de graduação e seqüenciais em turismo e áreas afins no Nordeste 

do Brasil em 2009. 

 

Tipo de Curso Graduação Seqüencial Total (%) 

Turismo 155 6 161 63,39 

Turismo e Hotelaria 6 1 7 2,75 

Hotelaria 23 2 25 9,84 

Lazer/  

Desporto e Lazer 

34 1 35 13,79 

Gastronomia 14 0 14 5,51 

Eventos 10 2 12 4,72 

Total 242 12 254 100% 

 

Fonte: Pesquisa no INEP site www.educacaosuperior.inep.gov.br acesso em 19/10/2009. 

 

Quanto à distribuição da oferta de cursos superiores de graduação dentro da região 

Nordeste, observou-se que o estado da Bahia é aquele com maior número de cursos ofertados (75 

cursos), seguido dos estados de Pernambuco (45 cursos) e Ceará (28 cursos), como pode ser 

visualizado na tabela 6 a seguir. 

Tabela 6. Distribuição por estado da oferta de cursos de graduação em turismo e áreas afins no Nordeste do 

Brasil em 2009. 

 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
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Curso/ 

Estados 

Turismo TURISMO E 

HOTELARIA 

Hotelaria Lazer Gastronomia Eventos Total 

Maranhão 10 0 1 0 1 0 12 

Piauí 8 0 0 1 0 0 9 

Ceará 16 1 2 7 1 1 28 

Rio Grande do 

Norte 

17 0 2 4 1 0 24 

Paraíba 8 0 2 2 0 0 12 

Pernambuco 30 1 5 3 4 2 45 

Alagoas 15 0 3 5 0 3 26 

Sergipe 7 0 0 2 1 1 11 

Bahia 44 4 8 10 6 3 75 

Total 155 6 23 34 14 10 242 

 

Fonte: Pesquisa no INEP site www.educacaosuperior.inep.gov.br acesso em 19/10/2009. 

 

Para melhor visualização e percepção em percentuais da distribuição da oferta de cursos 

superiores de graduação dentro da região Nordeste, elaborou-se o gráfico da figura 5 a seguir. 
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Figura 5. Gráfico da distribuição da oferta de cursos de graduação em turismo e/ou hotelaria no Nordeste do 

Brasil em 2009. 

Fonte: Pesquisa no INEP site www.educacaosuperior.inep.gov.br acesso em 19/10/2009. 

 

Fazendo-se um comparativo da distribuição da oferta de cursos dentro da região Nordeste 

http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/
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nos últimos 6 anos, observou-se que o estado da Bahia já era aquele com maior número de cursos 

de turismo e hotelaria ofertados (36 cursos), seguido dos estados de Pernambuco (26 cursos) e 

Ceará (12 cursos), seguindo-se a mesma tendência de crescimento e oferta, como pode ser 

visualizado na tabela  e gráfico a seguir. 

 Fazendo-se um gráfico (figura 6) com a evolução histórica (mesmo considerando em 

intervalos diferentes) da distribuição da oferta de cursos de Turismo, Hotelaria e Turismo e 

Hotelaria dentro da região Nordeste nos últimos 15 anos, observou-se que o mercado ainda é 

crescente dentro desses três tipos de cursos e foi acrescido de cursos que abrangem especificidades 

do turismo e áreas afins como: Eventos, Gastronomia, Lazer; além de outros que agora constam no 

site do MEC pelo sistema e-mec como: Turismo e Meio ambiente, Turismo receptivo e outros. 

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Evolução da oferta de cursos de graduação em turismo e hotelaria no Nordeste do Brasil 

(1994-2009). 
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Fonte: dados até fev/2002 retirados da pesquisa da professora Asarah (2002) e depois das pesquisas 

diretas no site do INEP, acessos em 16/09/2002 e 11/06/2003, 19/10/2009 e 7/09/2010 2. 

 

  

 Dessa forma, pode-se constatar que a oferta de cursos é bastante distribuída no nordeste e 

proporcional ao tamanho dos estados e potencial turístico e hoteleiro. Vale ressaltar que a oferta de 

cursos de gastronomia e eventos ainda é muito baixa, apesar de recente e crescente, o que pode 

sinalizar uma demanda ainda não atendida quanto à qualificação nessas áreas, uma vez que o 

mercado requer profissionais cada vez mais qualificados e que vai demandar ainda mais por ocasião 

da Copa do Mundo de Futebol a se realizar no Brasil em 2014, onde vários estados do Nordeste 

serão sedes de jogos, além de vários outros fatores impulsionadores do Turismo. 

Analisando-se esses resultados, constatou-se que não houve mudança no crescimento e na 

distribuição da oferta de cursos superiores de turismo e hotelaria no Nordeste Brasileiro, nos 

últimos 6 anos.  A última pesquisa apontou que o crescimento da oferta desses cursos continua de 

forma acelerada, passando de 114 cursos em 2003 para 184 cursos em 2009, num crescimento de 

quase 62% em apenas 6 anos. A distribuição espacial dessa oferta de cursos no Nordeste Brasileiro 

teve pouca alteração do ano de 2003 para 2009, pois a Bahia continua liderando com 31% da oferta, 

o que antes era 33%, Pernambuco vem em seguida com 20% da oferta, quanto antes tinha 23%, 

seguidos do Ceará que detém 10% da oferta, que antes era de 11%. Hoje o Rio grande do Norte e 

Alagoas empataram com o Ceará com a participação de 10% na oferta desses cursos, o que antes 

representava 8% e 6%, respectivamente em cada Estado. 

Evidencia-se que o crescimento da oferta de cursos de turismo e hotelaria vem sendo 

incrementado por diferentes motivos tanto no Brasil como fora dele. Vale, nesse momento, fazer um 

alerta para que se possa planejar esse crescimento de forma sustentável, administrando a qualidade 

do ensino e da pesquisa para que o setor de turismo no Brasil também cresça ao longo dos anos 

vindouros. 

 

 

3.1.2.1 Mapeamento da oferta de cursos superiores de turismo no Brasil, em 2010 

 

                                                             

2 Este gráfico mescla (no ano de 2002) duas pesquisas de metodologias diferentes. 
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Esta seção apresenta o resultado de um levantamento feito em 2010 sobre o mapeamento da 

oferta de cursos superiores na área de turismo no Brasil, baseado no cadastro oficial do site do 

Ministério da Educação.   

O processo extremamente dinâmico de abertura e fechamento de cursos provocou que a 

forma de se gerenciar institucionalmente o ensino no Brasil se modificasse e novos sistemas foram 

criados. O Sistema informatizado e-MEC foi criado pelo MEC desde 2007 para atualizar e facilitar 

o cadastro e consulta dos processos de regulamentação através de ambiente eletrônico. Pela 

internet, as instituições de educação superior fazem o credenciamento e o recredenciamento, 

buscam autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos (MEC, 2010). 

Depois desse sistema, observou-se, no decorrer desta pesquisa, que as tipologias 

anteriormente propostas já não dariam conta do universo de cursos diversificado e segmentado 

dentro da própria área do turismo. Por isso, visando dar um maior detalhamento ao levantamento da 

oferta de cursos apresentado no item anterior, procedeu-se com uma nova pesquisa junto ao site 

oficial do MEC, agora através do sistema e-mec, detalhando-se mais a tipologia de cursos de 

graduação, como prevê a legislação em Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico, além dos 

seqüenciais já existentes. A migração dentro do próprio MEC para o sistema e-mec no 

gerenciamento desses cursos permitiu ao público um acesso mais detalhado de informações dos 

cursos a partir do ano de 2010. Entretanto, verificou-se nesta pesquisa que há um universo bem 

maior de cursos do que aquele anteriormente verificado pelo sistema anterior do Ministério. 

Esse levantamento procurou quantificar os cursos superiores da área de turismo oferecidos 

no Brasil. Ao se tratar os cursos genericamente como Turismo e áreas afins, leiam-se as seguintes 

tipologias:  

 Licenciaturas; 

 Bacharelados – em Turismo, Hotelaria, Turismo e Hotelaria e outros; 

 Tecnológicos – Gestão de Turismo, Hotelaria, Gestão Desportiva e de Lazer, 

Gastronomia, Eventos, Turismo e outros;  

 Seqüenciais; 

 Outros - Aqueles cursos designados nesta pesquisa como “outros cursos” tratam-se 

de nomenclaturas não previstas nas diretrizes curriculares para cursos de 

Bacharelado e não previstas no Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia de 

2010, tais como: Administração em Turismo; Agenciamento de Viagens e Turismo; 

Agente de Operações Turística; Gestão de Empreendimentos Turísticos; Gestão de 

Empreendimentos Turísticos e em Eventos e Negócios; Gestão de Hotelaria e 

Turismo; Gestão de Marketing em Turismo; Gestão de Negócios em Hotelaria e 
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Turismo; Gestão de Negócios em Turismo; Gestão de Serviços Turísticos; Gestão 

de Turismo; Gestão de Turismo Receptivo; Gestão e Desenvolvimento do Turismo; 

Gestão em Turismo; Gestão Turística; Hotelaria e Gestão de empresas de Turismo; 

Lazer e Turismo; Planejamento Turístico; Serviços de Turismo; Turismo Cultural; 

Turismo de Eventos; Turismo e Administração Hoteleira; Turismo Ecológico; 

Turismo e Hospitalidade; Turismo e Lazer; Turismo e Meio Ambiente; Turismo 

Receptivo; Gestão em Hotelaria, Geografia do Turismo. (Fonte: e-MEC em 

www.emec.mec.gov.br acesso em 31/05/2010). 

 

Utilizou-se de pesquisa documental junto ao site do MEC, nos arquivos publicados em 

setembro de 2010, obtendo-se o total geral de 1084 cursos, sendo 595 Bacharelados, 450 

Tecnológicos, 1 licenciatura (no Rio de Janeiro) e 38 seqüenciais, em todo o Brasil, como se pode 

ver na tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7. Distribuição da oferta de cursos superiores em Turismo e áreas afins no Brasil em 2010. 

 

ESTADOS 
LICENC.* BACHARELADO TECNOLÓGICO SEQUENCIAL 

Total 
Turismo Turismo HOT T e H** GET*** HOT 

Gestão D. de 

Lazer 
Gastronomia Eventos HOT Gastronomia Eventos 

Bahia 0 41 7 3 9 4 1 8 4 0 0 1 78 

Sergipe 0 7 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 15 

Maranhão 0 12 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 18 

Piauí 0 7 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 11 

Ceará 0 14 1 1 8 1 1 3 1 1 0 0 31 

Rio Grande do Norte 0 13 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 23 

Paraíba 0 7 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 14 

Pernambuco 0 22 4 1 8 2 1 4 3 0 0 0 45 

Alagoas 0 10 2 0 6 2 0 0 3 0 0 1 24 

Semi Total Nordeste 0 133 18 5 51 12 4 21 12 1 0 2 259 

Amazonas 0 6 2 0 3 2 0 2 0 0 1 0 16 

Pará 0 11 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 19 

Roraima 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7 

Acre 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

Rondônia 0 6 2 0 5 2 0 1 0 1 0 0 17 

Amapá 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 

Tocantins 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11 

Semi Total Norte 0 37 4 0 28 5 0 3 2 1 1 0 81 

Mato Grosso 0 16 2 0 4 1 0 1 2 1 0 0 27 

Mato Grosso do Sul 0 17 1 0 4 1 0 1 2 0 0 0 26 

Goiás 0 15 4 1 7 3 0 5 3 0 0 2 40 

Distrito Federal 0 14 1 0 7 1 0 3 4 0 0 0 30 

Semi Total Centro-Oeste 0 62 8 1 22 6 0 10 11 1 0 2 123 
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Rio de Janeiro 1 24 4 1 12 3 3 3 1 0 0 0 52 

São Paulo 0 105 31 2 28 30 8 31 19 2 5 3 264 

Minas Gerais 0 42 3 4 12 3 1 5 5 0 0 0 75 

Espírito Santo 0 14 1 0 6 1 0 2 1 0 1 1 27 

Semi Total Sudeste 1 185 39 7 58 37 12 41 26 2 6 4 418 

Paraná 0 38 3 3 5 2 1 8 4 0 1 1 66 

Santa Catarina 0 15 2 1 4 2 1 8 4 0 1 2 40 

Rio Grande do Sul 0 22 5 0 12 5 1 4 2 0 1 1 53 

Semi Total Sul 0 75 10 4 21 9 3 20 10 0 3 4 159 

Semi Total Brasil 1 492 79 17 180 69 19 95 61 5 10 12 1040 

Semi Total Brasil 

agrupado 
1 588 424 27 1040 

Outros Cursos 0 7 26 11 44 

Total Brasil 1 595 450 38 1084 

% Brasil 0,09% 54,89% 41,52% 3,50% 100% 

 

 

Fonte: Pesquisa no site do e-MEC disponível em: http://emec.mec.gov.br/ Acesso em 27/09/2010. 

 

(* Licenciatura; ** Turismo e Hotelaria, *** Gestão de Turismo). 

 

 

 

 

http://emec.mec.gov.br/


 

Observando-se os cursos encontrados na tabela 7, verificou-se que 79 são bacharelados em 

hotelaria e 69 são tecnológicos em hotelaria; 492 são bacharelados especificamente em Turismo e 

180 são cursos superiores de tecnologia em Gestão de Turismo. Os cursos de maior 

representatividade no cenário nacional são respectivamente Turismo - bacharelado (46%), Gestão 

de Turismo - tecnológico (16), Gastronomia - tecnológico (9%) e Hotelaria – bacharelado (8%). Os 

cursos de menos expressividade são os de Bacharelado em Turismo e Hotelaria (2%) e o 

tecnológico em Gestão Desportiva e de Lazer (2%), como se pode ver na figura 7 a seguir. 

Turismo

46%

Turismo e 

Hotelaria

2%

Hotelaria 

Bacharelado
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Hotelaria 

Tecnologico

7%

Gestao 

desportiva e 
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17%
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Figura 7. Distribuição da oferta de cursos de graduação em Turismo e áreas afins no Brasil. 

Fonte: Pesquisa no site do e-MEC disponível em: http://emec.mec.gov.br/ Acesso em 27/09/2010. 

 

Também se identificou na pesquisa que desse total de cursos no Brasil, apenas 79 estavam 

sendo oferecidos por IES públicas, o que representa menos de 10% do total. Verificou-se ainda que 

273 cursos estavam sendo oferecidos na modalidade à distância, o que representa mais de 26% do 

total . 

http://emec.mec.gov.br/
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Figura 8. Oferta de cursos superiores em Turismo e áreas afins no Brasil, por tipo de IES. 

Fonte: Pesquisa no site do e-MEC disponível em: http://emec.mec.gov.br/ Acesso em 27/09/2010. 

 

Quanto às tipologias, observou-se que os cursos tecnológicos cresceram muito sua oferta, 

comparando-se, por exemplo, com os seqüenciais. Ressalta-se que os cursos tecnológicos 

proporcionam formação mais rápida e direcionada ao mercado de trabalho e se tratam de cursos de 

graduação que possibilitam ao aluno a mobilidade horizontal entre outras graduações e a 

continuidade de seus estudos em níveis elevados de pós-graduação, se este for o caso. Observou-se 

ainda, que os cursos tecnológicos provocaram impacto nos cursos de graduação do tipo 

Bacharelado, no contexto atual, pois algumas IES encerraram as turmas de bacharelado e passaram 

a ofertar turmas de cursos tecnológicos em diferentes segmentos, conforme prevê o catalogo 

nacional de cursos para a área de Hospitalidade e Lazer. Isso pode ser visto na figura a seguir, pois 

a oferta dos cursos tecnológicos no Brasil representa hoje 42% da oferta de cursos nessa área no 

Brasil, com um número bem próximo dos bacharelados ao se comparar o total de cursos de 

Bacharelado (595) e o total de cursos Tecnológicos (450). Além desses, a figura a seguir ilustra 

essa divisão em percentual incluindo 38 cursos seqüenciais e 1 de licenciatura (que representa 

apenas 0,09% do total). 

http://emec.mec.gov.br/
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Figura 9. Tipologias da oferta de cursos superiores em Turismo e áreas afins no Brasil. 

Fonte: Pesquisa no site do e-MEC disponível em: http://emec.mec.gov.br/ Acesso em 07/09/2010. 

 

Quanto aos Institutos Federais do Nordeste Brasileiro, verificou-se que oferta dos cursos está 

concentrada em cursos Tecnológicos, pois nenhum deles oferta, até o momento, licenciaturas, 

bacharelados ou seqüenciais nessa área. Foram identificados no sistema e-mec 20 cursos ofertados 

no Nordeste, sendo somente 1 deles, em hotelaria, na modalidade a distancia. Verificou-se que os 

cursos nessas áreas estão concentrados em Alagoas e Ceará, como se pode ver na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

http://emec.mec.gov.br/
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Tabela 8. Distribuição da oferta de cursos superiores de turismo e áreas afins ofertados pelos Institutos 

Federais do Nordeste Brasileiro em 2011. 
 

IF/ESTADOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

CURSOS 
Gestão de 

Turismo 
Hotelaria 

Gestão 

Desp. e de 

Lazer 

Gastronomia Eventos Outros* Total 

Alagoas 1 4 0 0 0 1 6 

Bahia 0 0 0 0 0 1 1 

Ceará 2 2 2 1 0 0 7 

Maranhão 1 0 0 0 0 0 1 

Paraíba 0 1 0 0 0 0 1 

Pernambuco 1 0 0 0 0 0 1 

Piauí 0 0 0 1 0 0 1 

Rio Grande do Norte 0 0 1 0 0 0 1 

Sergipe 1 0 0 0 0 0 1 

Total 6 7 3 2 0 2 20 

 

Fonte: Pesquisa direta no site do e-MEC, http://emec.mec.gov.br/ 30/01/2011 21`25” 

 

(*) Outros: AL - Turismo (tecnológico) e BA – Administração Hoteleira (Tecnológico)  

 
 

Essa é uma oferta muito reduzida em relação ao total de cursos no Brasil, uma vez que os 

cursos ofertados em IES públicas é de apenas 8% da educação nacional. Entretanto, o ensino 

público é a única oportunidade para grande parte da população brasileira que não dispõe de 

recursos próprios para sua formação. Apesar dos programas educacionais federais que concedem 

bolsas de estudo parciais e integrais e recursos como o financiamento estudantil (FIES) e o 

programa universidade para todos (PROUNI), esse quadro ainda é dramático e precisa ser 

urgentemente corrigido em suas distorções quantitativas e aprimorado nas questões qualitativas 

referentes à oferta da educação pública em Turismo no Brasil. 

 

 

3.1.3 Educação tecnológica e a rede federal de ensino 

 

A rede federal de ensino Tecnológico comemorou seu centenário em 2009 no Brasil, pois 

desde a época das primeiras 19 escolas de aprendizes e artífices, criadas em 1909, dos Liceus 

profissionais de 1937, das escolas industriais e técnicas de 1942, das antigas escolas técnicas de 

1959 que passaram a Centros Federais de Educação Tecnológica em 1978, muitas mudanças 

ocorreram no sentido de adaptação da Educação aos novos contextos configurados no Brasil ao 

longo desse tempo. 
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Hoje a educação Tecnológica no Brasil passou para outro patamar, após profundas 

transformações ocorridas principalmente a partir de 29 de dezembro de 2008, quando foi 

sancionada a Lei 11.892 (D.O.U. Lei 11892, 2010), que instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia.  

Foi a partir dessa lei que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - 

Institutos Federais; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; os Centros Federais 

de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-

MG; e as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais passaram a ter natureza jurídica 

de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, mudando os paradigmas até então vigentes desde os últimos 100 anos (REDE 

FEDERAL DE ENSINO, 2010). 

A rede conta em 2010 com 38 Institutos Federais em todos os estados brasileiros, 

oferecendo ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas, além das 

instituições que não aderiram aos institutos federais, mas também oferecem educação profissional 

em todos os níveis, que são dois CEFETs, 25 escolas vinculadas a universidades e uma 

universidade tecnológica. Ressalta-se que os 31 centros federais de educação tecnológica (CEFETs) 

existentes no pais, 75 unidades descentralizadas de ensino (UNEDS), 39 escolas agrotécnicas, 7 

escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de existir para formar os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia depois dessa lei.  

Além disso, há um plano de expansão com novas escolas para integrarem essa rede. Isso 

porque de 1909 a 2002 estavam disponíveis para a população 140 escolas e somente nos últimos 7 

anos, com investimentos da ordem de 1,1 bilhões de reais, o governo federal expandiu essa rede de 

educação profissional para 354 escolas com cerca de 500 mil vagas em todo o Brasil. (REDE 

FEDERAL DE ENSINO, 2010) 

Conforme o artigo segundo da Lei 11.892, os Institutos Federais são instituições de 

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação 

de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Os Institutos Federais 

passaram a ter autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, 

bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu 

Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica.  
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Ainda segundo seu artigo sexto, os Institutos Federais tem por finalidade e características ofertar 

educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 

ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; desenvolver a educação 

profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de 

soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. 

A criação dos Institutos Federais, segundo Lima (2010, p.4), representam no Nordeste um 

fator de sustentabilidade do desenvolvimento econômico e um forte instrumento de inclusão social e 

de redução das desigualdades regionais, especialmente nas regiões menos favorecidas, pois 

constitui-se num modelo próprio do Brasil, sem precedentes no mundo, (...), com 

características muito próprias nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. 

No ensino, reflete as vocações regionais; na extensão atende especialmente àqueles 

que não têm tempo de ir à escola, reduzindo assim o analfabetismo tecnológico ainda 

radiante nas pequenas e médias empresas – fator determinante da mortalidade delas – 

e também potencializa a cultura do empreendedorismo entre os jovens, podendo ser 

um importante meio para fomentar a inovação; na pesquisa, de caráter 

predominantemente aplicada, promove a aproximação com o mundo do trabalho 

(LIMA, 2010, p.4). 

 

Esse foi um avanço muito significativo para que a educação profissional e tecnológica 

pudesse se expandir na medida necessária do crescimento econômico e social tão almejado para o 

Brasil. Não há modelo de desenvolvimento que sustente em um país sem que a educação de sua 

população seja a mola propulsora dessa modificação. Essa Lei veio viabilizar a autonomia e a 

flexibilidade necessárias para a expansão da educação tecnológica, possibilitando o atendimento de 

diferentes demandas sociais de acordo com cada região brasileira. 

Aliado a isso, oferta de cursos tecnológicos tem crescido no Brasil, desde que a legislação 

permitiu esse tipo de curso como mais uma opção para a graduação de nível superior.  

Na cidade de São Paulo, por exemplo, o número de cursos superiores de tecnologia em 

hotelaria já ultrapassa a oferta de cursos de bacharelado em hotelaria. Foi através do setor privado 

que a oferta de cursos de graduação em Hotelaria se expandiu, visando principalmente atender à 

demanda do mercado profissional. Desde 1981, surgiu o primeiro curso superior de tecnologia em 

São Paulo, mas sua expansão em 65% das IES se deu a partir do ano 2000. Em 2009, a cidade de 

São Paulo oferecia um total de 2.730 vagas semestralmente, todas em instituições privadas, sendo 

quase 60% delas, ou seja 1.615 vagas, nos cursos para tecnólogos e cerca de 60% em período 

noturno. (MOREIRA, NEVES E GOMES FILHO, 2009) 
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Moura (2010) discutiu a função social da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica no panorama educacional brasileiro e apontou que em um país como o Brasil, qualquer 

oferta que incorpore características educacionais públicas, gratuitas e de qualidade, quer seja na 

educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação profissional ou na educação 

superior, em qualquer modalidade, encontrará demanda e justificativas para a sua existência, 

considerando o elevado déficit de ações. 

Segundo Araripe (2010, p.10), o então Secretário de Educação Profissional e Tecnológica 

do MEC, Eliezer Moreira Pacheco, declarou em entrevista que “quando o presidente Lula assumiu, 

em 2003, encontrou a educação pública federal em agonia”. Por isso decidiu ampliar e reestruturar 

a rede federal de ensino com objetivo de atingir estados ainda desprovidos dessas instituições além 

de atender periferias de metrópoles e municípios do interior, distantes dos grandes centros urbanos. 

Na primeira fase, de 2006 a 2009, houve o investimento aproximado de R$ 320 milhões, criando 

cerca de 77 mil novas vagas. Só no Nordeste o investimento foi de cerca de R$ 95 milhões, o que 

gerou a criação de 22,8 mil novas vagas. Na segunda fase do plano de expansão da rede federal de 

educação tecnológica no Brasil, priorizou-se a implantação de novas unidades seguindo vários 

critérios como equilibrar a distribuição territorial da oferta, sintonia com os arranjos produtivos, 

aproveitamento de infra-estruturas existentes e identificação de potenciais parcerias. Dessa forma 

foram investidos mais R$ 750 milhões, equivalente a 180 mil novas vagas e especificamente para o 

nordeste investiu-se aproximadamente R$ 255 milhões, com acréscimo de 61,2 mil novas vagas. 

Para 2011, ainda estão previstos R$ 220 milhões de investimentos na região Nordeste. 

Por isso mesmo, a iniciativa privada, aproveitando-se do momento oportuno para 

oferecimento de novos cursos no Brasil, utilizou-se das prerrogativas da legislação vigente para 

ampliar sua oferta de cursos em termos de tipos de cursos e modalidades de ensino, num processo 

acelerado de crescimento da oferta. 
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ASPECTOS TEÓRICOS E QUALITATIVOS 

Apresenta concepções teóricas e discute sobre a natureza multidisciplinar do turismo, sobre 

a gestão dos cursos e do currículo de turismo, sobre a qualidade dos cursos e sua avaliação no 

contexto contemporâneo.  

 

 

3.2 Natureza multidisciplinar do turismo 

 

A sociedade, em suas mais diversas áreas, contabilizou inúmeros avanços e conquistas ao 

longo do século que findou, abrindo, por outro lado, um período de reflexões sobre o progresso da 

ciência, do conhecimento e da humanidade como um todo. Simultaneamente ao desenvolvimento 

tecnológico, ao aprimoramento das relações humanas e sociais, ao fortalecimento da ética e das 

instituições democráticas, vislumbra-se neste século XXI a superação de paradigmas que 

marcaram o século passado e começam a ser profundamente questionados neste contexto pós-

industrial. 

Esta subseção discute a multidisciplinaridade do turismo e seu reflexo no ensino e 

pesquisa, para um novo olhar sobre sua cientificidade. Confrontou resultados de diferentes 

investigações na área de ensino e pesquisa em turismo no Brasil e no mundo para analisar e 

promover uma reflexão epistemológica do turismo e sua cientificidade no contexto da sociedade 

pós-industrial. 

 Após a primeira década deste novo século, na era da informação, onde a transformação é 

um fato, a educação tem sido apontada como um dos setores da sociedade responsáveis pelo 

processo de reflexão e mudanças, e principalmente, tem recaído sobre a educação superior, a 

responsabilidade para assumir a vanguarda de ações transformadoras, através de um repensar 

constante da sua práxis e de um aprimoramento em seu ambiente “endógeno” e “exógeno”. 

“Aprender a aprender” é uma das máximas expressões dessa educação contemporânea. 

 A especialização do conhecimento é uma das causas da limitação imposta pelo domínio 

científico vigente, motivo pelo qual se verifica a importância de ressaltar estudos e experiências 

que provoquem a quebra dos paradigmas praticados até o momento. Admitindo-se uma visão 

reducionista e fragmentada do conhecimento, requisita-se atualmente de profissionais formados no 

ensino superior, o entendimento profundo e a clara noção da “complexidade” na qual estamos 

imersos, seja onde for o ambiente profissional ou área de atuação, especialmente na área do 
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turismo. Isso só será possível superando paradigmas educacionais e científicos existentes e 

avançando para o contexto de uma “educação holística”, que favoreça a ampla integração de 

saberes, tanto vertical, quanto horizontalmente, considerando as novas perspectivas da 

“comunicação” e da “complexidade”, e incorporando no processo educativo atual todos os recursos 

que se colocam à disposição, tornando concretamente possível que a “sociedade da informação” 

converta-se na idealizada e almejada “sociedade do conhecimento” propriamente dita. 

 A academia em geral, e conseqüentemente a universidade, precisa estruturar-se pró-

ativamente aos valores e conceitos manifestados na “multidisciplinaridade” na 

“interdisciplinaridade” e na “transdisciplinaridade”, sob pena de colocar-se na contra-mão da 

História. 

Evidencia-se que o crescimento da oferta dos cursos de turismo e hotelaria vem sendo 

incrementado por diferentes motivos tanto no Brasil como fora dele. O importante é ficar alerta para 

detectar se esse ensino que está sendo ofertado possui qualidade, ou seja, se corresponde às 

expectativas da sociedade e do mercado de trabalho, se atende aos requisitos mínimos especificados 

pelo MEC/INEP para o reconhecimento de cursos e se suas propostas pedagógicas estão 

embasadas e fundamentadas de forma coerente com os contextos atuais.  

Apesar de tanta oferta, os conhecimentos produzidos na área do turismo vêm procurando 

estabelecer-se como “ciência”, uma vez que se trata de uma área de estudo relativamente nova. 

Jafari (1994, p. 10) classificou os estudos já realizados na área de turismo em plataformas que as 

chamou de: defensora, advertência, adaptação e outra baseada em conhecimento, que seria a fase 

atual. Aponta que os estudos partiram de uma base prática e chegaram a atingir conhecimentos 

científicos, embora estejam começando e em constante crescimento. O mesmo autor, 

posteriormente classificou uma etapa do turismo como sendo a “cientificocêntrica”, que surgiu 

durante a última década do século XX (JAFARI, 2005, p.43). Jafari (2005) definiu como uma 

nova etapa do turismo a plataforma de interesse público que requer ações inovadoras como os 

observatórios turísticos, de base associativa que atenda aos interesses públicos e privados. 

Para Dencker (1998, p.28), “o estudo científico do Turismo é um trabalho recente, de 

natureza multidisciplinar2 e interdisciplinar3, tendo em vista que está inserido num ambiente 

sujeito a influências de diferentes paradigmas”. O Turismo é objeto de estudo de várias disciplinas 

e utiliza referenciais teóricos da maioria das Ciências Sociais, o que caracteriza a 

                                                             

2 Multidisciplinar: envolve uma ampla variedade de áreas de conhecimento. 

 

3 Interdisciplinar: todas as áreas de conhecimento que envolve o turismo estão interligadas. 
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multidisciplinaridade. Na Psicologia, Antropologia e Sociologia, o Turismo torna-se um objeto 

quando estuda sobre as motivações, preferências e condutas dos turistas, suas condições sócio-

econômico-culturais, que determinam a necessidade de viajar e efeitos que a interação social 

provoca no comportamento das populações emissoras e receptoras do fluxo turístico. Na 

Economia, Administração e Direito, o Turismo passa a ser objeto de estudo na medida em que se 

insere no sistema econômico de uma localidade, impactando no PIB e gerando emprego às 

populações. Também na gestão empresarial, criação, venda e manutenção do produto turístico e na 

harmonização das legislações nacionais. Na Educação, Tecnologia, Geografia e Ecologia, o 

Turismo é objeto importante no estudo da preservação e sustentabilidade do meio ambiente, na 

formação de profissionais especializados capazes de estudar o fenômeno, suas mudanças e 

tendências, dentro do contexto globalizado. 

Em um de seus trabalhos publicados, Dencker (2002) contextualiza a educação, ciência e 

sociedade, apontando uma evolução histórica da ideologia predominante nos sistemas sociais e na 

forma como a ciência fazia suas explicações do mundo. Mostra graficamente os paradigmas que 

sustentavam os discursos científicos, baseados na visão mecanicista do universo com enfoque 

racionalista e simplificado para compreender os fenômenos. Ilustra também o surgimento de um 

novo paradigma, baseado na noção de complexidade, admitindo uma realidade de natureza 

multicultural e trabalhando com teorias de auto-organização, estruturas dissipativas, caos, 

transdisciplinaridade e outras. A construção comunitária/societária do saber científico, a que se 

refere na obra, forma modelos comuns partilhados pelos cientistas e que permeiam seus discursos 

em um determinado contexto histórico. Defende que todo o contexto social interfere no processo de 

produção do conhecimento científico, como conseqüência das relações da comunidade científica 

com as esferas da vida social.  

Assim, defende a interdisciplinaridade como uma possibilidade de correção das distorções 

causadas pela especialização e conseqüente fragmentação das disciplinas. É apontada como uma 

proposta pedagógica da pós-modernidade no sentido de responder às necessidades de superação 

dos problemas provocados pela fragmentação disciplinar do modelo racionalista. Define e apresenta 

uma proposta de projeto interdisciplinar, com objetivos e hipóteses que fundamentam a idéia de 

trabalhar na realização de projetos conjuntos de pesquisa, reunindo o referencial teórico de várias 

disciplinas, resultando na produção do conhecimento juntamente com o aluno universitário.  

Para Nechar, Noguero e Gómez (2010), como resultado de pesquisa sobre a investigação 

cientifica e produção do conhecimento em turismo na Espanha e Europa, apontou-se a necessidade 

de um nível de investigação e conhecimento mais aprofundado, já que hoje predomina o enfoque 
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economicista, histórico e geográfico. Apontam o turismo como um objeto de estudo 

multidimensional que pode ser investigado por diversos marcos teórico-metodológicos para sua 

operacionalidade.  

A pesquisa em turismo é transcendente porque permite conhecer que outros fenômenos e 

processos naturais e sociais estão envolvidos a fim de promover o desenvolvimento da sociedade 

como um todo. O conhecimento em turismo permite não só descrever e explicar como também 

prever o comportamento dos diferentes processos naturais e sociais com a finalidade de incidir neles 

e transformar a realidade onde se atua, mediante o desenvolvimento de novas teorias e a aplicação 

tecnológica. (CASTILLO NECHAR, M. e LOZANO CORTÉS, 2006). 

No Brasil, um estudo sobre o estado da arte da área de pesquisa do turismo (MOMM e 

SANTOS, 2010) apontou que, apesar do acentuado crescimento nos rumos do desenvolvimento do 

conhecimento científico em turismo, após analisar a produção de cursos de mestrado do período de 

2000 a 2006, as pesquisas não exploram ainda todas as possibilidades de estudo. O estudo apontou 

para a interação do turismo com várias áreas como administração, economia e outras, demonstrando 

sua interdisciplinaridade. 

Panosso Netto e Trigo (2010, p.388) refletiram sobre a tentativa de construção de uma 

epistemologia do turismo que se propusesse a explicar as bases de seu conhecimento “por meio de 

uma teoria que articulasse as suas (multi) facetas”. Apontam o turismo como um campo de estudo 

de várias disciplinas e não como uma disciplina propriamente dita, nem como ciência, apesar de ser 

estudado com rigor científico. Analisaram indicadores de cientificidade dos estudos do turismo no 

Brasil que incluem livros publicados, programas de pós-graduação existentes, além dos eventos 

científicos da área. Revelaram que o Brasil, com o avanço dos estudos nos últimos 15 anos, tornou-

se líder nas pesquisas em turismo na América Latina, apesar de criticar alguns estudos como 

superficiais e repetitivos. Ressaltam que o turismo deve ser tratado de forma interdisciplinar e que 

quanto mais pesquisadores de diversas áreas o investigarem mais estarão contribuindo para o 

avanço do conhecimento, que é universal. 

Nesse sentido, é preciso investigar e oferecer uma formação que coadune com os contextos 

sociais e educacionais capazes de municiar o futuro profissional de conhecimentos que envolvam 

competências, habilidades e percepções compatíveis com as exigências sócio-culturais e 

educacionais, respeitando as divergências e riquezas regionais. Além disso, o próprio “fenômeno 

turístico” em sua complexidade, abrange questões que vão desde as filosóficas e antropológicas, 

até aquelas relacionadas à saúde, à infra-estrutura, à segurança e à contabilidade, o que dificulta 

ainda mais o planejamento educacional nessa área. 
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A multidisciplinaridade no ensino de turismo vem sendo discutida e apontada como um 

caminho lógico a ser seguido na construção de projetos pedagógicos coerentes com o contexto 

social atual e a demanda desta profissão. A formação para atender a dinâmica do mercado turístico 

deve estar voltada para “desenvolver capacidades cognitivas para vivenciar momentos reais de 

incertezas tendo ainda que tomar decisões acertadas; que sejam criativos e dinâmicos” 

(SHIGUNOV NETO e MACIEL, 2002, p.60).   

Observa-se que a vivência profissional deve estar presente na formação do bacharel em turismo 

para que este tenha oportunidade de observar e refletir sobre a aplicação dos conceitos, 

competências e habilidades adquiridos durante o curso num ambiente prático, simulado ou não.  

Segundo determinavam os pareceres do Conselho Nacional de Educação CNE/CES 

146/2002 de maio de 2002, o 288/2003 de novembro de 2003 e a resolução CNE/CES n.13 de 24 

de novembro 2006, no que se referem às Diretrizes Gerais dos cursos de graduação, 

especificamente no perfil desejado do formando, os cursos de graduação em turismo deverão 

possibilitar a formação de um profissional apto a atuar em mercados altamente competitivos e em 

constante transformação, com consciência ética, sustentabilidade e inclusão social. Para tanto, sua 

formação deverá ser ao mesmo tempo generalista e especializada contemplando conhecimentos 

gerais e específicos. 

Assim, a organização curricular do curso de Turismo, em conformidade com as diretrizes 

(pareceres 146/02 e 288/03 e resolução CNE/CES n.13/2006), deve atender a uma composição 

multidisciplinar interligada estruturada da seguinte forma: 

  I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos Sociológicos, 

Antropológicos, Históricos, Filosóficos, Geográficos, Culturais e Artísticos, que 

conformam as sociedades e suas diferentes culturas; 

  II – Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Teoria Geral do Turismo, Teoria 

da Informação e da Comunicação, estabelecendo ainda as relações do Turismo com a 

Administração, o Direito, a Economia, a Estatística e a Contabilidade, além do domínio de, 

pelo menos, uma língua estrangeira; 

 III – Conteúdos Teórico-Práticos: estudos localizados nos respectivos espaços de fluxo 

turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário turístico, laboratórios de 

aprendizagem e de estágios. 

 

Observou-se que outras disciplinas importantes poderiam ser incorporadas a esse currículo 

“básico” sugerido (como Planejamento turístico, Marketing turístico, temas relacionados com 

análise turística, avaliação de projetos turísticos, políticas de turismo, estudos ambientais, entre 

muitos outros) mas isto ficaria a cargo de cada curso discutir e oferecer em seu currículo, de 
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acordo com o direcionamento do projeto pedagógico e com a realidade e necessidades regionais de 

cada localidade onde o curso é ofertado. 

A forma de estruturação dessa formação, considerando uma organização curricular 

multidisciplinar, precisa considerar que cada uma das disciplinas possui um referencial próprio, 

mas que parte dele pode ser adaptado e utilizado para o estudo e ensino do turismo. Dessa forma, 

elaborou-se uma figura que pudesse ilustrar a integração multidisciplinar no ensino de turismo 

(figura 10), onde cada uma das disciplinas que o compõe pode ser dividida em três diferentes 

conjuntos de atributos: 

 o primeiro (A), refere-se ao núcleo teórico da disciplina que fornece a base para o 

conhecimento científico naquela área específica; 

 o segundo (B) diz respeito aos pontos onde o conhecimento acumulado até ali 

possa ser adaptado ou transportado para a realidade do turismo, com as devidas 

alterações; 

 e o terceiro (C) envolve aqueles aspectos que não podem ser modificados,  pois não 

se adaptariam à realidade do turismo e por isso poderiam, até, ser descartados ou 

excluídos do processo de ensino pois não trariam contribuições à área especifica do 

turismo. 

 

Figura 10. Integração multidisciplinar, baseada nos diferentes atributos de várias disciplinas para o 

ensino do Turismo. 

Fonte: Mota, 2010.  

 

É importante observar que estes conjuntos de atributos estabelecem divisões imaginárias, 
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pois o conteúdo de uma disciplina é vasto, amplo e interligado. Entretanto, é possível detectar essas 

linhas imaginárias, onde os atributos ocorrem em maior ou menor interligação com a área 

especificada de acordo com o curso onde a disciplina está sendo ensinada, e assim, alcançar maior 

objetividade no ensino e conseqüentemente maior rendimento na aprendizagem. 

Os pontos adaptáveis podem se constituir de aplicações práticas no turismo, de exemplos voltados 

ao turismo ou de estudos multidisciplinares de várias disciplinas em prol do turismo, podendo 

evoluir para estudos inter e transdisciplinares, dependendo do grau de integração entre elas. Isso 

porque, segundo Trigo (1998, p. 158) os níveis de integração educacional podem variar como a 

seguir: 

 integração multidisciplinar: diversas disciplinas enfocando um problema ou desafio; 

 integração interdisciplinar: integração de conceitos e idéias como aspecto fundamental do 

projeto educacional 

 integração transdisciplinar: o mais elevado nível de integração educacional, ou seja, algo 

além das disciplinas em si. Tem como ponto de partida um desafio ou problema e, pelo 

processo de solução de problemas, auxiliado por diversos campos de conhecimento, 

procura chegar a uma solução ou resolução viável. 

 

Outro aspecto relevante é sobre os conteúdos específicos que se referem exclusivamente ao 

Turismo (Planejamento e organização do turismo, Teoria Geral do Turismo etc), os quais estariam 

totalmente inseridos no núcleo, do ponto de vista do Turismo. Só haveria pontos descartáveis e 

adaptáveis se essas disciplinas fossem ensinadas em outros cursos; mas ao se tomar o Turismo 

como referência, esses dois pontos são inexistentes.  Da mesma forma, quando se toma como 

exemplo uma disciplina de Sociologia ou Antropologia, seus pontos adaptáveis seriam 

aprofundados para o turismo e, juntamente com outras disciplinas, num aprofundamento 

transdisciplinar, formariam um conhecimento novo, com teorias próprias para a realidade do 

Turismo. Talvez seja esta a fase do conhecimento a qual se referiu Jafari no ano de 1994, a qual 

está sendo consolidada com o crescente número de publicações científicas em livros e teses 

voltadas para o turismo, resultado de pesquisas feitas por cientistas de diversas áreas, quer em 

cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) ou em pesquisas independentes. 

Alguns estudos tentaram ilustrar de forma clara e abrangente as questões multi, inter e 

transdisciplinares na formação do bacharel em turismo. Burato (2000) realizou um trabalho em sua 

dissertação de mestrado com o objetivo de historicizar a criação do Centro de Educação Superior II 

(CES - II) da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), enquanto Centro de Excelência em 

Estudos Turísticos. Trabalhou com o suporte teórico do Sistema de Turismo para analisar a 

formação profissional oferecida no curso de turismo e hotelaria e demonstrar a integração vertical e 
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horizontal dos cursos do CES - II. Assim, utilizou-se de um referencial específico do turismo para 

analisar e integrar as disciplinas dos diversos cursos do Centro, envolvendo: arquitetura e 

urbanismo, Desenho industrial design, Administração com habilitação em marketing, 

Administração com habilitação em gestão empreendedora, Design habilitação em moda, Gestão de 

Lazer e eventos, Nutrição, Direito e Gastronomia. Observa-se que nem todos os cursos são de 

áreas com afinidades claras com o turismo mas várias disciplinas possuem um elo comum, o que 

possibilitou esse tipo de estudo. 

Um outro estudo realizado por Goeldner, Richie e McIntosh (2002, p.29), baseado no 

modelo de Jafari, alerta para o fato que o “o turismo é tão amplo, tão complexo e tão multifacetado 

que são necessárias diferentes abordagens para estudar esse campo, cada uma delas adaptada a 

uma tarefa ou objetivo diferente”. Os autores tentaram ilustrar a natureza multi e interdisciplinar 

dos estudos de turismo e sua reciprocidade (figura 2). Ansarah (2002) também se utilizou desse 

modelo (figura 2) para encontrar as disciplinas que compõem a formação do bacharel em turismo. 

Panosso Netto (2003) também se valeu desse modelo para montar um esquema que ilustrasse o 

turismo sendo interpretado como um campo de estudo e como uma disciplina. Vale destacar que 

uma disciplina apresenta delimitado seu objeto de estudos e pesquisas com método próprio, o que 

não acontece com o campo de estudo, que por não possuir um método próprio nem seus limites 

definidos, utiliza-se de outras disciplinas para resolver seus problemas de pesquisa, como é o caso 

do turismo. Para ele “se for estudado como um campo, o turismo ficará sempre “preso” aos limites 

de disciplinas científicas (...), mas se for pensado como uma disciplina, então ele estará no mesmo 

patamar que as outras ciências” (PANOSSO NETTO, 2003, p.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Contribuições disciplinares para o campo do turismo. Adaptado de Jafari (1981). 

Fonte: RITCHIE, GOELDNER  e McINTOSH 2002, p.30.  

 

Outro trabalho publicado por Jafari (2005, p.46) aponta o avanço desse modelo, reafirma 

que o turismo possui fundamentação interdisciplinar e defende, com base na evolução do 

conhecimento, que “o turismo tem hoje quase todas as propriedade e ferramentas geralmente 

associadas com os campos de investigação mais desenvolvidos” [Tradução nossa]. 

Independente do modelo, o importante de tudo isso é a compreensão de que o turismo é 

complexo e precisa ser estudado de forma multidisciplinar, pois “uma forma de fazer avançar a 

causa teórica no desenvolvimento do turismo é pegar dois ou mais campos e combiná-los.” 

(DANN, 2002, p.38). 

Assim, pode-se afirmar que não restam dúvidas que o trabalho multi, inter e 
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transdisciplinar corretamente integrado possa resultar num verdadeiro avanço epistemológico para 

o turismo e para a formação do turismólogo. No entanto, é preciso atentar para que as diferentes 

áreas possam se envolver com o estudo do turismo de forma mais clara e profunda para que esse 

avanço aconteça. O planejamento educacional em turismo visando a integração multidisciplinar 

requer esforço, embasamento teórico, pesquisa e ação conjunta para que se concretize. No Brasil, 

essa discussão está apenas começando, tendo em vista que o número de pesquisadores 

provenientes dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu específicos na área e que trabalham com 

essa temática ainda é muito reduzido e recente.  

 O mundo contemporâneo está sendo marcado por profundas transformações. Um dos 

campos onde esse fenômeno é especialmente evidente consiste na produção do conhecimento e na 

forma como esse conhecimento é repassado. Para uma significativa parcela dos intelectuais dessa 

era da informação, o caráter dogmático e fragmentado das explicações é questionado, buscando 

ampliar seu foco e superar o reducionismo das abordagens que encerram o conhecimento em partes 

isoladas, onde é impossível o inter-relacionamento entre as “ciências”. 

A opção pela realização de estudos multi, inter e transdisciplinares no turismo revela a 

superação da prática de fragmentação das disciplinas. Entretanto, isso demanda uma meticulosa 

inserção nas experiências educacionais em curso, com profunda compreensão dos conceitos e 

práticas pedagógicas, visando diagnosticar os obstáculos que se apresentam para a transposição de 

dificuldades. Assim, a proliferação de projetos educacionais pluralistas, coerentes com as políticas 

educacionais, com os contextos atuais e com as especificidades sócio-culturais de cada região é 

bem-vinda para superar o tratamento fragmentário do conhecimento. A diversidade de experiências 

pedagógicas pode apontar o caminho para uma nova práxis do saber-fazer do turismo. Moesh 

(2002, p.25) argumenta de modo dialético que “as implicações epistemológicas para a construção 

de uma teoria do Turismo, sob uma concepção interdisciplinar, requerem a superação de 

paradigmas fossilizados (...)”. Alguns autores propõem uma quebra paradigmática de interpretação 

da ciência para que assim se possa interpretar o turismo, que é um fenômeno dinâmico por 

natureza, como também é o caso de Beni (2003, p.173), pois acredita que 

O turismo, como objeto de investigação científica inter e transdisciplinar tem remetido 

muitos estudiosos a procurar construir sua epistemologia, que envolve cuidados teóricos 

advindos de um entendimento complexo sobre uma prática social que se dissemina de 

formas diferentes, a partir de subjetividades infinitamente diversas e de vivências múltiplas 

dos sujeitos que as praticam, em um mundo globalizado (BENI, 2003, p.173). 

 

Construir um novo campo teórico para o turismo requer um método que avance na 

concepção do que seria conhecimento, ciência e teoria até então utilizado em sua análise. O 
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tratamento disciplinar que vem sendo dado ao estudo do turismo – e daí a dificuldade de superação 

– faz parte do contexto da produção do conhecimento científico contemporâneo. A disciplinaridade 

é conseqüência de uso do paradigma analítico na construção dos saberes. Até bem pouco tempo 

atrás, esse paradigma era tido como único e incontestável. 

A mudança de paradigma começa a se configurar destacadamente na pesquisa de Salgado, 

Costa e Santiago (2010, p.419) que concluíram em seus estudos sobre educação em turismo em 

Portugal que o turismo, observando o progresso científico, social e pedagógico, pode ser 

considerado uma disciplina autônoma já que os pesquisadores afirmam que hoje é possível “validar 

e classificar o turismo como ciência e disciplina, nomeadamente em Portugal”.  

Essa concepção permite avançar nos próprios conceitos da ciência, questionando a 

interpretação do turismo nos moldes até então conhecidos. Conhecendo a dinamicidade do mundo 

contemporâneo, seu estado atual de globalização e de propensão a mudanças é perfeitamente 

admissível que esse questionamento proporcione avanços ainda maiores no entendimento científico 

do Turismo no Brasil.  

Da mesma forma Molina (2003, p.45) defende que as profundas transformações no turismo 

implicaram em rupturas transformando-o no que chamou de pós-turismo. Admite que o contexto 

configurado e a evolução social provocaram novas formas e estilos de vida, consumo e viagens. 

Para ele, o “pós-turismo representa uma transformação radical, que em termos científicos poder-se-

ia chamar catástrofe”. Assim, nesse contexto sem precedentes, os eventos inesperados são cada vez 

mais freqüentes, o que deve levar os indivíduos a desenvolver uma nova forma de pensar e agir. 

“Agora estamos diante de um novo limiar do conhecimento: depois da crise e do caos, os sistemas 

(o turismo, por exemplo) evoluem para uma nova estrutura e conduta (pós-turismo), justificável 

mas que requer novos argumentos, hipótese e leis” (MOLINA, 2003, p. 107). 

Desse modo, pode-se perceber que o Turismo é uma “nova ciência” em consolidação e que 

carece de aprofundamento, de melhor direcionamento de suas pesquisas e de uma abordagem multi, 

inter e transdisciplinar para que possa evoluir. Tanto na produção do conhecimento como no ensino 

superior para a educação do turismólogo, a multidisciplinaridade é essencial na discussão 

acadêmica de quem é o turismo e onde se pode estabelecer uma fronteira imaginária nas disciplinas 

que compõem o estudo do turismo. Isso porque a delimitação de pontos adaptáveis (figura 10 - B) é 

importante para que se possa compreender onde esse avanço poderá ocorrer e a compreensão da 

união de várias disciplinas aponta como isso deve ocorrer. 

Para finalizar esta subseção, conclui-se que esta reflexão procurou evidenciar que o estudo 
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do turismo e a formação do profissional em turismo está relacionada com uma série de questões 

endógenas e exógenas às instituições de ensino e à pesquisa, que vão desde o projeto pedagógico, o 

contexto social, as políticas e paradigmas vigentes até a cientifização do próprio fenômeno do 

turismo. Isso evidencia, também, a necessidade da interlocução das mais variadas áreas para a 

construção de um arcabouço teórico e prático do turismo, pois é através de estudos multi, inter e 

transdisciplinares, que se pode contribuir para um avanço no conhecimento e, conseqüentemente, no 

ensino e formação do profissional em turismo.  

Tratar o turismo como ciência e como disciplina requer um novo olhar paradigmático na 

interpretação do que vem a ser ciência, especialmente no âmbito das ciências sociais e humanas, 

considerando o contexto complexo, dinâmico e inédito em que se encontra a sociedade pós- 

industrial após a primeira década do século XXI.  

 

 

3.3 Gestão de curso e de currículo 

 

Os novos contextos configurados na sociedade pós-industrial, ou na chamada era do 

conhecimento, exigem esforços dos profissionais, do setor empresarial e governamental e, 

principalmente, das instituições de ensino superior e demais entidades formadoras dos recursos 

humanos para que haja um processo de transformação tão profundo e tão significativo quanto o das 

transformações revolucionárias que vêm ocorrendo nos últimos anos após a transição do século XX 

para o XXI. 

Aborda-se aqui a forma ou modo de condução do processo de organização pedagógica e 

gestão de curso superior de Turismo e áreas afins nesse contexto. A realidade enfrentada nos 

últimos anos pelas instituições de ensino exige muita habilidade no que tange a gestão dos cursos 

superiores, uma vez que o grande e desordenado crescimento da oferta de cursos no Brasil e 

sucessivas alterações na legislação brasileira revelaram um cenário de grande competitividade, que 

ameaça a sustentabilidade e manutenção de vários cursos no mercado onde se instalaram, levando, 

inclusive, ao fechamento de vários deles.  

Gerir estrategicamente um curso de turismo significa entender sua complexidade e inter-

relações entre os demais cursos da mesma área de formação, compreender técnicas e conceitos de 

gestão administrativa e aplicá-los adequadamente, considerando as particularidades da região onde 

o curso está instalado e a Instituição a qual o curso pertence, além de vários outros aspectos legais e 
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mercadológicos.  Segundo Andrade (2004, p.41) as “circunstancias de mudanças pedem diferentes 

tipos de ação e de respostas. Flexibilidade e capacidade de ação criativa, desse modo, tornam-se 

mais importantes do que a simples eficiência”. O autor destaca ainda que os níveis hierárquicos e a 

burocracia podem atrapalhar esse processo. 

Os cenários que se apresentam para a educação em Turismo são cada vez mais complexos. 

A diversidade de variáveis endógenas e exógenas às instituições e destinação turística compõe o 

contexto complexo e turbulento do mundo contemporâneo. Mudanças acontecem em número cada 

vez maior e mais rapidamente. Agrega-se a isso a grande e desordenada abertura de cursos 

superiores, gerando elevada concorrência, exigindo dos gestores uma constante atualização da 

informação e do planejamento, visando assegurar a competitividade, a manutenção do curso no 

mercado e empregabilidade de seus egressos. Pensar estrategicamente um curso de turismo 

significa perceber o ambiente em seus aspectos micro e macro onde se está inserido, buscando 

constantemente informações, para planejamento, avaliação e readequação, se for o caso.  

Resistir a essas mudanças não é a alternativa mais indicada para se posicionar, nesse 

momento. Aceitar, adaptar e tentar acompanhar é uma conduta minimamente esperada. A ação pró-

ativa de gestores de cursos de turismo precisa caminhar no sentido de buscar informações precisas, 

antecipando-se às mudanças contextuais, pode ser considerada como uma estratégia capaz de 

transformar um perigo ou ameaça em oportunidade a ser adequadamente aproveitada.  

Forças adversas estão constantemente ameaçando as instituições, constituindo obstáculos à 

concretização dos seus objetivos de desempenho. São diversos interesses que conflitam com os 

interesses das organizações ou disputam com ela os mesmos segmentos de mercado. Segundo Vaz 

(1995), para atenuar ou minimizar os efeitos dessas forças, uma empresa precisa aprender a 

dominá-las ou conviver estrategicamente com as dificuldades, ou seja, saber identificar e aproveitar 

criativamente as oportunidades de mercado que surgem, em meio às situações críticas. Isso exige 

um sólido conhecimento das condições ambientais que cercam as instituições e sensibilidade para 

reconhecer potencialidades ainda não exploradas.  

A análise ambiental se torna importante para o direcionamento estratégico do curso. Essa 

análise se consolida quando realizada em conjunto com docentes, discentes e comunidade em 

discussões orais e escrita, gerando uma reflexão durante e após o processo. Mas isso é apenas o 

início, pois para Maximiano (2000, p.396) gestão estratégica “é o processo de definir, realizar e 

avaliar os resultados dos planos estratégicos”. 

As relações estratégicas das instituições com o meio podem também ser estabelecidas com 

base na matriz de produtos e mercados, que pode assumir a forma de um vetor de crescimento. 
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Esse vetor indica a "direção em que a empresa está andando em relação a sua postura corrente em 

termos de produtos e mercados" (ANSOFF, 1977, p.91). Na relação estabelecida nessa matriz a 

organização poderá relacionar-se com o mercado de quatro formas: penetração no mercado 

(produto atual no mercado atual); desenvolvimento de mercados (produto atual num mercado 

novo); desenvolvimento de produtos (produtos novos no mercado atual); e diversificação (novos 

produtos em um mercado novo).  

Não é muito difícil encontrar instituições de ensino superior – principalmente privadas - 

que, respaldadas pela própria legislação Brasileira através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

abrem novas modalidades de cursos, instalam novos campi em diferentes municípios utilizam-se de 

diferentes estratégias para tentar manter e atrair alunos num mercado cada vez mais competitivo. 

Isso nada mais é do que a aplicação de estratégias que sustentem e ampliem o volume alunos e 

conseqüentemente o porte institucional. A grande diferença está no planejamento estratégico e na 

forma de implementá-lo. Por mais otimista e realista que se seja, a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e do planejamento de gestão de cursos ficam obsoletos em 

pouco tempo diante das rápidas e revolucionárias mudanças ambientais. A revisão e atualização 

precisam estar previstas periodicamente em curto período de tempo, para que continue servindo de 

“guia” das ações institucionais e pedagógicas de cursos. 

Identificar potencialidade e ameaças, integrar a equipe, estabelecer um planejamento 

participativo visando otimizar recursos disponíveis materiais, financeiros e humanos, adequar a 

formação aos padrões legais, institucionais, mercadológicos, políticos, estabelecer diferenciais, 

divulgar e comunicar respeitando aspectos pedagógicos, são estratégias bastante eficazes neste 

cenário. 

O planejamento precisa estar escrito e de forma clara, concisa e de fácil compreensão. É 

necessário dividir objetivos e estratégias individuais em táticas e planos de ação, detalhados e 

orçados para tornarem-se exeqüíveis e lucrativos. Também precisa ser comunicado adequadamente 

aos setores responsáveis pela sua implementação, para que possa ter sucesso. Conseguir o 

comprometimento das pessoas envolvidas torna-se fundamental para assegurar sua execução, pois o 

trabalho exige esforço de equipe. O monitoramento do plano deverá ser realizado ainda no processo 

de implementação, recomendando-se ações corretivas quando seu desempenho se desviar do padrão 

e ressaltando pontos que estiverem em pleno sucesso de execução. A forma de controle deverá estar 

prevista no plano visando uma retroalimentação do sistema, dando margem para ajustes e 

redefinições daquilo que foi previsto anteriormente. 
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Nesse sentido, cabe aos gestores de curso a percepção do entorno e a aplicação correta de 

técnicas de planejamento capazes de direcionar e otimizar os recursos disponíveis em seu favor, 

transformando ameaças em oportunidades. 

A realidade socioeconômica e educacional brasileira, dentro desses cenários que se 

modificam, vem exigindo reformas de diretrizes e leis na educação a fim que estas possam dar o 

suporte necessário às ações do mercado. Assim, em todo momento, tem-se conhecimento de novas 

diretrizes, de novas portarias e leis as quais as instituições devem adequar-se. Essa mobilidade e 

flexibilidade nem sempre é muito fácil de ser gerida devido ao porte e recursos de cada instituição, 

mas é necessária.  

A partir de dezembro de 2002, o Conselho Nacional de Educação instituiu as diretrizes 

nacionais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de Tecnologia (Resolução 

CNE/CP 3, de 18 de dezembro 2002), que muito se adequam à realidade Brasileira. Não há um 

caminho de volta a essa tendência de que o ensino está cada vez mais pragmático, orientado para as 

demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da sociedade. E o que esperam essas demandas? 

Uma formação continuada, flexível, adaptável, que possibilite a interdisciplinaridade e a constante 

atualização. A direção em que apontam esses cursos revela os rumos que se deve seguir também 

em outros níveis de educação, principalmente nas modalidades do ensino superior. Apontam para 

uma organização curricular que contemple o desenvolvimento de competências profissionais, 

adquiridas seqüencialmente por módulos de qualificações profissionais, já identificadas no mundo 

do trabalho. Essas competências e habilidades esperadas precisam estabelecer um foco ou seguir 

um modelo de agrupamento para que não se dissipem ou se desorganizem, sem a objetividade 

absolutamente necessária no contexto contemporâneo.  

Destaque-se que, a partir dessa concepção, um modelo metodológico que propôs orientar 

este agrupamento e organizar melhor onde e como se pode evoluir na formação do Turismólogo.  O 

grande leque de competências e habilidades requeridas por este profissional tanto abre opções no 

mercado de trabalho como dificulta uma formação mais objetiva e em menos tempo (MOTA, 

2006). A gestão de curso por área de competência proposta visou trabalhar a interlocução das 

diversas disciplinas que compõem o currículo do curso, integrando o ensino, a pesquisa e as ações 

de extensão de forma multi e interdisciplinar, tanto vertical como horizontalmente. Propôs um 

modelo metodológico de gestão que possibilite a visualização clara das áreas a serem trabalhadas 

no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, como mostra a representação do modelo na figura 

a seguir. 

 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_resol3.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_resol3.pdf
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Figura 12. Representação do modelo de gestão de curso superior de Turismo por áreas de competência. 

Fonte: Mota, 2006. 

 

A definição de áreas de competências específicas e gerais dentro da estrutura do curso 

proporciona um agrupamento natural de disciplinas afins, facilita uma proposta pedagógica 

interdisciplinar, integra os docentes e otimiza as ações dentro e fora do curso.  

Essa definição por área de competência, permitiria estabelecer quais as competências e 

habilidades realmente necessárias na formação do turismólogo em cada área, possibilitando o 

direcionamento pedagógico e estratégico dos cursos.  

É importante ressaltar que em qualquer que seja o currículo, este agrupamento de 

disciplinas pode ocorrer nas quatro áreas de competências gerais e sete áreas de competências 

específicas anteriormente mostradas, facilitando: 

ENSINO 
(Graduação e  

Pós-graduação) 

Curso Superior de Turismo 

 

PESQUISA 
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(Cooperação técnica, 
científica e cultural) 
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agências e 
transportes 

Comunicação e 
Línguas 

Relações sociais e 
humanas 

Eventos e Lazer Gestão Financeira 

História, Cultura e 
Arte 

Administração e 
Marketing 
Turístico 

Planejamento 
Turístico e Gestão 
Ambiental 

Hospitalidade 
(Hotelaria e 
Gastronomia) 

Práticas 
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 a compreensão e ênfases do perfil profissiográfico desejável no curso, a partir da análise 

da distribuição de cargas horárias destinadas a cada área de competência; 

 a definição do diferencial do curso em termos de formação, em consonância com o PDI 

e as demandas regionais e locais onde o curso está ofertado; 

 o processo de avaliação por área de competência, através de instrumentos orientados e 

aplicados de acordo com as demandas sociais, podendo-se até se direcionar um possível 

“provão” por áreas; 

 o gerenciamento dos conteúdos programáticos, suas interligações e seqüências, 

ajudando a definir melhor o âmbito da formação e a necessidade de pré-requisitos 

disciplinares no currículo; 

 o estabelecimento de critérios para integração do corpo docente, contribuindo para o 

aprimoramento científico, troca de experiências e dificuldades em relação ao rendimento 

dos alunos no curso em cada área; 

 o planejamento de ações interdisciplinares por área de competência dentro do próprio 

curso e entre os demais cursos da instituição. 

 

Dessa forma, agrupando as disciplinas por área de competência, otimizam-se os recursos e 

direciona-se a forma de gerir o curso. Apresentam-se a seguir, alguns aspectos e meios facilitadores 

da interdisciplinaridade na condução do processo de ensino-aprendizagem na gestão de cursos por 

área de competência: 

 Atividades diretamente ligadas ao Ensino de graduação entre elas o uso conjugado 

de laboratórios específicos; programas de disciplinas comuns; unificação parcial do 

currículo do curso; equivalências entre disciplinas (obrigatórias e eletivas). 

 Atividades de extensão e complementares entre as quais a otimização de recursos 

através de objetivos e ações comuns em áreas específicas: calendário de atividades 

complementares interdisciplinar; visitas, palestras e eventos conjuntos; práticas de 

extensão que interliguem várias áreas; convênios com empresas para realização de 

estágios, pesquisas e práticas interdisciplinares; avaliação parcial de algumas 

disciplinas em trabalhos de campo  conjuntos e obrigatórios. 
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 Aspectos relativos ao corpo docente como: reuniões pedagógicas unificadas com o 

corpo docente e atividades desempenhadas pelos professores com dedicação maior 

ou tempo Integral para vários cursos. 

 Aspectos relativos ao corpo discente como: reuniões pedagógicas unificadas com o 

corpo discente, notadamente os líderes de turma; incentivo ao trabalho conjunto de 

diretórios ou centros acadêmicos de áreas afins. 

 Planejamento estratégico e composição de metas anuais visando fortalecer os 

cursos, respeitando as necessidades e características de cada curso. 

 

Outras vantagens e facilidades ainda poderão ser enumeradas no momento da aplicação 

deste modelo, adequando-se a cada particularidade de Região, Instituição e Curso. 

Assim, observa-se que a imprevisibilidade do ambiente externo exige decisões rápidas e 

precisas no que se refere à capacidade de adaptação, flexibilidade e comunicação das Instituições de 

ensino superior para encarar as mudanças, como condição básica a sua própria sobrevivência. 

Manter-se num mercado altamente competitivo e sensível às intempéries ambientais exige uma 

gestão eficiente, eficaz e efetiva que utilize um planejamento com estratégias de ação bem 

definidas. Acompanhar o contexto da educação superior no que se refere a demandas sociais e de 

mercado, a legislação e a estruturação das Instituições e dos cursos superiores requer um 

direcionamento claro traçado, acompanhado e avaliado de forma objetiva. 

O direcionamento estratégico pressupõe a existência de objetivos e de resultados esperados 

claramente definidos. Através da ação estratégica, uma organização pode se tornar pró-ativa, 

antecipando-se às forças ambientais e adotando ações capazes de reduzir o seu impacto. No 

momento de delinear, elaborar e implementar o planejamento estratégico, é preciso fundamentar-se 

com o embasamento teórico necessário à utilização de uma metodologia adequada à realidade e aos 

contextos, seja com recursos humanos próprios, seja através de uma consultoria especializada no 

assunto de modo que todos os atores sejam envolvidos e se comprometam na implementação do 

processo. Planejar de forma inadequada torna-se desperdício de recursos e pode causar prejuízos 

irreparáveis à credibilidade institucional. 

Para tanto, esta seção pretendeu trazer uma proposta metodológica de gestão estratégica de 

curso superior de Turismo por áreas de competência, atentando para a necessidade de levantar uma 

discussão sobre o tema. O desenvolvimento de metodologias e estratégias nesse momento é 

fundamental para enfrentar as mudanças sociais e legais que se apresentam, face ao contexto 

competitivo em que se encontra a oferta da educação superior privada e ao contexto deficitário na 
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oferta da educação pública na atualidade, pois são as estratégias que possibilitam traçar o curso das 

ações que norteiam a gestão das Instituições e cursos superiores, conforme suas especificidades, 

oportunidades, objetivos e recursos.  

 

 

 

3.4 Qualidade educacional 

  

 

 O conceito de qualidade pode expressar atributos positivos ou negativos de alguém ou de 

algo, contrariando aquilo que se possa imaginar que expresse somente o sentido positivo. A 

qualidade pode ser entendida como um elemento intangível, sendo assim muito mais difícil de ser 

identificada no turismo e na prestação de serviços, que também são intangíveis. Em seu sentido 

empresarial e econômico a qualidade pode ser entendida como uma estratégia de gestão para 

otimizar a produção e reduzir custos.  

 Em busca da conceituação da “qualidade”, observaram-se palavras-chave de algumas das 

inúmeras definições existentes. Essa busca identificou que a qualidade pode ser entendida como um 

ajuste contínuo das propriedades de um produto ou serviço à situação demandada, num dado 

espaço e tempo. Segundo o glossário de termos relativos à qualidade, elaborado por Lamprecht 

(1994, p.263), o documento ISO 8402 de 1994 ainda é o mais aceitável, que define qualidade como 

a “totalidade de características de uma entidade que se relacionam com sua capacidade de satisfazer 

a necessidades explícitas e implícitas”. Destaque-se que, para Lamprecht, a qualidade não pode ser 

tratada de forma isolada e precisa ser entendida como um sistema onde todas as suas partes estão 

inter-relacionadas.  

Considera-se importante que todos os atores sejam envolvidos para que não se tenha uma 

visão distorcida do padrão ideal de qualidade que se deseja atingir. Pode-se admitir que subsistemas 

sejam estudados de forma particular, mas sempre considerando que fazem parte de um todo 

inseparável e complexo. Para Las Casas (1994, p. 20) 

a qualidade total em serviços engloba, além dos clientes externos, todos os que com ela interagem, ou seja, 

funcionários e administradores. A razão disso é que os serviços, sendo atos, desempenho, ação, pressupõem 

que cada pessoa próxima ao indivíduo é considerada um cliente. Em decorrência, uma empresa deve satisfazer 

necessidades, resolver problemas e fornecer benefícios a todos que com ela interagem, e isto significa 

considerar clientes, proprietários, como também as demais entidades de um mercado. [o grifo é nosso]. 
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 A qualidade tem sido comumente utilizada como sinônimo de excelência, ou seja, o melhor, 

ou o nível mais alto de desempenho no processo de elaboração de um produto ou prestação de 

serviço. Isso não deixa de ser verdade, mas esse conceito deve ser ampliado para ser melhor 

compreendido. A noção de qualidade extrapolando o conceito de excelência, foi adotada por 

Yasoshima (1997, p.53) quando escreveu que 

A qualidade não significa a melhor performance, mas sim a performance especificada para responder a uma 

determinada necessidade. Assim, não se tem sentido comparar a qualidade de um restaurante, tipo fast food, 

com a de um restaurante de alta classe, a qualidade de um hotel de duas estrelas, com a de um outro de cinco 

estrelas. Pois somente pode-se comparar produtos e serviços dentro de uma mesma escala. Nesses casos 

categoria ou classe não é sinônimo de qualidade. [o grifo é nosso].  

 

Nesta afirmação, a qualidade concentrou-se no que se chamou de “performance especificada”, ou 

seja, o nível ou tipo de serviço requisitado pelo usuário. Torna-se necessário identificar qual é a 

performance especificada pelo “cliente” do serviço em questão, para que se possa atendê-la de 

forma igual ou superior ao que se espera. Destaque-se que a possibilidade de comparação só deve 

ocorrer se os produtos ou serviços a serem comparados estiverem em uma “mesma escala”, ou seja, 

pertençam a um grupo homogêneo, de mesma classe ou categoria. 

É importante ressaltar que o foco da qualidade está no usuário, ou em quem irá se utilizar 

dela, ou seja, o demandante, e não quem está ofertando determinado produto ou serviço. A oferta 

pode adotar uma filosofia, um modelo ou critérios que sejam entendidos como qualidade, mas nem 

sempre este modelo poderá corresponder às necessidades de sua demanda, considerado o tipo de 

produto ou serviço e a localidade onde está sendo ofertado. Os contextos sociais, as diversidades 

culturais e, conseqüentemente, as necessidades podem variar de acordo com o espaço geográfico e 

as características de cada região. Modelos “importados” e descontextualizados são muito comuns 

de serem interpretados como ideais para casos diferentes e, portanto, estarem fadados ao insucesso, 

antes mesmo de serem aplicados. Torna-se absolutamente necessário analisar as condições locais e 

a época em que se está aplicando determinados modelos para que estes possam atender às 

expectativas de acordo com cada caso. As normas de qualidade do tipo ISO 8 são usadas, em 

muitos casos, como um referencial e permitem ao ofertante adequar sua produção de acordo com 

suas especificações, garantindo uma produção em massa, com uniformidade de padrão do produto, 

baixo índice de deficiências e nível reconhecido pelo mercado. 

Há também definições que dão outra ênfase para a qualidade, como a de Teboul (1991, 

p.32), para quem “a qualidade é, antes de tudo, a conformidade às especificações. É também a 

                                                             

8 Trata-se de uma entidade internacional de padronização para obtenção da qualidade em diversas atividades: 

International Organization for Standardization (ISO). 
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resposta ajustada à utilização que se tem em mente na hora da compra e também a longo prazo”. [o 

grifo é nosso]. Esta definição aponta para a questão da conformidade com o que foi especificado 

como padrão, modelo ou ideal de qualidade. Estar em conformidade significa atender ao 

especificado, mesmo que este sofra alterações ao longo do tempo. Ou seja, há a necessidade de se 

ajustar constantemente o serviço ofertado de modo que este atenda ao que for especificado pelo 

usuário em diferentes momentos. A palavra-chave é ajuste ou adaptação do mesmo serviço, ao 

mesmo usuário, no mesmo local em diferentes momentos. Admite-se, então que a variável tempo 

interfere nas especificações do usuário em relação ao modelo ideal de qualidade. Um outro fator 

que também exige ajustes é quando o cliente habitua-se a encontrar determinado nível de qualidade 

em um serviço, que mesmo sendo competitivo em relação aos demais, pode fazê-lo pensar que o 

prestador de serviços não está fazendo mais do que a sua obrigação. Na verdade, os níveis de 

qualidade exigidos pelo cliente também podem variar de acordo com o grau de exigência do cliente, 

advindos de um conhecimento prévio (por experiência própria ou não) a respeito do serviço. 

Observam-se, então, algumas variáveis importantes até aqui: o modelo “referencial de 

qualidade” (especificado pelo cliente) ou aceito institucionalmente (como as normas ISO) de um 

produto ou serviço e a conformidade da oferta a este modelo (forma como está sendo ofertado) num 

determinado tempo e espaço. Dessa forma, qualidade em serviço envolve um conjunto de 

características mensuráveis de um determinado serviço, especificadas pelo cliente, as quais podem 

ser avaliadas em relação a uma referência ou comparadas com um modelo. 

Desde os tempos mais remotos, a qualidade vem sendo mostrada nas mais diversas formas. 

A própria história da humanidade possui ícones que carregam em si um referencial para a 

qualidade, até hoje discutidos, se considerados os recursos escassos, principalmente os 

tecnológicos, da época em que surgiram: as pirâmides do Egito, as muralhas da China, os templos e 

Castelos e outros grandes monumentos.  

Nos tempos atuais, nos primeiros anos do novo século, o atendimento aos padrões de 

qualidade tornou-se não um diferencial, mas uma condição para sobrevivência das organizações. Os 

blocos econômicos, a globalização, os trâmites mais intensos de exportação e importação de 

produtos entre nações e as tecnologias que facilitam cada vez mais a comunicação contribuíram 

para uma maior consciência a respeito da qualidade tanto do lado da oferta como do lado da 

demanda. A competitividade acirrada impeliu as organizações a implantarem programas de 

qualidade ou buscarem atender aos padrões referenciais de suas áreas como condição básica para 

continuarem suas operações nesse mercado globalizado. 
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O crescimento do setor de serviços no âmbito mundial despertou recentes estudos e normas 

a respeito da qualidade voltada para o setor de serviços. Alguns pesquisadores e executivos 

começaram a estudar a qualidade na prestação de serviços, elaborando e testando modelos de 

qualidade aplicáveis a essa área. Assim surgiram as séries ISO aplicadas ao setor de serviços. 

A Organização Internacional para Normalização Técnica, mais conhecida pela sigla em 

inglês ISO, que significa International Organization for Standardization, tem sede em Genebra, na 

Suíça (MARANHÃO, 2001). Essa organização objetiva fixar normas técnicas aceitas 

internacionalmente para estabelecer parâmetros semelhantes de produtos e serviços tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, através da série de Normas Técnicas ISO em várias 

áreas de conhecimento. A série ISO 9000 é um conjunto de Normas Técnicas que se referem 

especificamente à gestão da qualidade. Foram oficializadas em 1987, a partir de alterações na BS 

5750, que eram normas do British Standard Institute (BSI), surgidas em 1979, na Inglaterra. 

Depois disso, a atual comunidade européia adotou as normas ISO série 9000, como solução dos 

problemas tecnológicos e econômicos que surgiriam com a associação dos países europeus. 

Posteriormente elas foram adotadas por vários países em todo o mundo. Nos Estados Unidos elas 

foram adotadas depois de passar pela Associação Americana de Controle da Qualidade e no Brasil 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e sofreu revisões no ano de 1994 e em 

2000, que passaram a exigir dos usuários um estreitamento entre suas atividades e as necessidades 

e expectativas dos clientes. A série de normas ISO 9000 (2000) é composta de quatro normas: 

 NBR ISO 9000 - Sistemas de gestão da Qualidade – fundamentos e vocabulário: 

objetiva estabelecer os fundamentos e o vocabulário da qualidade; 

 NBR ISO 9001 – Sistemas de gestão da qualidade – requisitos: norma de natureza 

contratual da série 9000, objetiva especificar os requisitos de sistema de gestão da 

qualidade para obter conformidade na produção e satisfação dos clientes; 

 NBR ISO 9004 – Sistemas de gestão da qualidade – diretrizes para melhoria de 

desempenho: objetiva prover guia para sistemas de gestão da qualidade; 

 NBR ISO 19011 – Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão da qualidade e 

gestão ambiental: tem a finalidade de prover requisitos e diretrizes para processos 

de auditorias (SGQ/SGA). 

As normas NBR ISO 9000 servem de base para aqueles que querem implementar um sistema de 

gestão da qualidade (SGQ) e sistema de gestão ambiental (SGA), agregando valor às atividades e 

melhorando continuamente seus processos. Na verdade, possuir qualidade nesses tempos 
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globalizados passou a ser uma obrigação, o que antes era um diferencial. Por isso houve um grande 

crescimento na adoção das normas nos últimos anos. 

A qualidade ou a falta dela podem gerar um círculo vicioso tanto positivo como negativo, de 

acordo com o caso. No círculo negativo, o serviço oferecido sem qualidade gera um cliente 

decepcionado e insatisfeito, o que gera baixa retenção de clientes, alto esforço de captação e 

manutenção de cientes, imagem da empresa desgastada no mercado e baixa competitividade/ 

lucratividade. No círculo positivo, ou seja, quando os serviços tem qualidade, o cliente está 

satisfeito e fidelizado, gerando boa imagem da empresa no mercado e alta lucratividade. Isso 

também se reflete nos recursos humanos da empresa que se sentem mais satisfeitos, gerando menor 

rotatividade. 

Um dos modelos idealizados, aplicado e aceito para a mensuração da qualidade no setor de 

serviços é o Service Quality (SERVQUAL). Segundo Augustyn e Ho (1998) o Servqual é um 

importante modelo para definir o real significado da satisfação do consumidor e pode ser usado 

como uma estratégia vencedora para a indústria do turismo do novo milênio. Trata-se de um 

modelo conceitual publicado na década de 1990 pelos pesquisadores Valarie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman e Leonard L. Berry, visando torná-lo aplicável aos diversos tipos de serviços, inclusive 

os turísticos (Zeithaml, Berry e Parasuraman, 1990). Esse modelo implica num processo lógico que 

pode ser adotado para mensurar e melhorar a qualidade dos serviços.  

Trabalharam com 5 diferentes tipos de gaps ou brechas existentes entre o serviço esperado 

e o percebido pelos clientes (gap 5) e aqueles existentes no próprio processo de fornecimento do 

serviço (gaps 1 a 4), de modo que o gap 5 fosse igual à soma dos demais. 

O primeiro ponto (gap 1) estabelece a diferença entre as expectativas dos consumidores e 

as percepções da gerência do estabelecimento.  Ou seja, ele pode apontar que nem sempre os 

gerentes conhecem quais são as necessidades de qualidade importantes para os seus clientes. Isso 

está ligado à ausência, insuficiência ou uso inadequado de pesquisas, à pouca interação entre 

gerência e consumidores e comunicação ineficiente, entre outros aspectos. As decisões dos gerentes 

em relação ao uso dos recursos podem resultar em percepções (dos clientes) de uma fraca 

qualidade do serviço que está sendo oferecido. 

O segundo ponto (gap 2) refere-se à diferença entre as percepções da administração sobre 

as expectativas do cliente e as especificações de qualidade do serviço. Trata da dificuldade que os 

executivos têm em estabelecer padrões de desempenho, pois fazem aquilo que acreditam ser de 

importância para os consumidores e não exatamente o é crítico para o cliente. Isso se dá pela 
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heterogeneidade da demanda, pelo grau de dificuldade de padronizar um serviço devido a sua 

variabilidade e pela forma como a empresa e seu pessoal desempenha o serviço. 

O terceiro ponto (gap 3) está nas diferenças entre as especificações da qualidade do serviço 

e o fornecimento do serviço propriamente dito, ou seja, a verificação entre aquilo que foi 

especificado nos documentos da empresa (teoria) e a forma que está sendo executado (prática) 

pelos funcionários. Neste ponto entra a questão dos recursos disponíveis para a execução dos 

serviços, que envolvem infra-estrutura, sistemas, tecnologia e, principalmente, a formação e 

comprometimento dos recursos humanos. 

O quarto ponto (gap 4) visa observar as diferenças existentes entre o fornecimento do 

serviço e a comunicação com os clientes a respeito desse fornecimento. As empresas criam 

expectativas nos clientes a respeito do serviço através da comunicação externa, como a propaganda, 

as vendas pessoais, as relações públicas etc. Esse ponto analisa a discrepância entre o serviço 

prometido e o realizado. Nessa etapa, o preço, para o cliente, também é um indicador de qualidade 

do serviço, pois quanto mais alto ele for maior será a expectativa do cliente a respeito da qualidade 

do serviço. 

Pode-se observar que esses gaps nos serviços turísticos são extremamente complexos em 

virtude do grande número de serviços envolvidos, como no caso de um pacote turístico. Assim, a 

qualidade dos serviços turísticos é como um ideal a ser atingido, mas que deve ser perseguido pelas 

empresas que o fornecem, pois ela é condição básica para a sobrevivência num mercado 

internacionalmente competitivo.  

Jean Carlzon escreveu sobre o que chamou de “momento da verdade”, que é justamente o 

momento quando o cliente entra em contato com o serviço prestado. São momentos que revelam o 

grau de satisfação do cliente em relação ao serviço esperado, ou seja a qualidade real. Não a 

esperada, planejada ou almejada, mas aquela que realmente acontece quando o serviço é prestado 

pelo pessoal de contato direto ao cliente. 

Outro instrumento direcionado para a qualidade na área da educação em turismo é o 

Tourism Education Quality (TEDQUAL), termo em inglês que significa qualidade na educação 

turística. Trata-se de uma metodologia desenvolvida pela OMT com o propósito de contribuir para 

uma padronização no tratamento dos problemas da qualidade na educação e formação turística.  

Visa detectar brechas existentes entre as necessidades/expectativas dos empregadores e 

profissionais turísticos e o output dos programas, instituições e sistemas de formação. Essas 

brechas devem compor um mapa das profissões turísticas que mostre a complexidade do setor e 

suas necessidades quantitativas e qualitativas de capital humano. Seu objetivo final é atender às 
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necessidades de educação e formação na indústria turística, através de um enfoque de qualidade 

total que permita estimar a magnitude das brechas existentes entre demanda e oferta formativas e 

priorizar as ações necessárias (OMT, 1997a).  

Esse modelo metodológico coloca em pauta a questão da formação para a competitividade e 

a competitividade na formação, ou seja, aborda a qualidade na educação e formação turística como 

um instrumento importante para se obter a competitividade da atividade turística como um todo. 

Considerando o conceito de qualidade, não basta que se oferte um bom curso de turismo, mas sim 

que este curso atenda às necessidades estabelecidas pela demanda da formação. Assim, essa 

metodologia pode permitir aos futuros empregados melhorar a sua formação e a ter maiores 

oportunidades no mercado de trabalho, aos empregadores melhorar a profissionalização dos 

serviços prestados e a competitividade de suas empresas e aos educadores concentrar-se em sua 

tarefa docente de maneira eficiente. 

O primeiro passo para implementação da metodologia da qualidade diz respeito ao estudo 

das necessidades de educação e formação turística, já que a qualidade depende da capacidade de 

satisfação dessas necessidades. Quando as expectativas (serviço esperado) e percepções (serviço 

recebido) coincidem existe qualidade, mas quando não coincidem, a distância entre uma e outra 

revela as brechas ou gaps da qualidade, ou seja, permite mensurar a maior ou menor ausência da 

qualidade. A ênfase da qualidade total está na possibilidade de evitar um erro antes mesmo que 

aconteça, promovendo a prevenção para eliminação do erro. Dessa forma, a metodologia 

TEDQUAL parte da premissa básica que haverá qualidade na educação e formação turística 

quando as habilidades e conhecimentos dos empregados corresponderem às expectativas dos 

empregadores. Pela concepção do próprio documento da OMT (1997a, p. 34) essa premissa básica 

é confirmada pois 

Ainda que nada impeça de aplicar a metodologia TEDQUAL a detecção de brechas de formação em 

turismo sob a ótica dos educadores e dos educandos, é a partir das percepções do consumidor final, do 

empregador turístico, de onde se obterá a informação mais relevante sobre as necessidades de 

formação vigentes. Neste contexto, existirá qualidade em um sistema de formação quando as 

habilidades e conhecimentos dos empregados corresponderem, verdadeiramente, às expectativas 

prévias dos empregadores. (...) É necessário, portanto, adaptar a oferta formativa às capacidades 

intelectuais transferíveis, atitudes pessoais e relações interpessoais requeridas pelas empresas 

turísticas [tradução nossa do original em espanhol]. 

  

Nesta afirmação retirada do texto original, observa-se que, além da formação estar centrada na 

expectativa dos empregadores, é necessário adaptá-la para formar em três áreas:  

 formação teórica (saber): composta pelos conhecimentos intelectuais acadêmicos 

transferidos na educação formal; 
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 formação prática (saber fazer): habilidades técnicas requeridas por cada profissão; 

 formação voltada para a inteligência emocional (saber ser e estar): aquela que diz respeito 

às atitudes pessoais e relações interpessoais no trabalho, demonstram características da 

personalidade do indivíduo através do seu comportamento grupal. 

Essa metodologia também admite que as necessidades de formação podem divergir nos 

vários postos de trabalho, nos diferentes subsetores do turismo, bem como podem variar em função 

da heterogeneidade cultural e institucional das regiões turísticas. Isso porque os postos de trabalho 

podem exigir competências diferentes nos seus diversos níveis (operação ou contato direto com o 

cliente, supervisores, gerentes e alta direção) e nos subsetores do turismo (hotelaria, transportes, 

restaurantes, agenciamento e outros).  

Também visando detectar essas brechas na formação a longo prazo, a metodologia se utiliza 

da chamada técnica Delphi, que permite explorar tendências atuais e futuras previsíveis. Ela 

combina de forma sistemática os conhecimentos e as opiniões de vários experts para elaborar um 

consenso coletivo para encontrar brechas de qualidade e sobre prováveis acontecimentos atuais e 

futuros do tema estudado, caracterizando-se, assim, em um método qualitativo. 

Em um estudo piloto realizado com essa metodologia se concluiu que um dos maiores 

consensos girou em torno da necessidade de se contar com recursos humanos qualificados, capazes 

de garantir a prestação de um serviço turístico de qualidade, como pré-requisito da competitividade. 

Assim, observou-se que estudos dessa natureza, em maior quantidade e profundidade, podem 

viabilizar a sistematização e normalização dos programas educacionais de turismo de acordo com 

as expectativas de todos os atores envolvidos no sistema formativo de turismo.  

Segundo informações do site da OMT (WTO, 2003 a), além dos Estados Unidos, outros 14 

países já se envolveram com essa metodologia, através de 37 instituições de ensino de turismo e 

hotelaria que obtiveram o certificado de qualidade em educação TEDQUAL fornecido pela OMT: 

África do Sul, Canadá, China, Croácia, Colômbia, Espanha, Grécia, Irlanda, Itália, Peru, Portugal, 

Slovênia, Turquia, Reino Unido. Até o ano de 2003 nenhuma instituição Brasileira se submeteu ao 

processo de qualidade com a certificação da OMT, deixando o Brasil de fora desses parâmetros e 

conseqüentemente fora do Conselho de educação da OMT, composto por membros de cujas 

instituições já possuem o TEDQUAL (WTO, 2003 b). Segundo a OMT, até junho de 2009, 55 

Instituições de formação e educação e/ou investigação em turismo de quatro continentes participam 

da rede de certificação do TEDQUAL (UNWTO, 2011). 
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 O Brasil foi eleito, na reunião de junho de 2010 do Conselho Executivo da Organização 

Mundial do Turismo (OMT), como presidente do Comitê de Avaliação de Candidaturas a Membros 

Afiliados da organização. O comitê aprovou o ingresso de 14 entidades do setor privado de diversos 

países como membros afiliados da OMT. Entre eles, o Instituto Internacional Polo Iguassu, do 

Brasil. Os Membros Afiliados são representantes do setor privado no âmbito do turismo, como 

organizações não-governamentais, instituições educacionais, sindicatos e associações. O objetivo é 

permitir a cooperação público-privada no turismo. Atualmente existem cerca de 400 membros 

afiliados, representados em três conselhos distintos: Empresarial, de Educação e Conselho de 

Destinos (Mtur, 2011). 

Assim, considerando os aspectos ressaltados anteriormente, verificou-se que a qualidade 

depende de um conjunto de fatores e percepções intrínsecos à sua própria definição. Considerando 

esses fatores inerentes à qualidade, após análises da sua conceituação e diferentes metodologias, 

observou-se que estes poderiam ser apontados como variáveis, formando um novo “arranjo” 

voltado para a educação superior em turismo e áreas afins. Assim, percebeu-se que é preciso 

atentar para as seguintes variáveis em relação à qualidade na educação: 

 O sistema: identificar seus inputs e outputs, quem são os atores envolvidos no sistema da 

qualidade em educação, quais os demandantes e ofertantes desse “produto final” (pessoal 

qualificado) e quem serão os beneficiados com essa qualidade; 

 As especificações de qualidade: identificar qual a performance especificada, ou seja, qual a 

expectativa dos usuários do “produto final” em questão, quais suas necessidades a serem 

atendidas; que padrões de qualidade são estabelecidos ou servem de referencial da 

qualidade na educação. Esses padrões dão ao cliente a sensação de segurança e 

confiabilidade nos serviços prestados e orientam os ofertantes em sua filosofia e missão 

institucional; 

 A performance praticada: observar a discrepância entre o especificado e o praticado, 

verificando se a oferta está em conformidade com as especificações da demanda; 

 Otimização: implantar estratégias capazes de otimizar os processos produtivos e os recursos 

ao menor custo possível, ou seja, refere-se à melhor forma de implementar a qualidade de 

modo viável e econômico com os recursos disponíveis promovendo uma ótima relação entre 

custo e benefício. Para tanto é necessário dividir as atividades produtivas em etapas e 

gerenciá-las como processos;  
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 O tempo: os contextos macroambientais de cada época (ano, década, século etc) que 

apontam as condições sociais, econômicas, políticas, educacionais e direcionam as atitudes 

e comportamentos dos indivíduos e das empresas de acordo com os cenários atuais e 

futuros. Constituem varáveis incontroláveis, entretanto, pode-se promover adaptações 

constantes para estar em conformidade com o contexto macroambiental; 

 O espaço: diz respeito ao microambiente e às condições adequadas para que os processos 

que conduzem a produção à performance especificada possam fluir sem interrupções, que o 

fadariam ao fracasso; 

 A intangibilidade: aceita como uma característica da qualidade, possibilita compreender até 

onde vão os elementos tangíveis ou mensuráveis capazes de apontar ou não a qualidade e 

aqueles totalmente intangíveis; 

 O ajuste contínuo: uma vez entendida que a qualidade pode variar com o tempo e que 

vários elementos se interagem entre si dentro de um sistema, essa concepção de ajuste 

contínuo é aceita em decorrência do feed back que deve retroalimentar o sistema 

ininterruptamente. 

Dessa forma, entende-se que independente das especificações ou do modelo de qualidade a ser 

seguido é importante considerar o tempo e o espaço onde se ofertam os serviços educacionais, 

fazendo continuamente os ajustes necessários nos gaps apontados entre a as especificações de 

qualidade, principalmente aquelas apontadas pelos usuários do serviço, e a performance praticada 

para otimização dos processos e adequação à realidade contextual onde se está inserido. 

 

 

3.5 Avaliação de curso e performance 

 

O processo avaliativo auxilia na percepção dos gaps da qualidade do serviço ofertado. A 

performance especificada da qualidade em educação diz respeito aos padrões mínimos necessários 

à boa condução do processo educacional no ensino superior. Essa performance pode ser 

especificada  em padrões de qualidade previamente aceitos e colocados à disposição de todos para 

seu conhecimento. Parte de iniciativas nacionalmente respeitadas, e tem o objetivo de orientar e 

direcionar as ações educacionais em todo o país. Entretanto, essas especificações podem variar de 

acordo com a área escolhida e vêm sendo aperfeiçoadas por especialistas de cada área de 

conhecimento. 
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A performance praticada pelas IES está diretamente ligada ao contexto macroambiental e 

com a performance especificada, os quais orientam o microambiente e as diretrizes norteadoras do 

projeto pedagógico institucional. Esses fatores interferem na missão e visão institucionais, o que por 

sua vez determinam a filosofia, objetivos e metas das instituições de ensino e de seus cursos.  

A performance praticada refere-se ao conjunto de filosofias e práticas institucionais que 

conduzem as ações e levam aos resultados concretos. O diagnóstico do ensino superior, com suas 

práticas pedagógicas, pode revelar essa performance. A prática de planejar, organizar, realizar, 

dirigir, acompanhar, controlar e redirecionar precisa estar implantada para seu monitoramento e 

ajuste. Por sua vez, o ajuste vai depender das demandas e características regionais, orientados pelas 

diretrizes nacionais e, principalmente, pelo nível de atendimento às necessidades e expectativas da 

região onde está situada. Para identificar essas demandas regionais é absolutamente necessária a 

pesquisa. Seja por observação, seja por feed-back, seja por ouvidoria de reclamações e sugestões, 

mas, sem meios sistematizados para essa detecção, a instituição até poderá empiricamente apontar 

na mesma direção do desejado sem jamais ter o controle do nível de atendimento a essa demanda. 

A discrepância entre a performance especificada e a praticada revelam as deficiências e 

conformidades do ensino com os padrões mínimos esperados. Já a confrontação entre a 

performance praticada e o grau de atendimento às necessidades e expectativas da região revelam se 

a qualidade no ensino está sendo alcançada ou não. Isto porque, no que se refere à qualidade, o 

atendimento às necessidades e expectativas passou a ser uma obrigação da instituição, que deixará 

seus usuários insatisfeitos caso não ocorra. Entretanto, o mínimo desvio a maior, que ultrapasse o 

esperado, será captado como um grande diferencial para a instituição que o pratica. Então o nível de 

qualidade depende do grau de sucesso alcançado na performance praticada e do nível (igual ou 

superior) de atendimento às necessidades e expectativas dos usuários.  

As especificações de qualidade mínima para cursos de turismo e áreas afins no Brasil foram 

conquistando espaço e se modificando ao longo do tempo. Fortes referenciais para as IES e para os 

cursos são os padrões utilizados para a avaliação nacional. Segundo o site do INEP, o Brasil passou 

a contar, a partir de 1995, com vários mecanismos de avaliação dos cursos de graduação, que 

fornecem informações à sociedade e aos gestores educacionais e, por serem recentes, ainda não 

atingem todos os cursos e instituições. Trata-se do Sistema Nacional de Avaliação. 

Segundo informado no site do MEC, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), em vigor no Brasil desde 2004 (Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004) é 

composto por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes.  
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O SINAES se propõe a avaliar principalmente os seguintes aspectos nesses três eixos: o 

ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da 

instituição, o corpo docente e as instalações. Persegue os seguintes objetivos: identificar mérito e 

valor das instituições, áreas, cursos e programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, 

gestão e formação; melhorar a qualidade da educação superior, orientar a expansão da oferta; e 

promover a responsabilidade social das IES, respeitando a identidade institucional e a autonomia.  

Utiliza-se de instrumentos complementares como a auto-avaliação, a avaliação externa, o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), a avaliação dos cursos de graduação e 

instrumentos de informação (censo e cadastro) da IES. Os resultados das avaliações possibilitam 

traçar um panorama da qualidade dos cursos e instituições de educação superior no País. Os 

processos avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) e a operacionalização fica a cargo do INEP. Trabalha com os 

seguintes indicadores: 

1. A avaliação das instituições, na perspectiva de identificar seu perfil e o significado da sua 

atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, respeitando a 

diversidade e as especificidades das diferentes organizações acadêmicas; 

2. A avaliação dos cursos de graduação, com o objetivo de identificar as condições de ensino 

oferecidas, perfil do corpo docente, instalações físicas e organização didático-pedagógica; 

3. A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, realizada pelo 

ENADE, com a finalidade de aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades e competências. Este exame será aplicado por meio de 

procedimentos amostrais, ao final do primeiro e do último ano do curso, com uma 

periodicidade máxima trienal. O ENADE será acompanhado de instrumento de 

levantamento do perfil dos estudantes (questionário socioeconômico) e será considerado 

componente curricular obrigatório dos cursos.  

 

No SINAES a integração dos instrumentos (auto-avaliação, avaliação externa, avaliação das 

condições de ensino, ENADE, censo e cadastro) permite a atribuição de conceitos, ordenados numa 

escala com cinco níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. 

O indicador de qualidade das instituições de educação superior, segundo o MEC, é o Índice 

Geral de Cursos da Instituição (IGC). Trata-se de um indicador de qualidade de instituições de 

educação superior, que considera, em sua composição, a qualidade dos cursos de graduação e de 

pós-graduação (mestrado e doutorado). No que se refere à graduação, é utilizado o conceito 

http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/default.asp
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preliminar de curso (CPC) e, no que se refere à pós-graduação, é utilizada a Nota Capes
3
. O 

resultado final está em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5).  

O CPC é uma média de diferentes medidas da qualidade de um curso. As medidas 

utilizadas são: o conceito ENADE (que mede o desempenho dos concluintes), o desempenho dos 

ingressantes no ENADE, o Conceito IDD e as variáveis de insumo. O dado variáveis de insumo – 

que considera corpo docente, infra-estrutura e programa pedagógico – é formado com informações 

do Censo da Educação Superior e de respostas ao questionário socioeconômico do ENADE. A 

forma do cálculo do CPC tem implicações sobre a representatividade do IGC. Para um curso ter 

CPC é necessário que ele tenha participado do ENADE com alunos ingressantes e alunos 

concluintes. Portanto, o IGC é representativo dos cursos que participaram das avaliações do 

ENADE, com alunos ingressantes e concluintes. 

Como cada área do conhecimento é avaliada de três em três no ENADE, o IGC levará em 

conta sempre um triênio. Assim, o IGC 2007 considerou os CPC’s dos cursos de graduação que 

fizeram o ENADE em 2007, 2006 e 2005; o IGC 2008 considerou os CPC’s dos cursos que 

participaram do ENADE em 2008, 2007 e 2006; e assim, sucessivamente. A medida de qualidade 

da graduação que compõe o IGC é igual à média dos CPC’s para o triênio de interesse. 

Dessa forma, o ENADE torna-se um importante instrumento de avaliação da performance 

praticada pelas IES nos seus cursos de graduação, no nível nacional, parte integrante do SINAES, 

que avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação 

aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os 

alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. A primeira 

aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima com que cada área do conhecimento é 

avaliada é trienal. (MEC, 2011) 

Os últimos resultados apresentados quanto ao desempenho dos cursos superiores no Brasil, 

cujos estudantes foram avaliados pelo ENADE em 2009 (ranking do IG, 2011), a partir de dados 

divulgados pelo Ministério da Educação, apontaram que o curso de turismo (tecnológico e 

bacharelado) aparece no ranking das Instituições a partir da vigésima posição, em instituições 

públicas, entre os mais de seis mil cursos avaliados no país.  

                                                             
3
 A Avaliação dos Programas de Pós-graduação, realizada pela CAPES, compreende a realização do 

acompanhamento anual e da avaliação trienal do desempenho de todos os programas e cursos que integram o Sistema 

Nacional de Pós-graduação (SNPG). Os resultados desse processo, expressos pela atribuição de uma nota na escala de 

1 a 7 fundamentam a deliberação CNE/MEC sobre quais cursos obterão a renovação de reconhecimento, a vigorar no 

triênio subseqüente. A medida de qualidade da pós-graduação que compõe o IGC é uma conversão das notas fixadas 

pela Capes. Para o IGC contínuo o resultado é arredondado na segunda casa decimal, multiplicado por 100 e o 

indicador é divulgado numa escala contínua de 0 a 500 e também por faixas (INEP, 2011).  
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Destacaram-se no país os cursos com nota 5 no ENADE, a nota máxima, e com conceito 

preliminar de curso (CPC) contínuo elevado que se situou na faixa 5, a mais alta, os cursos de 

turismo das Universidades Federais de São Carlos/SP e de Minas Gerais, em vigésimo e vigésimo 

primeiro lugar, respectivamente, no ranking geral dos cursos das Instituições brasileiras (elencados 

delo CPC). Os cinco primeiros lugares desse ranking ficaram com os cursos de administração e de 

comunicação social também nos estados de São Paulo e Minas Gerais, dentre os quais está um 

curso superior de tecnologia em Administração. Nos cursos de turismo do Nordeste, destacaram-se 

seis deles, todos de IES públicas, sendo os da universidade federal da Paraíba (Enade 4 e Faixa de 

CPC 4), da universidade federal de Pernambuco (Enade 5 e Faixa de CPC 4), da universidade 

federal do Rio Grande do Norte (Enade 4 e Faixa de CPC 4), do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Enade 5 e Faixa de CPC 4), do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (Enade 5 e Faixa de CPC 4), da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (Enade 5 e Faixa CPC 4).  Destaque-se que dois deles são Institutos 

federais, ambos com nota 5 no ENADE (ranking do IG, 2011). 

Essas e outras informações obtidas com o SINAES são utilizadas pelas IES, para orientação 

da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; pelos órgãos governamentais para 

orientar políticas públicas e pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público em 

geral, para orientar suas decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições (INEP, 2011) 

Esse sistema tem a finalidade de analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor 

critérios e estratégias para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da educação 

superior e elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados. 

Segundo esse documento (INEP/ SINAES, 2011, p.7) existe a preocupação de regular o processo 

educacional do Brasil, pois 

a comissão contextualizou seu trabalho numa visão abrangente do papel dos processos 

avaliativos sem dissociar estes da necessária regulação do Estado para fomentar e 

supervisionar o sistema em seu conjunto, mas também reconhece a importância de uma 

política capaz de refundar a missão pública do sistema de educação brasileiro, respeitando 

sua diversidade, mas tornando-o compatível com as exigências de qualidade, relevância 

social e autonomia. Partindo do princípio de que a educação é um direito e um bem público, 

entende que a missão pública da Educação Superior é formar cidadãos, profissional e 

cientificamente competentes e, ao mesmo tempo, comprometidos com o projeto social do 

país. 

 

Assim, reconhecendo que há tempos o Estado deveria ter-se dedicado mais ao 

aprimoramento e correção dos objetivos e do funcionamento das instituições de educação superior, 

o poder público reconhece suas carências em aperfeiçoar as condições para o exercício de sua 
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função regulatória do sistema educacional, paralelamente à função avaliativa até então praticada. 

Nesse sentido, o ensino de turismo obtém ganhos significativos no que se refere ao processo 

qualitativo, uma vez que as iniciativas estiveram progredindo quantitativamente sem maior rigor na 

ação regulatória que visasse uma harmonia do sistema educacional em turismo no conjunto 

nacional. 
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ASPECTOS DA PRÁTICA EDUCACIONAL 

Apresenta resultados das pesquisas de campo com os cursos superiores de turismo no 

Nordeste Brasileiro, bem como sua discussão e análise.  

 

4 CURSOS SUPERIORES DE TURISMO NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

Esta seção se inicia com dados geoeducacionais do Brasil e da região nordeste. Apresenta 

resultados da pesquisa de campo com os cursos superiores de turismo no Nordeste Brasileiro do 

tipo bacharelado e outra com cursos do tipo tecnológico nos Institutos Federais. Visando aprofundar 

alguns temas, apresentou também um estudo de caso no IFCE, seguida da reflexão sobre os 

aspectos relevantes da pesquisa, sua discussão e análise. 

 

4.1 Caracterização do Brasil e sua região Nordeste 

 

O Brasil é um país de grande extensão territorial com uma área de 8.547.403,5 km² e 

caracteriza-se pelos climas equatorial, tropical e temperado, dependendo da região observada: 

Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste. Possui 5.565 municípios e sua densidade 

populacional, com base nos indicadores sociais de 2008, é de 22,3 Habitantes/ km², uma vez que 

sua população total soma 190.732.694 milhões de pessoas, dentre elas 93.390.532 homens e 

97.342.162 mulheres (IBGE, 2010). Segundo o PNDA (2009) a população economicamente ativa 

(PEA) do Brasil é de 101.110.000 pessoas, o que representa 62,1% da sua população total.  

No que se refere à educação os números no Brasil apontam para uma população pouco 

educada. De acordo com dados do IBGE pela PNAD 2009, a população analfabeta com 10 anos ou 

mais no Brasil é de 14, 533 milhões de pessoas. Ainda segundo esses dados, no país, os que não 

tem instrução e que tem menos de 1 ano de estudo somam 15, 732 milhões de pessoas; 20,468 

milhões de pessoas possuem apenas 1 a 3 anos de estudo, 45, 679  milhões de pessoas se 

enquadram no parâmetro de 4 a 7 anos de estudo, 26, 906 milhões de pessoas possuem de 8 a 10 

anos de estudo. Outras 53, 755 milhões de pessoas possuem 11 ou mais anos de estudo. O Gráfico 

a seguir representa esta distribuição com seus respectivos percentuais. 
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 Figura 13. Distribuição do nível educacional da população Brasileira, em anos de estudo. 

Fonte: IBGE/PNAD-2009. Gráfico da distribuição educacional da população brasileira com 10 ou 

mais anos de idade. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/default.shtm 

Acesso em 14 fev 2011. 

 

O Nordeste do Brasil é uma região com a terceira maior extensão territorial do país, depois 

do Norte e Centro-oeste, conta com uma extensão de 1.561.177,8 km² e caracteriza-se pelo clima 

tropical e úmido. Englobando nove estados, sua densidade populacional é de 33,7 habitantes por 

km², sendo maior que a média do Brasil, segundo o IBGE (2008), além de ser a segunda região 

mais populosa do país, depois do Sudeste (87,4 hab/ km²). Sua população total soma 54 milhões de 

habitantes, entre elas 26,17 milhões de homens e 27,31 milhões de mulheres. Possui uma economia 

com base agrícola e um PIB per capita de R$ 6.749. Segundo o Produto Interno Bruto dos 

Municípios 2003-2007 do IBGE, representa uma participação de 13,07% no PIB nacional – a 

terceira maior, depois do Sudeste (56,40%) e do Sul (16,64%).           

Sua população economicamente ativa (PEA) é de 26, 735 milhões de pessoas, o que 

representa 59,6% da população total da região, sendo a mais baixa do país. O percentual da região 

Norte é de 60,7 e o das regiões Sudeste 62,3%, Sul 65,5% e Centro-Oeste é de 65,0 %. 

 O índice de desenvolvimento humano (IDH) no Nordeste do Brasil aponta uma taxa de 

0,749 e é a mais baixa do país, seguida do Norte (0,787), Centro-oeste (0,838) , Sul (0,850) e 

Sudeste (0,847), segundo o boletim regional do Banco Central (2009).  Isso pode ser visualizado no 

gráfico a seguir que mostra a evolução dos IDHs das regiões brasileiras entre 1991 e 2007. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/default.shtm
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Figura 14. Evolução dos IDHs Regionais do Brasil. 

Fonte: www.bcb.gov.br/pec/boletimregional/port/2009/01/br200901b1p.pdf ·acesso em 12 de jan de 

2011. 

         

A população analfabeta do Nordeste é a maior do Brasil em números absolutos, com 7,615 

milhões de pessoas com 10 ou mais anos de idade. Na região Norte esse número é de 1,193 

milhões, no Centro-Oeste é de 0, 852 milhões, no Sudeste é de 3,660 milhões e no Sul é de 1,213 

milhões de pessoas. O Gráfico a seguir mostra em percentuais a distribuição em anos de estudo de 

pessoas de 10 anos ou mais no Nordeste brasileiro.  
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Figura 15. Distribuição do nível educacional da população do Nordeste Brasileiro, em anos de estudo. 

Fonte: IBGE- PNAD, 2009. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/default.shtm>  Acesso 

em 14/02/11. 

 

Dessa forma, observa-se que a posição do Nordeste no cenário educacional fica aquém dos 

números apontados na média nacional, traduzindo-se com ainda mais veemência a necessidade de 

se reverter esse quadro e aprofundar estudos com essa temática. 

 

 

4.2 Cursos Superiores de Bacharelado  

 

 A pesquisa realizada nas instituições de ensino superior do Nordeste Brasileiro foi aplicada 

nos meses de junho a outubro de 2003 e visou diagnosticar a concepção dos cursos reconhecidos de 

graduação em turismo e hotelaria no Nordeste Brasileiro, identificando quais são e como foram 

concebidos os objetivos e o perfil do egresso desses cursos; além disso, buscou também verificar se 

a concepção desses cursos de graduação em Turismo e Hotelaria considerou a política de 

qualificação de recursos humanos do estado onde o curso é ofertado, caso exista (MOTA, 2005).  

 O universo da pesquisa foi constituído de todos os cursos superiores de Turismo e Hotelaria 

ofertados no Brasil, em junho de 2003. A população desta pesquisa, em função de seus objetivos 

teve uma amostragem intencional, que envolveu os cursos superiores de turismo e hotelaria já 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/default.shtm%3e
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reconhecidos pelo MEC/INEP, ofertados no Nordeste Brasileiro até aquela data. As técnicas de 

pesquisa selecionadas para desenvolver o estudo envolveram a pesquisa documental e a pesquisa de 

campo. Apresentam-se a seguir os resultados desta pesquisa, respondida por 65% do universo 

pesquisado. A resposta dos questionários foi obtida sob a responsabilidade dos seguintes setores 

das IES (isoladamente ou em conjunto): diretores de curso, coordenadores de curso, ex-

coordenadores (atuais professores) de curso, coordenadores interinos, professores fundadores do 

curso, coordenador de projetos da IES e consultoria pedagógica da IES. 

Serão mostrados a seguir os resultados e análises da pesquisa referente aos blocos de 

perguntas sobre: projeto pedagógico e organização curricular; comunicação, relacionamento e 

qualidade; objetivos do curso e do perfil profissiográfico do egresso e concepção da formação. 

 

 

4.2.1 Projeto pedagógico e organização curricular 

 

No que se refere à existência de um projeto pedagógico, verificou-se que 100% dos cursos, 

que responderam ao questionário, afirmaram possuir um, embora provenientes de origens 

diferentes. Esses projetos pedagógicos foram elaborados pelo coordenador do curso (23,07%), pelo 

dirigente da IES (15,38%), pelo colegiado ou grupo de professores da IES (53,84%), ou ainda, por 

outros meios (30,76%) como: “orientação e assistência pedagógica” da IES, “pelo coordenador 

juntamente com uma equipe multidisciplinar de docentes do curso e direção”, “consultoria e 

professores do curso” e por todos os atores envolvidos no processo como “coordenadores, 

professores, alunos, dirigentes e funcionários, acompanhados por uma consultoria como mediadora 

dos desejos e aspirações da comunidade”.  

Os objetivos e o perfil profissional dos cursos participantes da pesquisa foram elaborados 

com base em vários aspectos, houve mais de uma resposta por IES, destacando-se os parâmetros do 

MEC (92,30%), nos moldes de outra IES (46,15%), outros fatores e o conhecimento teórico prévio 

(ambos com 38,46%), como podem ser visualizados na figura a seguir. Entre aqueles que 

responderam a opção “outros” destacam-se: “nos padrões de qualidade da CEETUR/MEC”, “no 

próprio mercado de trabalho e suas necessidades”, “no projeto pedagógico da IES”, “nas 

necessidades regionais para o desenvolvimento do turismo local...”. Observa-se que entre os cursos 
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que apontaram ter baseado seu projeto pedagógico nas necessidades do mercado, não foi citado que 

essas necessidades foram baseadas em pesquisa.  

 

Figura 16. Bases para elaboração da concepção dos cursos de Turismo e Hotelaria reconhecidos no NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2003. 

 

Observou-se que o item “pesquisas” foi o menos apontado (23,07% dos cursos), o que pode 

indicar que os cursos têm seu foco pouco voltado para o cliente ou usuário dos serviços prestados, 

ou baseado em hipóteses, ou seja, se o curso é voltado para um determinado cliente, as suas 

necessidades estão sendo detectadas sem pesquisa, o que pode causar um gap ou brecha na 

qualidade do serviço. As pesquisas a que se referiram, tratavam da “expectativa do mercado local”, 

“perfil desejado (do formando) pelo trade local” e “audiência de professores, dirigentes, alunos, ex-

alunos, mercado de trabalho, associada às diretrizes curriculares do MEC e as diretrizes da 

Instituição”. 

Quando se perguntou sobre a existência ou não de uma política de qualificação de recursos 

humanos no estado onde o curso é ofertado, as respostas apontaram o sim para 53,85% e o não para 

30,77% das respostas. Isso porque 15,38% dos entrevistados afirmaram não ter conhecimento 

dessa política. Entre aqueles que responderam positivamente, identificaram que a política de 

qualificação de recursos humanos do estado era aquela contida no “planejamento turístico do 

estado” e no “programa Qualitur do governo do estado”. Outros afirmaram que a política era 
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implementada por várias instituições como SEBRAE, EMBRATUR, SESC, SENAC (área técnica) 

e outras na área privada ou ainda através do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros 

fundos, mas não identificaram qual era essa política, que foi a pergunta elaborada inicialmente.  

A política de qualificação de recursos humanos no estado onde o curso é ofertado foi 

considerada em apenas 36,36% dos casos, justificando que a mesma “visa auxiliar a participação de 

docentes em congressos internacionais, bem como em programas de pós-graduação, sendo um 

caminho para qualificação do nosso corpo docente”; que há uma preocupação em preparar para o 

mercado de trabalho ao mesmo tempo em que se precisa atentar para questões sociais e de 

preservação do meio de forma sustentável; e que contribuiu para a “concepção do curso e perfil do 

egresso”. Outros 63,64% dos cursos afirmaram não considerar essa política porque ela não era 

conhecida pelos atores envolvidos, por acreditar que a realidade dos cursos ofertados é técnica, 

porque “se buscava uma formação mais ampla e aprofundada” ou simplesmente porque ela não 

existe. 

Quanto à elaboração de pesquisas (nos últimos 5 anos) na área de qualificação de recursos 

humanos para Turismo e Hotelaria, 20,07% responderam não ter realizado pesquisas, 15,39% não 

têm conhecimento desse assunto e 61,54% afirmaram ter feito alguma pesquisa (própria ou em 

parceria). Essas pesquisas foram identificadas como “pesquisas de demanda turística em parceria 

com a secretaria estadual de turismo”; “um projeto em parceria com o CNPq e outras entidades, 

que resultou em consultoria a uma agência de viagens”; investigação, sob a perspectiva do 

marketing interno, sobre a gestão de RH numa empresa de serviços ligados ao turismo”;  pesquisa 

em parceria com a seccional estadual da ABAV sobre o “perfil profissional e a percepção de futuro 

dos profissionais responsáveis pelas agências de viagens da região”  e outra em parceria com 

Convention & Visitors Bureau sobre o “perfil dos turistas de eventos e sua mobilidade na cidade” 

da pesquisa; pesquisa sobre oferta e demanda de capacitação profissional no setor de turismo pelo 

Instituto de Hospitalidade; pesquisas na área da sustentabilidade, relações públicas, projetos de 

iniciação científica envolvendo áreas de História, Letras, Geografia, Economia e outras.  
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Figura 17. Elaboração de pesquisas na área de qualificação de RH de Turismo e Hotelaria, pelas IES. 

Fonte: Pesquisa direta, 2003. 

 

No que se refere à consulta de pesquisas (nos últimos 5 anos), feita por órgãos ou 

instituições, na área de qualificação de recursos humanos para turismo e hotelaria, 27,27% 

respondeu não ter realizado pesquisas e o mesmo percentual (27,27%) não têm conhecimento desse 

assunto. Uma parcela de 45,46% afirmou ter consultado essas pesquisas, elaboradas por: Secretaria 

do Turismo do estado, Embratur, Instituto de Hospitalidade, Capes e MEC.  

No bloco de perguntas que trata da organização curricular, a pesquisa apontou que 33,34% 

não possuem, concentração ou ênfase no curso e 66,67% afirmaram possuí-las. As áreas de 

concentração ou ênfases apontadas foram: na gestão e planejamento do turismo (50%), marketing 

turístico, lazer e animação, patrimônio histórico, artístico e cultural  e meio ambiente (cada uma 

com 10%).  

Quanto à identificação das áreas para estágios, destaca-se a área de hotelaria (50% dos 

cursos), seguida de órgão público, agências e eventos (41,66 dos cursos as apontaram),  como 

mostra a figura a seguir. 
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Figura 18. Áreas para estágio identificadas pelos cursos de turismo e hotelaria do NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2003. 

 

Quanto aos laboratórios instalados nos cursos de turismo e hotelaria, a pesquisa apontou que 

os mais utilizados nos cursos são informática (84,61%), agência modelo (69,13%), eventos e 

gastronomia (ambos com 46,15%), como mostra a figura a seguir. Observou-se que o item “outro” 

foi apontado por 20% dos cursos, ofertando laboratórios de pesquisa em turismo e planejamento. 

 

Figura 19. Laboratórios instalados nos cursos de turismo e hotelaria do NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2003. 
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Quanto ao ensino de informática obrigatório oferecido no curso, pode-se identificar que o 

mesmo é aplicado de forma optativa em 8,33 dos cursos e de forma obrigatória em 91,67% deles. 

No que se refere à internet o ensino foi apontado em 90,9% dos cursos, 63,6% em conhecimentos 

sobre base de dados e 72,7% sobre processadores de textos. Aqueles conhecimentos que dizem 

respeito à estatística, gráficos e folha de cálculo aparecem, mas num percentual menor que os 

outros, como mostra a figura a seguir.  

 

 Figura 20. Ensino da informática obrigatório nos cursos de turismo e hotelaria do NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2003. 

 

No que se refere aos idiomas ensinados nos cursos pesquisados observou-se o idioma Inglês 

é ensinado em 100% dos cursos e o Espanhol em 91,66% dos cursos, simultaneamente em 91,66% 

dos casos, pois o Espanhol é ensinado junto com o Inglês. O ensino de espanhol é feito 81,8% de 

modo instrumental, 36,36% somente noções da língua e não foi apontado como resposta o ensino de 

modo completo. As habilidades trabalhadas no espanhol são leitura (81,8%), escrita (54,5%), 

audição (72,7%) e pronúncia (63,6%). Para o idioma inglês, observou-se que em 75% dos cursos 

que o ensinam, o fazem de modo instrumental, 16,67% promovem o ensino completo e 25% 

ensinam somente noções da língua. As habilidades trabalhadas no idioma Inglês concentram-se na 

leitura, como mostra a figura a seguir: 
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 Figura 21. Habilidades do idioma Inglês, ensinadas nos cursos de turismo e hotelaria do NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2003. 

 

No item que trata do corpo docente, fazendo-se uma média aritmética dos números 

coletados, a pesquisa apontou que cada curso possui, em média, 29 docentes sendo: 

 5 professores bacharéis em turismo e hotelaria, ou 17,24% do quadro; 

 5 professores pós-graduados, com curso de especialização (Lato Sensu), em 

turismo e hotelaria, também equivalente a 17,24%; 

 13 professores com mestrado, o que corresponde a quase 44,82%; e 

 5 professores com curso de doutorado, representando quase 17,24% dos docentes; 

 fazendo-se a soma total, verificou-se que 3,46% dos docentes não foram apontados 

na pesquisa. 

 

4.2.2 Objetivos do curso e perfil profissiográfico do egresso 

A seguir expõem-se os resultados referentes aos objetivos dos cursos pesquisados bem como 

seu perfil profissiográfico delineado no projeto pedagógico. 

 

Objetivos gerais e específicos dos cursos  

As diretrizes curriculares orientam que os cursos superiores de turismo e hotelaria 

apresentem seus objetivos gerais, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 

política, geográfica e social. Na verdade, essa contextualização praticamente não apareceu na 
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descrição dos objetivos gerais e específicos dos cursos pesquisados. É importante destacar que 

essas diretrizes, divulgadas a partir do segundo semestre de 2002, talvez ainda não puderam ser 

implementadas nos cursos já reconhecidos, por não haver tempo hábil para isso, uma vez que essa 

pesquisa ocorreu em menos de um ano depois de divulgadas as diretrizes. Mesmo assim, essa 

contextualização deveria aparecer no projeto pedagógico do curso e seus objetivos poderiam 

contemplar aspectos específicos, principalmente em relação ao contexto geográfico e social, que 

variam muito nas diversas regiões do Brasil. 

Pegando-se como exemplo o projeto pedagógico do curso de turismo da PUC-Campinas, 

apresentado por Trigo (1998, p.226), observou-se que os seus objetivos estavam pautados no 

projeto institucional político-pedagógico da universidade (compromisso social e projeto de 

qualidade, além de outros) e o curso, além de preparar os alunos para o mercado de trabalho, 

também direcionava esforços para a pesquisa. Ressalta-se que todo o seu projeto pedagógico foi 

contextualizado com base nas realidades nacionais e internacionais, que caracterizavam a 

conjuntura e os desafios a serem alcançados, na época em que foi construído. 

Após analisados os objetivos e perfil dos egressos dos cursos pesquisados, apresenta-se a 

seguir os pontos que mais apareceram nos objetivos gerais, respectivamente em: 

 primeiro lugar: a pesquisa; o planejamento; a gestão e a ética; 

 segundo lugar: a responsabilidade social/ respeito ao homem e à natureza/ valorização 

humana/ promoção da qualidade de vida / justiça/ equidade social; o empreendedorismo; a 

formação de modo crítico e humanista; desenvolvimento do mercado/ do turismo na 

sociedade/ desenvolvimento socioeconômico/ promoção da economia; 

 terceiro lugar: o desenvolvimento responsável/ sustentável/ preservação; a teoria e prática; a 

formação específica e a cidadania; 

 quarto lugar: a competência, e a formação de qualidade. 
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Figura 22. Pontos que mais apareceram nos objetivos gerais dos cursos de turismo e hotelaria do 

NE. 

Fonte: pesquisa  direta, 2003. 

 

Outros pontos citados isoladamente pelas IES como objetivos gerais dos cursos foram: o 

lazer, a operacionalização, a organização, a divulgação, a versatilidade profissional e a formação 

com saberes básicos. 

 

Perfil profissiográfico do egresso 

Um dos blocos de perguntas da pesquisa abordou o perfil profissional do egresso dos cursos 

de turismo e hotelaria, identificando suas competências, habilidades e perfil geral. 

Na identificação das áreas em que o aluno estará apto a trabalhar, na opinião dos gestores de 

cursos, a pesquisa apontou que para 69,23% dos entrevistados esse perfil deve ser voltado para 
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todas as áreas que cercam o turismo e hotelaria, como a seguir. 
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Figura 23. Áreas que o aluno estará apto a trabalhar, segundo os cursos de turismo e hotelaria. 

Fonte: pesquisa direta, 2003. 

 

 

Outro ponto investigado abordou sobre para onde a formação do turismólogo deveria ser 

voltada, e, segundo indicou a pesquisa, ela deve voltar-se para todos os atores interessados (76,92% 

das respostas), ou sejam, o mercado de trabalho, a sociedade e a academia (pesquisa e ensino), 

como mostra a figura a seguir. 
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Figura 24. Direcionamento da formação acadêmica, segundo os cursos de turismo e hotelaria. 

Fonte: pesquisa direta, 2003. 

 

Neste bloco de perguntas, houve questões abertas onde cada IES pôde registrar o perfil 

profissional do egresso dos seus cursos de turismo e hotelaria, identificando suas competências, 

habilidades e perfil geral. A seguir, elaborou-se uma lista retirada das informações constantes nas 

pesquisas, classificada por competências e habilidades semelhantes. 

 

COMPETÊNCIAS 

 

Ensinar  

Participar da capacitação de novos profissionais em Turismo nos níveis técnicos e superior; 

Exercer o magistério nos programas de educação formal e informal; 

Apoiar ações voltadas à formação, treinamento e capacitação dos recursos humanos de 

turismo em nível técnico, médio e superior; 

Promover ações voltadas à formação e capacitação profissional dos recursos humanos de 

turismo nos diversos níveis educacionais; 

Elaborar programas de desenvolvimento, de oportunidades de negócios, de capacitação de 

recursos humanos; 

Planejar e ministrar cursos de treinamento nos vários segmentos do mercado. 

 

23,00%

76,90%

15,30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

m
er

ca
do

 e
 s

oc
ie

da
de

to
do

s

so
ci
ed

ad
e



 

151 

 

 

  

Pesquisar  

Observar, definir e estudar o fenômeno e o fato turístico; 

Fazer estudos de mercados turísticos prioritários; 

Analisar os mercados turísticos receptivos e definir a imagem turística que se projetará em 

cada um deles; 

Utilizar a metodologia científica no desenvolvimento de estudos e pesquisas aplicadas ao 

Turismo; 

Aplicar a metodologia do Planejamento em Projetos, Planos e Programas; 

Interpretar, avaliar e selecionar informações geográficas, históricas, artísticas, artesanais, 

religiosas, folclóricas, recreativas; 

Pesquisar elementos necessários à formação de produtos turísticos com relação ao 

dimensionamento da oferta, à definição do perfil do turista, entre outros; 

Utilizar a metodologia científica no desenvolvimento de estudos e pesquisas básicas e 

aplicadas. 

Identificar o papel do turismo como fator econômico, social e cultural; 

Contribuir para o desenvolvimento do turismo, através da pesquisa e da qualificação de 

recursos humanos; 

Criar um Banco de Dados  sobre a atividade turística; 

Estabelecer as pautas para as análises do grau de modernização e da rentabilidade dos 

serviços turísticos;  

Elaborar pareceres, relatórios, planos e projetos em que se exija a aplicação de conhecimentos 

inerentes às técnicas para o desenvolvimento das atividades turísticas; 

Realizar pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação 

e controle dos trabalhos nos campos das atividades turísticas em geral, como administração e 

seleção de pessoal, organização, análise, métodos e programas de trabalho, orçamento 

financeiro e de material, relações públicas, bem como outros campos em que estes se 

desdobrem ou aos quais sejam conexos; 

Identificar, reconhecer, classificar, descrever, analisar e comparar fatos e princípios das 

diferentes categorias de conteúdos aprendidos, para compreender suas relações de ordenação, 

co-variação, coordenação, subordinação e causa-e-efeito que tenham relevância para definir e 

resolver problemas; 

aplicar metodologia científica no desenvolvimento de estudos e pesquisas de mercados 

turísticos, qualidade de serviços e formação do produto turístico;  

selecionar, interpretar e avaliar informações espaciais, históricas, econômicas, socioculturais, 

recreativas e ambientais; 

 Conhecer os fenômenos turísticos e suas inter-relações; 

Identificar, analisar a avaliar os possíveis efeitos positivos e negativos provocados pelas 

atividades turísticas em determinados espaços e comunidades; 

Elaborar, analisar e interpretar estudos e pesquisas do mercado turístico. 
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Planejar e administrar Planejar atividades turísticas de um destino 

Organizações/ empresas públicas, privadas e outras 

Organização, administração, direção, gerência de sua implantação, manutenção e 

desenvolvimento de empresas turísticas públicas e privadas; 

Ocupar funções em cargos técnicos, de chefia ou direção, assessoramento e consultoria em 

empresas públicas ou privadas, cujas atribuições envolvam, principalmente, a aplicação de 

conhecimentos inerentes às técnicas de desenvolvimento das atividades turísticas; 

Estabelecer normas, detectar, aplicar e gerenciar a qualidade dos serviços turísticos; 

Aplicar de diferentes maneiras todos os conhecimentos aprendidos, considerando suas 

relações internas de variação diante de acontecimentos e situações reais e simbólicas, quando 

da seleção de alternativas no planejamento, execução e avaliação de ações; 

Gerir empreendimentos turísticos; 

Planejar e acompanhar as atividades do Programa Nacional de Municipalização do Turismo;  

Interpretar legislação pertinente; 

Elaborar ou colaborar na implantação da Política Nacional de Turismo; de Inventários 

Turísticos; de planejamento de espaços turísticos; de planos programas, projetos turísticos 

nos âmbitos federal, estadual e municipal e de estudos de mercados turísticos; 

 Proceder ao levantamento de hotéis e respectiva classificação conforme a categoria; 

Estabelecer as normas e critérios de categorização e hierarquização dos prestadores de 

serviços turísticos (meios de hospedagens, transportadoras, agências de viagens empresas de 

entretenimento, etc); 

Planejar e executar projetos e programas estratégicos em empreendimentos turísticos; 

Planejar, administrar e assessorar empresas na área de turismo e  área concernentes, 

observando os aspectos jurídicos, administrativos e econômicos, necessários à sua 

implantação e manutenção, de modo integrado, sistêmico, estratégico e sustentável. 

Planejar e programar estudos de viabilidade econômico-financeira de projetos e 

empreendimentos turísticos;  

Planejar e operacionalizar estudos de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos e 

projetos turísticos; 

Analisar a viabilidade econômico-financeira, social e cultural de projetos e empreendimentos 

turísticos; 

Planejar e operacionalizar estudos de viabilidade de empreendimentos e projetos turísticos; 

Analisar mercados turísticos receptivos e definir sua imagem e o perfil da demanda; 

Planejar e elaborar estudos e projetos; 

Prestar assessorias e consultorias; 

Executar projetos e serviços referentes a: necessidade do mercado; ampliação das atividades 

turísticas; divulgação de produtos turísticos; agenciamento; programação de atividade de 

lazer e entretenimento; eventos. 
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Planejamento e administração de destinos e mercados turísticos 

Participar de estudos urbanísticos, fazendo um levantamento da situação e importância de 

certas vias públicas, rodovias e ferrovias; 

Cuidar de serviços de atendimento e informações turísticas, em órgãos que prestem serviços 

ao Turismo; 

Elaborar e executar planos estratégicos que promovam destinações e empreendimentos 

turísticos; 

Interpretar a legislação pertinente, estabelecer normas e critérios para a utilização e 

gerenciamento da qualidade nos núcleos e prestadores de serviços turísticos; 

Gerenciar campanhas de promoção de mercados interno e externo;  

Analisar os mercados receptivos e definir a imagem turística que se projetará em cada um 

deles; 

Planejar o calendário turístico de uma cidade, região ou país. Pode, ainda, atuar na criação de 

áreas de lazer, no aproveitamento de locais públicos, áreas naturais e patrimônios históricos; 

Planejar e programar produtos e serviços a serem oferecidos; 

Analisar e avaliar políticas públicas de turismo e atuação do setor governamental na 

atividade; 

Colaborar na discussão, elaboração e implantação da política de turismo em âmbito nacional, 

regional, estadual e municipal; 

Desenvolver e aplicar métodos de planejamento participativo; 

Elaborar planos de turismo em municípios turísticos e potencialmente turísticos; 

Elaborar e operacionalizar inventários turísticos, baseado no levantamento de dados sobre 

oferta e demanda turística; 

Selecionar os locais de mercado emissor onde deverá centralizar as promoções do país; 

Planejar e operacionalizar estudos turísticos municipais, estaduais e federais, considerando 

aspectos sócio-culturais, ambientais, econômico-financeiros e éticos, compatíveis com as 

Políticas Nacionais de Turismo; 

Aplicar a metodologia de planejamento turístico em Planos, Programas e Projetos da área; 

Criar e colocar em pratica soluções alternativas inovadoras, para integrar espaços turísticos e 

serviços, valorizando a participação das comunidades locais, suas singularidades culturais e 

sociais; 

Desenvolver e operacionalizar a promoção de eventos; 

Propulsor e direcionador das atividades e serviços turísticos em órgãos governamentais, 

empresas públicas ou de economia mista; 

Gerenciar campanhas de promoção de mercados interno e externo; 

Assessorar empresas públicas e privadas na elaboração, execução e acompanhamento de 

projetos e programas turísticos. 

 

Planejamento e administração sócio-espacial 

Elaborar o planejamento de espaços naturais; 
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Planejar o aproveitamento e a conservação de logradouros públicos, bem como de áreas 

naturais, de patrimônios históricos;  

Planejar atividades turísticas, através da identificação e estudos de espaços geoturísticos; 

Traçar políticas de turismo adequadas à promoção do desenvolvimento sustentável; 

Identificar, analisar e avaliar os possíveis efeitos positivos e negativos provocados pelas 

atividades turísticas em espaços e comunidades. 

 

Planejamento e administração do lazer e entretenimento 

Assessorar, planejar, estudar possibilidades, identificar, sugerir, dirigir e estimular atividades 

de lazer, recreação e serviços correlatos; 

Interpretar, selecionar e avaliar informações geográficas, históricas, artísticas, esportivas, 

recreativas e de entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas e religiosas e usar a 

metodologia científica no desenvolvimento de estudos e pesquisas básicas aplicadas; 

Gerenciar empreendimentos turísticos e Centros Turísticos, conciliando crescimento 

econômico com qualidade de vida para as comunidades. 

  

Comunicar  

O raciocínio verbal, isto é, a capacidade de compreender e raciocinar através de idéias 

manifestas por palavras, é também um requisito de grande importância para o Bacharel em 

Turismo, pois freqüentemente terá de redigir projetos e relatórios de atividades ou manter 

contatos com clientes e profissionais de alto nível, de outras empresas; 

Características de personalidade salientam-se pela relevância que apresentam para o exercício 

das atividades profissionais do Bacharel em Turismo, a iniciativa e dinamismo, a 

sociabilidade e a liderança, e deverá demonstrar grande capacidade de interagir com as 

pessoas que constituem o seu grupo sendo aceito pelo mesmo, exercendo naturalmente sua 

autoridade. 
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HABILIDADES 

 

Intelectuais 

Resumo: raciocínio lógico e analítico; diferenciar contextos; aprendizado contínuo; 

apreensão e transmissão de conhecimentos; capacidade crítica e de síntese; criatividade; solucionar 

problemas; compreensão do fenômeno turístico; compreensão da complexidade, da multi e 

interdisciplinaridade. 

 

Pessoais e Interpessoais 

Resumo: integrar-se na sociedade e em equipes muti e interdisciplinares; comunicação 

interpessoal e tolerância aos limites do outro; sensibilidade de detectar problemas; auto-realizar-se 

pessoal  e profissionalmente, autonomia e responsabilidade;  liderar e ter dinâmica grupal; 

comunicação e expressão também  em outras línguas. 

 

Profissionais 

Resumo: usar informática; inter-relacionar fatos e fenômenos; ter princípios éticos e morais; 

responsabilidade social; tomar e implementar decisões; estar informado; ser inovador; ser pró-ativo 

e empreendedor; saber planejar e administrar organizações; implementar modelos de planejamento 

e gestão; ter visão integradora, sistêmica e estratégica; ser flexível e adaptável a contextos mutáveis. 

 

A seguir relacionou-se o perfil geral do egresso dos cursos de turismo e hotelaria reconhecidos 

no Nordeste Brasileiro. Note-se que alguns cursos não responderam a esse item.  
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IES PERFIL PROFISSIONAL GERAL DO EGRESSO 

 

A 

 

O perfil pretendido para o formando do Curso de Turismo da Universidade “A” é o do profissional com 

uma formação generalista no conhecimento global das ciências humanas, sociais, políticas e econômicas, 

complementada de saberes específicos nas áreas cultural, histórica, ambiental e na administração, 

organização e planejamento do turismo, resultando um perfil profissional amplo e sólido para atuar no 

planejamento e gestão das atividades turísticas, consciente da importância de sua atuação e com 

responsabilidade social. 

    B Profissional com formação generalista, com macro-visão de mundo, com conhecimentos específicos de 

turismo e áreas concernentes, suficiente para atuação competente nos vários segmentos do mercado 

turístico, de forma ética e cidadã, comprometido com os valores democráticos e com o desenvolvimento 

sustentável. 

C O perfil do egresso do curso de Turismo da Faculdade “C” está voltado para profissionais adequados à 

realidade do mercado de trabalho, que podem desenvolver a atividade turística com competência, ética, 

justiça e responsabilidade social. Com base no currículo do curso, pretende-se que o profissional esteja 

habilitado para o exercício de suas atribuições, com fundamentação que possibilite elevado desempenho na 

área relativa ao turismo, considerando os aspectos sócio-econômicos, ecológicos e culturais no seu âmbito 

de atuação. Identifica-se a necessidade da compreensão do fenômeno do turismo como um agente 

transformador dos núcleos emissores e receptores de turistas, tornando perceptível a importância da relação 

multi, inter e transdisciplinar do turismo.  Entende-se que o turismólogo possua competências e habilidades 

que lhe permitam desenvolver planejamento, gestão, supervisão, coordenação, orientação e elaboração de 

estudos e projetos, e prestar assessoria e consultoria na execução de projetos relacionados ao potencial 

turístico de uma localidade ou empreendimento. 

D      O Bacharel em Turismo formado pela IES “D” tem capacidade e competência para atuar nos diversos 

ramos do turismo, empreendendo, planejando, organizando, implantando e gerindo empresas e programas 

que promovam o desenvolvimento turístico aliado ao bem estar da sociedade em que se encontra inserido. 

     Estimulado a desenvolver sua capacidade criativa, reflexiva e crítica, o aluno do Curso de Turismo 

recebe uma forte formatação técnica, científica e humanística que o torna apto a antever problemas e/ou 

solucioná-los de forma segura e inovadora. 

     O Curso de Turismo possui ainda um ambiente favorável ao desenvolvimento de pesquisas, gerando no 

aluno, o hábito do contínuo aperfeiçoamento profissional e o interesse pela docência. 

     Além disso, o profissional em turismo deve ser bem informado, estar atualizado, ter espírito 

empreendedor e ser capaz de adaptar-se e, até mesmo, de adiantar-se às constantes mudanças do mundo 

globalizado. Deve, ainda, ser um profissional que aja com responsabilidade, com ética profissional, que 

esteja atento para o valor da educação continuada e seja um profissional inovador, apto a transformação, 

agindo sempre com competência técnico-científica. 
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E O profissional de turismo, face à extrema complexidade da sua área de atuação, deve receber uma 

formação interdisciplinar que o prepare para ser um técnico com formação superior, em nível de graduação, 

apto a planejar e executar projetos turísticos da iniciativa pública e privada, organizar e administrar 

empresas e instituições do setor turístico em geral, e equipamentos de turismo particulares ou públicos.  

Entretanto, essa formação técnica deve se dar aliada à completa e profunda formação ética e 

humanística, com o objetivo de fazer do bacharel em turismo não apenas um profissional devidamente 

preparado para atuar no mercado de trabalho, mas também um agente de preservação do patrimônio 

histórico-cultural e ambiental de sua região, de seu estado, de seu país e de todo o Planeta e, 

particularmente, sempre em defesa do bem comum de sua coletividade, de forma que a busca do 

desenvolvimento turístico nas comunidades locais, onde ele atua, jamais seja procurado apenas para a 

obtenção de lucro por parte de  empresas ou vantagens pessoais de políticos, mas também, e 

principalmente, como fator de avanço sócio-econômico da população em geral. 

A formação geral inter e multidisciplinar do bacharel em Turismo, graduado pela Universidade 

“E”, permite que ele  compreenda a inserção do turismo no mundo contemporâneo, as suas complexas 

formas de funcionamento, especificidades, e os efeitos produzidos por seus fenômenos que trabalham com o 

deslocamento de pessoas, provocando alterações na paisagem e nas culturas humanas.  

O lastro privilegiado de sua formação acadêmica é caracterizado pelos estudos culturais e 

ambientais, de forma a garantir-lhe a possibilidade de estabelecer uma reflexão crítica sobre a realidade, 

com preparação para atuar no mercado de trabalho, sempre privilegiando os aspectos sociais e ambientais, 

promovendo o entrelaçamento entre os povos, de respeito à diversidade cultural e étnica e da formação de 

vínculos permanentes entre as populações.  

Será um profissional com vocação privilegiada para a profissão de turismólogo, realizando seu 

trabalho com amor, agilidade e dedicação, preparado para as relações humanas de forma a entender as 

necessidades, sentimentos e personalidades dos públicos heterogêneos com o qual irá lidar, respeitando as 

diferenças de idades, sexos, raças, comportamentos, culturas, exigências, idiomas, credos, posição 

econômica, entre outras particularidades, mantendo relacionamento profissional eficiente, produtivo e 

amistoso.   

Seu dinamismo lhe dará condições de entender, assimilar e tomar posições frente às mutações dos 

fenômenos turísticos, mantendo-o consciente da necessidade do constante aperfeiçoamento profissional. 

Com relação à formação específica, o turismólogo da “E” será preparado para atuar no 

planejamento, administração, marketing e divulgação da atividade turística, compreendida como uma 

alternativa para o desenvolvimento regional, considerando-se, não apenas o nível micro-econômico (em 

termos de atuação junto às empresas), mas também o macro-econômico e social, que comporta o 

conhecimento e o planejamento de políticas públicas para a área.  

A valorização de nosso bacharel em turismo se completa, em especial, pela sua consciência crítica e cidadã, 

comprometida com a sociedade onde desenvolve seus estudos e sua atuação profissional. Neste sentido, sua 

formação geral técnico-humanista o prepara para ser um profissional consciente e responsável na defesa do 

patrimônio cultural e ambiental da humanidade, promovendo a integração de povos e culturas, assumindo o 

papel de agente do desenvolvimento auto-sustentável do turismo regional, garantindo a preservação 

ambiental e o progresso sócio-econômico, com a exploração turística racional, sempre a favor da população 

local, que jamais deve ser excluída dos processos de desenvolvimento do turismo que ocorrem em seu meio 

ambiente. 

N O profissional formado no Curso de Turismo da Universidade “N” assume o compromisso de contribuir 

para os resultados dos empreendimentos que envolvem as atividades turísticas, e não agir simplesmente 

como um mero executor de trabalhos de terceiros. Ser um profissional diferenciado, o que significa 

participar da responsabilidade pelo desempenho das atividades que envolvem sua atuação. 

O profissional da área de turismo deve planejar, organizar, controlar e executar ou acompanhar a execução 

do funcionamento de qualquer tipo de atividade que envolva a área turística, sendo elas em organizações 

particulares ou públicas, com objetivo de atingir o máximo de produtividade. Deve determinar os princípios 

gerais de atividades e funções e procurar garantir a utilização eficaz da mão-de-obra, dos equipamentos, dos 

materiais, dos serviços e de capitais, orientando e controlando as atividades através de planos estabelecidos 

e políticas implementadas. Adotar planos de comparação entre as metas programadas e os resultados 

atingidos a fim de corrigir distorções, avaliar o desempenho e replanejar as atividades de acordo com os 

dados obtidos. Atuar nos diversos segmentos da área turística elaborando rotinas de trabalho e atividades, 

tendo em vista a implantação de sistemas que conduzam aos melhores resultados com menores custos. 
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P O Bacharel em Turismo deverá atuar em um mercado competitivo e em constante transformação, 

com impacto profundo na vida social, econômica  e ambiental das sociedades/comunidades que oferecem 

atrativos turísticos. 

Exige-se do Bacharel em Turismo uma formação generalizada – no sentido de domínio de 

conhecimentos afins – e, particularizada, através de conhecimentos específicos e ênfases como opção de 

formação profissional. 

Esta formação deve contemplar as relações teórica x prática e as exigências do cotidiano 

profissional, alicerçada em sólida formação humanista, satisfatória instrumentalização e consistente 

formação especifica que oportunize domínio dos saberes, habilidades e competências requeridas. Estas 

preocupações formativas deverão fornecer ainda a auto-confiança, sensibilidade, determinação e nível de 

organização pessoal e profissional, além do desenvolvimento do espírito inovador e criativo, confiabilidade 

e habilidade comunicativa com domínio de idiomas e atualização tecnológica e cientifica. 

As contribuições educativo-pedagógicas devem garantir ao Bacharel em Turismo: 

 Formação humanista e visão global que o habilitem a compreender o meio social em seus aspectos 

político, econômico, humano e cultural onde está inserido, tomando decisões em um mundo 

diversificado e interdependente, orientado por valores éticos como justiça,integridade, imparcialidade 

e responsabilidade profissional e social; 

 Formação técnica e cientifica para atuar no planejamento e gestão de empresas turísticas, alem de 

desenvolver atividades especificas da prática profissional em consonância com as demandas 

mundiais, nacionais, regionais e locais; 

 Competência para analisar, avaliar e implementar alternativas inovadoras; 

 Capacidade de atuação nos diferentes setores do mercado turístico, especialmente, desta proposta 

curricular; 

 Compreensão da necessidade de contínuo auto-desenvolvimento e aperfeiçoamento, capacitando o 

profissional a lidar com sentimentos e emoções de pessoas, usuárias de serviços e produtos turísticos; 

 Compreensão do presente e percepção do futuro, permitindo a avaliação do turismo como fenômeno 

sócio-econômico-cultural e humano. 

Considerando o “perfil do egresso, devem ser incorporadas pelo Bacharel em Turismo atitudes, 

habilidades e competências que revelem os resultados obtidos no processo de ensino-aprendizagem. 
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O perfil profissiográfico do Curso de Turismo foi elaborado a partir da concepção e dos objetivos 

da instituição e do curso, tendo em vista as peculiaridades  regionais, o mercado de trabalho, as mudanças 

sócio-econômicas e tecnológicas e a legislação que disciplina a formação de recursos humanos para a área. 

O Curso de Turismo da Faculdade “Q” deve garantir ao graduando no final do curso: 

 - Utilizar a metodologia cientifica no desenvolvimento de estudos e pesquisas aplicadas ao  Turismo. 

 - Planejar e elaborar estudos e projetos. 

 - Prestar assessorias e consultorias. 

 - Aplicar a metodologia do Planejamento em Projetos, Planos e Programas. 

 - Interpretar, avaliar e selecionar informações geográficas, históricas, artísticas, artesanais, religiosas, 

folclóricas, recreativas.   

 - Planejar e operacionalizar estudos de viabilidade de empreendimentos e projetos turísticos. 

 - Executar projetos e serviços referentes a: 

 . Necessidade do mercado; 

 . Ampliação das atividades turísticas; 

 . Divulgação de produtos turísticos; 

 . Agenciamento; 

 . Programação de atividade de lazer e entretenimento; 

 . Eventos; 

 . Interesse e estimulo para desenvolvimento da carreira docente; 

Resumindo, o profissional de Turismo deverá: 

 . Ser criativo; 

 . Empreendedor; 

 . Ter conhecimento teórico e prático;  

 . Ter visão estratégica; 

 . Ser ético; 

 . Manter-se informado; 

 . Ter espírito de liderança; 

 . Dominar idiomas; 

 

O raciocínio verbal, isto é, a capacidade de compreender e raciocinar através de idéias manifestas 

por palavras, é também um requisito de grande importância para o Bacharel em Turismo, pois 

freqüentemente terá de redigir projetos e relatórios de atividades ou manter contatos com clientes e 

profissionais de alto nível, de outras empresas. 

Em termos de características de personalidades, salientam-se, pela relevância que apresentam para ao 

exercício das atividades profissionais do Bacharel em Turismo, a iniciativa e dinamismo, a sociabilidade e a 

liderança, e deverá demonstrar grande capacidade de interagir com as pessoas que constituem o seu grupo 

sendo aceito pelo mesmo, exercendo naturalmente sua autoridade. 

 

R formação humanista, tecno-gerencial e prática, imprescindível à adequada compreensão 

interdisciplinar do fenômeno turístico e das suas transformações; 

capacidade para prevenção e equacionamento de problemas e busca de soluções harmônicas e 

inovadoras em consonância com as exigências sociais e ambientais; 

raciocínio lógico, crítico e analítico, que o habilita a operar com valores, estabelecendo relações 

formais e causais entre fenômenos; 

senso ético-profissional, associado à responsabilidade social, com a compreensão da casualidade e 

finalidade das normas sociais e da necessidade permanente de atualização; 

liderança, exercendo influência sobre o comportamento do grupo com empatia e eqüidade e 

capacidade de tomada de decisões, demonstrando habilidade de ordenar atividades e programas, após 

calcular os riscos e escolher dentre alternativas diversas; 

competência para empreender, procedendo uma análise crítica das organizações, antecipando e 

promovendo suas transformações; 

interesse e desenvolvimento na área da docência e pesquisa. 

 

Figura 25. Perfil profissional geral do egresso, segundo os cursos de turismo e hotelaria do NE. 

Fonte: pesquisa direta, 2003. 
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4.2.3 Comunicação, relacionamento e qualidade 

 

No bloco de perguntas que trata sobre comunicação e relacionamento, investigou-se sobre o 

tipo de relacionamento mantido entre a IES e a Secretaria de Turismo (ou órgão equivalente) do 

estado e as respostas apontaram principalmente para encontros em reuniões e eventos e contato das 

IES ao receber alguém as secretarias para palestras e debates na escola, como mostra a figura 

seguinte. 

 

Figura 26. Relacionamento mantido entre as IES e as Secretarias de Turismo do NE. 

Fonte: pesquisa direta, 2003. 

 

A mesma pergunta foi feita para identificar o tipo de relacionamento mantido entre a IES, só 

que desta vez com o trade turístico (empresários, associações de classe, outros) local. O resultado 

mostrou que 100% possui convênio ou similar, 84,61% já recebeu alguém do trade para palestras e 

debates na escola, 76,92% já encontrou em reuniões e eventos e 20% identificou outros meios como 

o desenvolvimento de projetos em parceria, convênios para estagiários e o pessoal da IES fazer 

parte do quadro de associação de classe (ABBTUR). 

            Quanto à identificação se a IES fez ou faz propaganda do curso, detectou-se que 69,23% 

responderam positivamente a essa questão. Entre aqueles que responderam que não fazem 

propaganda do curso, um apontou o motivo, que é porque a “propaganda é institucional” e outro 



 

161 

 

 

  

que “não é necessário”. Daqueles que afirmaram fazê-la, os folders (53,84%), a internet, o jornal e 

o out door ou similar (ambos com 46,15%) e a televisão (30,76%) foram apontados como os 

principais veículos utilizados para tal fim, seguidos de  mala-direta e revista (15,38% cada), além 

de outros meios (15,38%). O telemarketing não foi apontado por nenhum curso. Um  slogan, texto 

ou apelo comercial utilizado versava sobre a qualidade na formação de recursos humanos, outro 

admitia que a IES estava ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, numa perspectiva de melhoria 

contínua, outro usou o apelo “turismólogo: a profissão do século XXI”  e outro se utilizou do 

mesmo apelo usado pela Secretaria de Turismo estadual: “porque turismo é a melhor coisa para se 

fazer” nesse estado. A época para a realização de propaganda do curso foi “sempre” (50%), antes 

do vestibular (37,5%), esporadicamente (25%) e em outras épocas (37,5%), como no lançamento 

dos cursos de pós-graduação e extensão ou em datas da profissão (dia mundial do turismo, dia do 

bacharel em turismo). 

Uma outra questão investigou quem seria o “cliente”, se a educação superior fosse 

considerada um “produto” e a pesquisa apontou que 23,07 dos entrevistados acreditam ser a 

sociedade em geral, mas 61,53% das respostas voltaram-se para a opção “todos”, ou sejam, alunos, 

empresas, família e sociedade em geral. 

No último bloco de perguntas do questionário, que trata sobre qualidade buscou-se 

identificar o que daria qualidade a um curso, na visão dos gestores de curso. As respostas foram 

variadas e juntas puderam formar um corpo de conhecimento qualitativo de grande consistência e 

importância para a reflexão dos gestores de curso, tais como:  

infra-estrutura: 

 infra-estrutura adequada; 

 boas instalações (incluindo laboratórios); 

 biblioteca rica em quantidade e qualidade; 

 instalações físicas e equipamentos suficientes e adequados; 

 

projeto pedagógico e condições de efetivação da proposta : 

 bom projeto pedagógico e boas condições para sua implementação e seu 

gerenciamento (incluindo corpo docente – contratação e incentivos - , instalações 

físicas, equipamentos e biblioteca, além da filosofia do curso e do modo de gestão 

participativa); 
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 projeto pedagógico atualizado, adequado à realidade regional e realizado em 

parceria com os professores; 

 a proposta educativa onde conteúdos (conhecimentos) estejam em sintonia com a 

formação ética-profissional do estudante e lhe sejam asseguradas, durante o 

processo de ensino aprendizagem, condições que propiciem a aquisição de novos 

saberes, habilidades e competências em movimento contínuo e progressivo; 

 atualização proveniente da reciclagem constante pelo conhecimento da produção 

interdisciplinar acadêmica e científica na área do curso; 

 solidez na formação técnico-científica; 

 experiência da IES em atividades de ensino; 

 objetivos bem traçados e focados no mercado turístico,  

 grade curricular atualizada, acompanhando a evolução do mercado; 

 disciplinas com conteúdos atuais e voltados para o mercado de trabalho; 

 

teoria, prática e articulação: 

 experimentação entre teoria e prática;  

 laboratórios que viabilizem a prática; 

 articulação da IES e do curso com a comunidade local; 

 participação em eventos da área e envolvimento com a comunidade, 

 trabalho com o trade turístico e órgãos públicos, com a participação de alunos; 

 projetos de pesquisa e extensão; 

 

corpo docente:  

 corpo docente qualificado, titulado, atualizado, envolvido com o curso e 

trabalhando em parceria; 

 experiência no magistério e no mercado; 

 corpo decente capacitado, comprometido e com experiência prática na área de 

turismo; 

 número adequado de professores; 

 dedicação ao curso e compromisso acadêmico e social; 

 incentivos e programas de qualificação docente; 

 envolvimento do corpo docente e discente através de órgãos colegiados; 
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corpo discente: 

 alunos comprometidos e motivados; 

 observância do número de alunos por turma; 

 participação de alunos nos projetos e envolvimento com a comunidade; 

 

excelência: 

 atuar com excelência nas dimensões estabelecidas pelo MEC: concepção 

pedagógica, corpo docente e infra-estrutura, convertendo tudo isso em valor 

perceptível ao cliente/usuário do referido serviço. 

 

Dando continuidade às questões do último bloco, perguntou-se sobre quem verifica a 

qualidade de um curso superior, no entendimento dos gestores de curso e observou-se que 66,67% 

das respostas apontaram o mercado de trabalho/ empresas como responsáveis, 58,33% acredita que 

sejam os alunos e egressos dos cursos, 33,33% o MEC/INEP e os professores e 25% acredita ser a 

sociedade e a família. Isso pode ser melhor visualizado na figura seguinte. 

 

 
Figura 27. Quem verifica a qualidade de um curso superior, na visão dos gestores de cursos do NE. 

Fonte: pesquisa  direta, 2003. 

 

Na seqüência, perguntaram-se quais os fatores facilitadores e dificultadores para se dar 

qualidade a um curso superior de turismo e hotelaria. Esta pesquisa tratou de agrupar as respostas 
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de acordo com seu conteúdo, tornando-se, assim, um instrumento qualitativo que viabiliza reflexões 

e análises dos gestores de cursos. Os fatores facilitadores puderam ser agrupados da seguinte 

forma: 

 

pessoal: 

 empenho dos profissionais da IES; 

 disponibilidade de um corpo docente adequado (com formação, experiência, titulação e 

aderência às disciplinas ministradas) que, apesar de não ter formação específica na 

área, está sempre buscando atualizar-se, efetuar pesquisas e conhecer mais 

profundamente o turismo; 

 remuneração condigna aos professores; 

 envolvimento de professores e alunos com o curso; 

 motivação do corpo docente, principalmente em IES federais 

 aperfeiçoamento constante dos professores; 

 

mercado: 

 facilidade de estágio, com raras exceções; 

 convênios com empresas do mercado; 

 atratividade da profissão e o reconhecimento da importância da atividade turística para 

o desenvolvimento econômico de uma região com potencial; 

 interação com o mercado turístico, suas necessidades e como pensam o profissional 

que querem receber; 

 a demanda regional;  

 

condições e estrutura: 

 facilidades para  aulas práticas necessárias (aulas de campo, estágios, pesquisas etc); 

 acesso, através da internet, a informações (MEC, centros de estudos, órgãos oficiais de 

turismo), que podem servir de parâmetro para a constante atualização e melhoria na 

qualidade das atividades desenvolvidas no curso superior de Turismo; 

 infra-estrutura satisfatória às práticas educacionais; 

 

proposta pedagógica 
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 integração teoria e prática; 

 boa grade curricular; 

 proposta pedagógica atualizada e aplicável à realidade; 

 realização de visitas técnicas, implantação de laboratórios e vivencia prática; 

 promover pesquisas (técnicas e científicas) e estudos na área de Turismo, como forma 

de criar, reconstruir e transformar  

 um bom projeto pedagógico e visão institucional voltada para o mercado; 

 existência de pesquisas e bibliografia. 

 

Quanto aos fatores dificultadores para se dar qualidade a um curso superior de turismo e 

hotelaria, foram identificados e agrupados os seguintes: 

corpo docente 

 falta de professores com titulação específica na área; 

 professores horistas, sem carga horária para extensão, pesquisa, planejamento de aulas e 

avaliações de alunos; 

 professores com muitas turmas ao mesmo tempo, dificultando uma atenção melhor aos 

discentes; 

 baixa perspectiva salarial; 

 pouca autonomia do coordenador (especialmente em investimentos financeiros); 

 dificuldade para financiamento de pesquisas, bolsas para qualificação docente e 

programas de atualização 

 

corpo discente 

 baixo nível dos alunos que ingressam no curso; 

 excessivo número de alunos por turma; 

 carência de bacharéis com perfil para docência; 

 

mercado 

 alta concorrência da oferta de cursos de turismo; 

 dificuldade de absorção de egressos no mercado de trabalho, devido ao grande número 

de cursos; 

 dificuldade de acompanhar constantes mudanças do MEC; 
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 estímulos mercadológicos para o alunado; 

 conscientização da importância da formação do bacharel em turismo para o mercado; 

 concorrência de preços estabelecida no mercado;  

 os baixos salários pagos pelo mercado regional ao profissional de turismo; 

 

IES/ recursos 

 dificuldades quando a IES não assume os fatores facilitadores; 

 falta financiamento para pesquisas, bolsas para qualificação docente e programas de 

atualização; 

 recursos financeiros escassos ou inexistentes, principalmente nas IES federais, até para 

melhorias na infra-estrutura física; 

 demasiada burocracia, principalmente na administração pública federal. 

 

Observou-se nestes agrupamentos de fatores facilitadores e dificultadores que alguns itens 

foram apontados como facilitadores e também como dificultadores. Ocorre que estes fatores 

existem e podem variar de acordo com a região analisada ou tipo de IES entrevistada. No caso desta 

pesquisa, envolveram-se IES públicas e privadas. 

Quando se perguntou se o curso entrevistado tinha qualidade, as respostas foram positivas em 

84,62% dos casos. Entretanto, 15,38% reconheceram que a qualidade era parcial pois estavam 

conscientes das dificuldades que ainda deverão transpor para melhorá-la, num processo contínuo e 

que, nos casos de IES federais ainda carecem de melhor infra-estrutura física, equipamentos para 

laboratórios entre outros. Isso pode ser verificado nas questões que abordam sobre o quê daria 

qualidade a um curso e aquelas que apontam os fatores facilitares e dificultadores para se dar 

qualidade a um curso superior de turismo e hotelaria. 

 

 

4.3 Cursos superiores de tecnologia nos Institutos Federais  

  

 Conforme metodologia citada na introdução deste trabalho, aqui serão apresentados os 

resultados da pesquisa que visa Identificar a oferta de cursos superiores de tecnologia em Turismo e 
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áreas afins nos Institutos Federais no Nordeste Brasileiro, considerando as alterações promovidas 

pelo contexto da educação superior tecnológica brasileira. 

 A pesquisa de campo com os Institutos Federais do Nordeste Brasileiro foi realizada nos 

cursos superiores de tecnologia em Turismo e áreas afins (área de Hospitalidade e Lazer, incluindo 

cursos superiores de tecnologia em Turismo, Hotelaria, Gastronomia, Eventos e Desporto e Lazer).  

 Especificamente nos Institutos Federais do Nordeste, verificou-se que estavam sendo 

ofertados 20 cursos superiores de tecnologia em janeiro de 2011, nenhum deles do tipo 

bacharelado, licenciatura ou seqüencial, segundo cadastro oficial do sistema e-mec do MEC, como 

se pode ver na tabela 9 a seguir. 

Tabela 9. Cursos de graduação em Turismo e áreas afins ofertados nos Institutos Federais do Nordeste 

Brasileiro em 2011. 
 

IF/ESTADOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

CURSOS 
Gestão de 

Turismo 
Hotelaria 

Gestão 

Desp. e de 

Lazer 

Gastronomia Eventos Outros* Total 

Alagoas 1 4 0 0 0 1 6 

Bahia 0 0 0 0 0 1 1 

Ceará 2 2 2 1 0 0 7 

Maranhão 1 0 0 0 0 0 1 

Paraíba 0 1 0 0 0 0 1 

Pernambuco 1 0 0 0 0 0 1 

Piauí 0 0 0 1 0 0 1 

Rio Grande do Norte 0 0 1 0 0 0 1 

Sergipe 1 0 0 0 0 0 1 

Total 6 7 3 2 0 2 20 

 

Fonte: Pesquisa direta no site do MEC, http://emec.mec.gov.br/ 30/01/2011. 

 

(*) Outros cursos de nomenclatura diferente daquela prevista no Catálogo Nacional de Cursos: AL - Turismo 

(tecnológico) e BA – Administração Hoteleira (Tecnológico) . 
 

Os Institutos Federais dos nove estados do Nordeste Brasileiro foram pesquisados de agosto 

de 2010 a janeiro de 2011 e foi obtido resposta de todos os pesquisados. Entretanto, durante a 

pesquisa de campo, após ligações realizadas para verificar a existência da oferta dos cursos listados 

na tabela pesquisada pelo site do MEC, verificou-se que os estados do Maranhão, da Paraíba e do 

Piauí não possuíam oferta de cursos de nível superior até a data da pesquisa. Alguns se 

encontravam em implantação, outros foram fechados e outros são cursos técnicos e não 

tecnológicos. No total foi verificado, na prática, que se ofertam regularmente 13 cursos superiores 

nos IFs do Nordeste, conforme a seguir:  
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Tabela 10. Cursos de graduação em Turismo e áreas afins ofertados nos Institutos Federais do Nordeste 

Brasileiro, segundo os gestores de cursos, em 2011. 
 

IF/ESTADOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

CURSOS 
Gestão de 

Turismo 
Hotelaria 

Gestão 

Desp. e de 

Lazer 

Gastronomia Eventos Outros Total 

Alagoas 1 1 0 0 0 0 2 

Bahia 0 0 0 0 0 0 0 

Ceará 2 3 2 1 0 0 8 

Maranhão 0 0 0 0 0 0 0 

Paraíba 0 0 0 0 0 0 0 

Pernambuco 1 0 0 0 0 0 1 

Piauí 0 0 0 0 0 0 0 

Rio Grande do Norte 0 0 1 0 0 0 1 

Sergipe 1 0 0 0 0 0 1 

Total 5 4 3 1 0 0 13 

 

Fonte: Pesquisa direta junto aos gestores dos cursos, 2011. 
 

 

Os resultados apontaram como características básicas dos cursos que segundo a 

periodicidade todos são semestrais; segundo o grau todos tecnológicos; quanto à modalidade 

verificou-se que a maioria dos cursos é presencial e somente um curso à distância, de Hotelaria do 

IFCE, no Ceará; quanto à  organização acadêmica e categoria verificou-se que todos são Institutos 

Federais conforme a nova designação, pertencentes à rede pública de ensino federal do Brasil. A 

seguir apresenta-se um quadro com aspectos básicos da oferta dos cursos. 
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CURSO UF CAMPUS 

(Município) 

SITE MODALIDADE 

Gestão de 

Turismo 

AL Maceió www.cefet-al.br Presencial 

Hotelaria AL Maceió www.cefet-al.br Presencial 

Gastronomia CE Baturité www.ifce.edu.br Presencial 

Desporto e 

Lazer 

CE Fortaleza www.ifce.edu.br Presencial 

Desporto e 

Lazer 

CE Juazeiro do 

Norte 

www.ifce.edu.br Presencial 

Gestão de 

Turismo 

CE Canindé www.ifce.edu.br Presencial 

Gestão de 

Turismo 

CE Fortaleza www.ifce.edu.br Presencial 

Hotelaria CE Fortaleza www.ifce.edu.br Presencial 

Hotelaria CE Baturité www.ifce.edu.br Presencial 

Hotelaria CE Fortaleza www.ifce.edu.br Distância 

Gestão de 

Turismo 

PE Recife www.ifpe.edu.br Presencial 

Desporto e 

Lazer 

RN Natal portal.ifrn.edu.br 

 

Presencial 

Gestão de 

Turismo 

SE Aracaju www.cefetse.edu.br Presencial 

 
Figura 28. Cursos, estados, municípios, sites e modalidades ofertados pelos IF do Nordeste  

Fonte: Pesquisa direta 2011. 

 

  Dos 13 cursos da tabela acima 12 são presenciais e um à distância que é o curso de 

Hotelaria no Ceará, ofertado em 7 pólos: Aracati, São Gonçalo, Barbalha, Quixeramobim, Caucaia 

FECET, Caucaia Jurema e Limoeiro do Norte.  

 

  Quanto ao ato regulatório, segundo informações colhidas no site oficial do MEC, sistema e-

mec, verificou-se que, dos 13 cursos indicados na tabela 10 mostrada anteriormente:  

 Cinco cursos foram autorizados e reconhecidos pelo MEC. São eles: Gestão Desportiva e 

de Lazer em Fortaleza e Juazeiro do Norte – CE, Gestão de Turismo e Hotelaria em 

Fortaleza – CE e Desporto e Lazer em Natal – RN;  

 Dois cursos constam somente dados de autorização: Gestão de Turismo em Maceió – AL e 

Recife – PE; 

 Seis cursos não possuem informações no próprio site do MEC. São eles: Hotelaria em 

Maceió – AL, Gastronomia e Hotelaria em Baturité – CE, Hotelaria à distância em 

http://www.cefet-al.br/
http://www.cefet-al.br/
http://www.ifce.edu.br/
http://www.ifce.edu.br/
http://www.ifce.edu.br/
http://www.ifce.edu.br/
http://www.ifce.edu.br/
http://www.ifce.edu.br/
http://www.ifce.edu.br/
http://www.ifce.edu.br/
http://www.ifpe.edu.br/
http://www.portal.ifrn.edu.br/
http://www.cefetse.edu.br/


 

170 

 

 

  

Fortaleza – CE, Gestão de Turismo em Canindé – CE, e Gestão de Turismo em Aracaju – 

SE. 

  

 

CURSO UF Município AUTORIZADO RECONHECIDO 

Gestão de 

Turismo 

AL Maceió 29/07/2009 Nada Consta 

Hotelaria AL Maceió Nada Consta Nada Consta 

Gastronomia CE Baturité Nada Consta Nada Consta 

Desporto e 

Lazer 

CE Fortaleza 08/11/2002 21/12/2007 

Desporto e 

Lazer 

CE Juazeiro do Norte 03/07/2002 21/12/2007 

Gestão de 

Turismo 

CE Canindé Nada Consta Nada Consta 

Gestão de 

Turismo 

CE Fortaleza 12/12/2001 30/11/2007 

Hotelaria CE Fortaleza 07/10/2003 30/04/2007 

Hotelaria CE Baturité Nada Consta Nada Consta 

Hotelaria 

(Distância) 

CE Fortaleza Nada Consta Nada Consta 

Gestão de 

Turismo 

PE Recife 28/11/2006 Nada Consta 

Desporto e 

Lazer 

RN Natal 13/06/2002 05/01/2007 

Gestão de 

Turismo 

SE Aracaju Nada Consta Nada Consta 

 

Figura 29. Ato regulatório dos cursos dos IF do Nordeste  

Fonte: Pesquisa direta 2011. 

 

 

  Quanto à avaliação, na observância do Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC), IGC 

contínuo e Conceito Institucional (CI) verificou-se que cada Instituto Federal possui sua avaliação. 

Não constam divulgados dados relativos a CI. O Instituto Federal do estado de Pernambuco possui 

nota 4 no IGC e os dos demais estados possuem nota 3 no IGC, como se pode ver na figura 30 a 

seguir. 
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CURSO UF Município IGC IGC Contínuo 

Gestão de 

Turismo 

AL Maceió 3 257 

Hotelaria AL Maceió 3 257 

Gastronomia CE Baturité 3 262 

Desporto e 

Lazer 

CE Fortaleza 3 262 

Desporto e 

Lazer 

CE Juazeiro do Norte 3 262 

Gestão de 

Turismo 

CE Canindé 3 262 

Gestão de 

Turismo 

CE Fortaleza 3 262 

Hotelaria CE Fortaleza 3 262 

Hotelaria CE Baturité 3 262 

Hotelaria 

(Distância) 

CE Fortaleza   

Gestão de 

Turismo 

PE Recife 4 314 

Desporto e 

Lazer 

RN Natal 3 272 

Gestão de 

Turismo 

SE Aracaju 3 239 

Figura 30. Avaliação dos cursos dos IF do Nordeste  

Fonte: Pesquisa direta 2011. 

 

  O Instituto Federal do estado de Pernambuco também se destacou com a maior pontuação 

de IGC contínuo com 314 pontos, seguido dos IFs dos estados de Rio Grande do Norte, Ceará, 

Alagoas e Sergipe.  

 

 

4.3.1 projeto pedagógico e organização curricular 

 

A seguir serão mostrados os resultados da pesquisa referentes ao projeto pedagógico e 

organização curricular. 

No que se refere à existência de um projeto pedagógico, verificou-se que todos os cursos 

afirmaram possuir um, embora provenientes de origens diferentes. Esses projetos pedagógicos 

foram elaborados pelo coordenador do curso (7,69%), pelo colegiado ou grupo de professores da 

IES (84,61%), ou ainda, por outros meios (15,38%) como: “assistência pedagógica, professores de 

outros cursos da área e coordenador de ensino” da IES. Não foi apontada na pesquisa que a 

elaboração do projeto pedagógico tenha sido feita por consultoria ou dirigentes.  
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Os objetivos e o perfil profissional dos cursos participantes da pesquisa foram elaborados 

com base em vários aspectos, houve mais de uma resposta por IES, destacando-se os parâmetros do 

MEC (92,30%), no conhecimento teórico prévio (ambos com 76,92%), nos modelos de outra IES 

(46,15%) e outros aspectos (15,38), como podem ser visualizados na figura a seguir. Entre aqueles 

que responderam a opção “outros” destacam-se: “na experiência profissional acumulada dos 

proponentes, na formação profissional, nas demandas locais”. Nenhum entrevistado apontou que se 

baseou em pesquisas especificas. 

 

76,92%

46,15%

92,30%

15,38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

conhecimento

teórico prévio

modelos de

outra IES

parametros do

MEC

outros

 

Figura 31. Bases para elaboração da concepção dos cursos de Turismo e áreas afins no NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2010. 

 

Quando se perguntou sobre a existência ou não de uma política de qualificação de recursos 

humanos no estado onde o curso é ofertado, as respostas apontaram o sim em 15,35% e para o item 

“não tenho conhecimento” para 84,61% dos entrevistados. Nenhum apontou o item não. Entre 

aqueles que responderam positivamente, identificaram que a política de qualificação de recursos 

humanos do estado era aquela contida no “grupo gestor do turismo: agentes do trade e instituições” 

e na área privada ou ainda através do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

A política de qualificação de recursos humanos no estado onde o curso é ofertado não foi 
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considerada em nenhum curso pesquisado, pois a maioria não conhece esta potítica e os que 

conhecem não a consideram. 

Quanto à elaboração de pesquisas (nos últimos 5 anos) na área de qualificação de recursos 

humanos para turismo e áreas afins, 15,38% afirmaram ter realizado pesquisas (própria e em 

parceria), 69,23% não fazem pesquisas e 15,38% afirmaram que não têm conhecimento desse 

assunto.  

não

23%

sim

15%

não tem 

conhecimento

15%

 

Figura 32. Elaboração de pesquisas na área de qualificação de pessoas para Turismo e áreas afins, pelas IES. 

Fonte: Pesquisa direta, 2010. 

 

No que se refere à consulta de pesquisas (nos últimos 5 anos), feita por órgãos ou 

instituições, na área de qualificação de recursos humanos para turismo e áreas afins, 7,69% 

respondeu não ter realizado pesquisas, 23,07% dos entrevistados afirmaram que não têm 

conhecimento desse assunto. Uma parcela de 69,23% afirmou ter consultado essas pesquisas, 

elaboradas por: pesquisa de demanda do ensino profissional do governo estadual, Secretaria de 

Turismo do estado e do município, Ministério do Turismo, SENAC, ABIH, projetos de outros 

cursos.  

No que se refere a áreas de concentração do curso, a pesquisa apontou que 15,38% dos 

entrevistados afirmaram ter uma área de concentração e 84,61% não possuem, concentração ou 

ênfase no curso. As áreas de concentração ou ênfases apontadas foram: na administração, 

ecoturismo, planejamento e gestão do turismo.  
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Quanto à identificação das áreas para estágios, foi apontado que os estágios são ofertados 

em várias áreas, destacando-se as áreas de agenciamento, hotelaria e alimentos e bebidas. Outros 

foram citados como: órgão público, consultoria, locadoras de automóveis, patrimônio, eventos, 

transporte e marketing. 

        

Quanto aos laboratórios instalados nos cursos de turismo e hotelaria, a pesquisa apontou que 

os mais utilizados nos cursos são informática (100%), agência modelo (23,07%), brinquedoteca 

(30,76%), eventos e gastronomia (ambos com 23,07%), recepção/hospedagem (23,07), como 

mostra a figura a seguir. Observou-se que o item “outro” foi apontado por 30,76 dos cursos, 

ofertando laboratórios do tipo escritório modelo de turismo, ônibus laboratório, laboratório de 

desporto e lazer. 

23,07

23,07

23,07

23,07

100,00

30,76

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

gastronomia/ similar

eventos

recepção/ hospedagem

agência modelo

informática

brinquedoteca/lazer

  

Figura 33. Laboratórios instalados nos cursos de turismo e áreas afins do NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2010. 

 

No que se refere aos idiomas ensinados nos cursos pesquisados observou-se o idioma Inglês 

é ensinado em 100% dos cursos e o Espanhol em 91,66% dos cursos, simultaneamente ao inglês 

em 91,66% dos casos. O idioma Francês é ensinado em 75% dos cursos, sendo simultaneamente ao 

espanhol e ao inglês em 66,67% dos cursos. 

O ensino de inglês é feito 66,67% de modo instrumental, 66,67% em noções da língua e 

50% de modo completo. O ensino de francês é feito 25% de modo instrumental, 33,34% em noções 
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da língua e 33,34% de modo completo. O ensino de espanhol é feito 66,67% de modo instrumental, 

58,33% em noções da língua e 50% modo completo. 

As habilidades trabalhadas no inglês são leitura (100%), escrita (83,34%), audição 

(91,67%) e pronúncia (91,67%). As habilidades trabalhadas no idioma francês são leitura (66,67%), 

escrita (58,34%), audição (58,34%) e pronúncia (58,34%). As habilidades trabalhadas no idioma 

espanhol são leitura (91,67%), escrita (83,34%), audição (83,34%) e pronúncia (83,34%). 

 As habilidades trabalhadas nos idiomas Inglês, Frances e espanhol dividem-se como se 

mostra a figura a seguir: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

leitura

escrita

audição

pronúncia

ingles frances espanhol

 

 

Figura 34. Habilidades do idioma Inglês, francês e espanhol ensinadas nos cursos de turismo e áreas afins 

do NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2010. 

 

Quanto ao ensino de informática oferecido no curso, a pesquisa apontou que 60% abordam 

processadores de texto, o mesmo percentual para softwares de estatísticas e gerenciais, 80% para o 

uso da internet, 40% ensina o uso de gráficos e bases de dados e 20% para folha de cálculo e outros 

aspectos. 
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 Figura 35. Ensino da informática nos cursos de turismo e áreas afins do NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2010. 

 

No item que trata do corpo docente, fazendo-se uma média aritmética dos números 

coletados, a pesquisa apontou que cada curso possui, em média, 30 docentes sendo 4 professores 

bacharéis em turismo ou hotelaria, ou 13,34% do quadro. 

Quanto ao currículo do curso, 53,84% já sofreu alguma alteração, ocorrida nos últimos 5 

anos, com a participação dos docentes do curso, promovendo sua atualização, considerando o 

“debate atual e as novas produções sobre a temática”. 

 

 

4.3.2 objetivos do curso e perfil profissiográfico do egresso 

 

A pesquisa também procurou identificar quais eram os objetivos gerais e os objetivos 

específicos dos cursos superiores de tecnologia dos Institutos Federais. O quadro a seguir mostra a 

forma literal dos objetivos, que serão posteriormente analisados. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

O Curso Superior de Tecnologia em Desporto e Lazer tem como objetivo formar um profissional 

para ocupar os seguintes cargos e funções: 

 Monitor de atividades recreativas; 

 Coordenador de atividades de lazer, recreação e esporte; 

 Consultor de lazer e desporto em organizações governamentais e não-governamentais. 
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CE 

(Fortaleza) 

 

 

Gestão 

Desportiva e de 

Lazer 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar profissional que atue no mercado de trabalho de forma crítica, reflexiva e 

responsável nos espaços direcionados à qualidade de vida e lazer, e forma a desenvolver 

a inclusão social e promoção da saúde física e mental. 

 Capacitar o aluno para o desenvolvimento e análise de projetos e políticas públicas na 

área de entretenimento e recreação e de qualidade de vida 

 Estimular o empreendedorismo no aluno a fim do mesmo sobressair-se aos imprevistos 

do mercado de trabalho. 

 Propiciar ao aluno a percepção das relações das atividades de recreação com outras 

áreas 

                                            

 

 

 

 

 

 

CE 

(Juazeiro do 

Norte) 

 

 

Gestão 

Desportiva e de 

Lazer 

OBJETIVO GERAL: 

O Curso Superior de Tecnologia em Desporto e Lazer tem como objetivo formar um profissional 

para ocupar os seguintes cargos e funções: 

 Monitor de atividades recreativas; 

 Coordenador de atividades de lazer, recreação e esporte; 

 Consultor de lazer e desporto em organizações governamentais e não-governamentais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar profissional que atue no mercado de trabalho de forma crítica, reflexiva e 

responsável nos espaços direcionados à qualidade de vida e lazer, e forma a desenvolver 

a inclusão social e promoção da saúde física e mental. 

 Capacitar o aluno para o desenvolvimento e análise de projetos e políticas públicas na 

área de entretenimento e recreação e de qualidade de vida 

 Estimular o empreendedorismo no aluno a fim do mesmo sobressair-se aos imprevistos 

do mercado de trabalho 

 Propiciar ao aluno a percepção das relações das atividades de recreação com outras 

áreas 

 

 

 

 

CE 

(Fortaleza) 

 

 

Gestão de 

Turismo 

OBJETIVO GERAL: 

Promover a formação profissional do discente para atender a demanda na Área de Turismo, 

através da educação tecnológica voltada para a média e macro gestão em empresas privadas e 

públicas na área de turística e instituições e empresas de planejamentos turísticos e habilitar em 

Guia de Turismo regional e Nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Capacitar e habilitar o aluno na Área de Turismo e Hospitalidade com total autonomia no âmbito 

da Gestão, promovendo um amplo conhecimento teórico-prático para o trabalho nos diversos 

segmentos que compreendem a atividade turística, formando um profissional empreendedor, com 

vasta cultura, discernimento, destreza, e ética, desenvolvendo competências e habilidades 

técnicas adequadas as inovações tecnológicas, atendendo as necessidades do mercado, 

proporcionando modernização e participação ativa da empresa na sociedade e, sobretudo no 

segmento econômico, conforme competências e habilidades à frente especificadas; habilitar o 

aluno com guia de turismo regional e nacional, cumprindo a carga horária mínima necessária de 

viagens com guiamento. 

 

 

 

 

 

CE 

(Canindé) 

 

 

Gestão de 

Turismo 

 

OBJETIVO GERAL: 

Promover a formação profissional do discente para atender a demanda na Área de Turismo, 

através da educação tecnológica voltada para a média e macro gestão em empresas privadas e 

públicas na área de turística e instituições e empresas de planejamentos turísticos e habilitar em 

Guia de Turismo regional e Nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Capacitar e habilitar o aluno na Área de Turismo e Hospitalidade com total autonomia no âmbito 

da Gestão, promovendo um amplo conhecimento teórico-prático para o trabalho nos diversos 

segmentos que compreendem a atividade turística, formando um profissional empreendedor, com 

vasta cultura, discernimento, destreza, e ética, desenvolvendo competências e habilidades 

técnicas adequadas às inovações tecnológicas, atendendo as necessidades do mercado, 

proporcionando modernização e participação ativa da empresa na sociedade e, sobretudo no 

segmento econômico, conforme competências e habilidades à frente especificadas; habilitar o 

aluno com guia de turismo regional e nacional, cumprindo a carga horária mínima necessária de 

viagens com guiamento. 
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CE 

(Fortaleza) 

 

 

Hotelaria 

 

OBJETIVO GERAL: 

O Curso Superior de Tecnologia em Hospitalidade tem como objetivo formar profissionais para 

assumirem funções administrativas-tático-operacionais nas áreas de hospedagem, sala-bar e 

comercial dos meios de hospedagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar o discente com o mercado turístico hoteleiro. 

 Propiciar ao discente competências de organização e operacionalização dos setores de 

recepção, reservas, governança e sala-bar. 

 Desenvolver no discente as técnicas de promoção e venda dos produtos hoteleiros 

 Oportunizar ao discente o perfil de gestor, com funções administrativas-tático-

operacionais e estratégicas na empresa hoteleira. 

 

 

 

 

CE 

(Baturité) 

 

 

Hotelaria 

 

OBJETIVO GERAL: 

O Curso Superior de Tecnologia em Hospitalidade tem como objetivo formar profissionais para 

assumirem funções administrativas-tático-operacionais nas áreas de hospedagem, sala-bar e 

comercial dos meios de hospedagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar o discente com o mercado turístico hoteleiro. 

 Propiciar ao discente competências de organização e operacionalização dos setores de 

recepção, reservas, governança e sala-bar. 

 Desenvolver no discente as técnicas de promoção e venda dos produtos hoteleiros 

 Oportunizar ao discente o perfil de gestor, com funções administrativas-tático-

operacionais e estratégicas na empresa hoteleira. 

                                            

 

 

 

 

 

 

CE 

(Fortaleza) 

 

 

Hotelaria 

(Distância) 

 

OBJETIVO GERAL: 

O Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria tem como objetivo formar profissionais para 

assumirem funções administrativas, tático-operacionais, nas áreas de hospedagem, sala-bar e 

comercial dos meios de hospedagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar o discente com o mercado turístico hoteleiro; 

 Propiciar ao estudante competências de organização e operacionalização dos setores de 

recepção, reservas, governança e sala-bar; 

 Desenvolver no discente as técnicas de promoção e venda dos produtos hoteleiros; 

Oportunizar ao discente o perfil de gestor, com funções administrativas, tático-operacionais e 

estratégicas na empresa hoteleira. 

CE 

(Baturité) 

 

 

Gastronomia 

 

OBJETIVO GERAL: 

Preparar, qualificar e formar profissionais com competências técnicas para desempenhar 

atividades voltadas para a melhoria da qualidade da culinária local e dos serviços de alimentação.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Qualificar cidadãos para atuarem em estabelecimentos de alimentação; 

 Formar profissionais tecnicamente aptos à elaboração de produtos culinários (alimentos 

e bebidas) atendendo a padrões qualitativos e sensoriais; 

 Conhecer a legislação na área, para elaborar refeições de acordo com as normas de 

segurança alimentar;  

 Formar profissionais responsáveis e éticos; 

 Subsidiar o mercado com profissionais capacitados em gastronomia para atuarem na 

região do Maciço de Baturité, favorecendo sua fixação na região. 

 

AL 

(Maceió) 

 

Gestão de 

Turismo 

OBJETIVO GERAL: 

Habilitar o Tecnólogo em Gestão de Turismo a trabalhar no segmento turístico, desempenhando 

as funções principais dentro da área de atuação profissional, como planejamento, promoção e 

vendas e gestão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Não declarado. 
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AL 

(Maceió) 

 

Hotelaria 

 

OBJETIVO GERAL: 

O curso de Hotelaria tem como objetivo formar profissionais-cidadãos, com elevado grau de 

responsabilidade social que contemple em seu perfil capacidade para gerenciar as atividades de 

planejamento e execução das funções inerentes à área de hospitalidade e lazer.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Na implementação de uma política pública preconizada pelo PP do IFAL está a redução das 

desigualdades sociais, o desenvolvimento socioeconômico, a vinculação à educação básica, a 

escola pública de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE 

(Recife) 

 

 

Gestão de 

Turismo 

 

OBJETIVO GERAL: 

A idéia do curso é a de capacitar o futuro profissional a trabalhar com turismo realizando e 

contribuindo numa gestão integrada de processos, fortalecendo as dimensões de planejamento, de 

administração, de marketing, de negócios e de gestão ambiental de produtos turísticos e de 

regiões turísticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar profissionais dotados de interesse pela observação crítica e pela participação ativa 

nos processos de criação, gestão, monitoramento e redirecionamento da gestão da 

atividade turísticas de um lugar, oferecendo uma proposta, porém direcionando para 

futuros egressos do Curso Superior Tecnológico de Gestão em Turismo, uma vez que 

foram percebidas e analisadas as lacunas na formação do gestor de turismo em nível 

estadual e regional, notadamente no tocante a um maior aprofundamento sobre elementos 

prioritários, importantes e básicos da gestão de turismo balizadas  numa visão sistemática 

da área de hospitalidade; 

 Propiciar caminhos alternativos para fomentar o turismo para uma gestão integrada de 

processos, fortalecendo as dimensões de planejamento e organização do turismo e de seus 

grupos-objetivos; 

 Atender à necessidade de formação na área de tecnológico, uma vez que no estado de 

Pernambuco só e oferecida a formação de bacharel, totalizando 30 instituições dentre elas 

29 no setor privado e a Universidade Federal de Pernambuco na esfera pública, o que 

dificulta o acesso à formação superior de pessoas economicamente debilitadas, ou seja, 

grande parte da população do estado. 

 

 

 

RN 

(Natal) 

 

 

Gestão 

Desportiva e de 

Lazer 

 

OBJETIVO GERAL: 

O objetivo geral do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer oferecido pelo 

IFRN é formar tecnólogos como cidadãos éticos e com capacidade técnica e política e 

competência para planejar, promover, empreender, executar, gerenciar e avaliar, de forma 

participativa e mobilizadora, atividades que tenham em vista, principalmente, o aproveitamento 

do tempo disponível e o desenvolvimento pessoal e comunitário do cidadão. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Capacitar o profissional do lazer para atuar numa sociedade em permanente transformação 

cultural, produzindo conhecimentos científicos e tecnológicos e aplicando-os na realidade social; 

• Dar condições aos profissionais para que elaborem, executem e avaliem projetos de lazer 

através de parcerias, convênios e pesquisas na área, objetivando atender aos mais diferentes 

segmentos da sociedade; 

• Qualificar o profissional do lazer para implementar políticas públicas e privadas setoriais de 

lazer, balizadas pelos princípios de proteção, conservação e preservação do patrimônio histórico-

cultural e dos recursos naturais, compatibilizando com o desenvolvimento social e as vivências de 

lazer; 

• Propiciar conhecimentos teórico-práticos ao profissional do lazer, visando à democratização de 

vivências conscientes do lazer, identificadas com a construção da cidadania, da saúde, da 

qualidade de vida e da humanização das relações interpessoais; 

• Qualificar para o gerenciamento de programas e eventos de lazer norteados pelos princípios da 

honestidade, da ética e da transparência administrativa; 

• Proporcionar uma formação na perspectiva inter e transdisciplinar, por compreender a 

importância da contribuição das diversas ciências humanas na atuação do profissional do lazer no 

mundo do trabalho. 
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SE 

(Aracaju) 

 

Gestão de 

Turismo 

 

OBJETIVO GERAL: 

Atuar como gestor em turismo com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental das comunidades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Planejar ações acerca da identidade local (economia, cultura e política), considerando as fases de 

organização cooperativista e associativista numa visão sistêmica e holística do ambiente, que se 

traduz como o Ecoturismo, um modelo de gestão. 

 

 

Figura 36. Objetivos Gerais e específicos dos cursos de turismo e áreas afins do NE. 

Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

 

Após observados os objetivos gerias e específicos dos cursos pesquisados, apresentam-se a 

seguir os pontos com maior recorrência, tornando-se comuns respectivamente em: 

 primeiro lugar: o planejamento e a elaboração de projetos, seguido da gestão; 

 segundo lugar: o empreendedorismo; e a competência profissional visando a  

operacionalização; 

 terceiro lugar: o desenvolvimento responsável, sustentável e preservação; o 

desenvolvimento socioeconômico; a promoção de vendas e marketing; a habilidade de 

monitorar e guiar grupos;  

 quarto lugar: a ética; a formação de modo crítico e humanista; a compreensão 

multidisciplinar e a interface com outras áreas do conhecimento; identificação com o 

mercado e com a realidade social; 

 quinto lugar: a responsabilidade social/ respeito ao homem e à natureza/ valorização 

humana/ promoção da qualidade de vida / justiça/ equidade social; a habilidade de trabalhar 

como coordenador e como consultor; 
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Figura 37. Pontos que mais apareceram nos objetivos gerais dos cursos superiores de tecnologia em 

turismo e áreas afins nos IFs do NE. 

Fonte: pesquisa direta, 2010. 

 

Outros pontos citados isoladamente pelas IES como objetivos dos cursos foram: a visão 

sistêmica e o atendimento à demanda de mercado com formação de profissionais de nível 

tecnológico. A pesquisa não apareceu em nenhum dos objetivos dos cursos analisados, nem a 

preocupação com a oferta de uma formação de qualidade. 

Percebeu-se que esses cursos, de modalidade tecnológica, estão privilegiando o 

planejamento, a elaboração de projetos e a gestão, antes mesmo do empreendedorismo; e a 

competência profissional visando à operacionalização. Nenhum curso tem por objetivo aspectos 

relativos à pesquisa, priorizando, como já foi citado, o planejamento e a gestão. O Catálogo 

Nacional de Cursos prevê que os cursos superiores de tecnologia deste eixo tecnológico possam 
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abranger os processos tecnológicos de planejamento, organização, operação e avaliação de produtos 

e serviços inerentes à hospitalidade e ao lazer. Dessa forma, verificou-se que os cursos pesquisados 

estão em consonância com o que prevê as diretrizes desta área. 

 

 

Perfil profissiográfico do egresso 

Quanto ao perfil dos egressos a pesquisa apontou questões abertas onde cada IES pôde 

registrar o perfil profissional do egresso dos seus cursos de turismo e áreas afins, identificando suas 

competências e habilidades. A seguir, elaborou-se um quadro com a transcrição literal dos projetos 

e em seguida uma lista retirada das informações constantes nas pesquisas, classificada por 

competências e habilidades semelhantes. 

 

CE 

(Fortaleza) 

 

Gestão 

Desportiva e de 

Lazer 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

 Monitorar atividades recreativas de grupos em espaços escolares e de lazer de acordo 

com a idade e as necessidades das clientelas; 

 Planejar atividades e eventos desportivos e de lazer mensurando custos/benefícios 

sociais, culturais, ambientais e econômicos; 

 Definir meios e estratégias para captação de recursos que viabilizem a realização de 

eventos desportivos e de lazer; 

 Articular recursos humanos, técnicos e financeiros necessários à realização de 

atividades de lazer e desporto; 

 Coordenar e/ou supervisionar equipes de trabalho responsáveis pela promoção e 

realização de eventos de desporto e lazer; 

 Elaborar instrumentos úteis à mensuração do nível de satisfação das clientelas 

atendidas; 

 Analisar os resultados das avaliações produzindo sínteses e relatórios analíticos que 

sirvam como memória/referência para atividades posteriores; 

 Prestar serviços de consultoria em assuntos relacionados ao desporto e ao lazer. 

HABILIDADES E ATITUDES 

 Habilidade nas relações interpessoais 

 Boa comunicação com o público 

 Dinamismo, iniciativa e flexibilidade para as ações 

 Capacidade para inovar 

 Articulador 

 Boa postura pessoal 

 Disciplina 

 Espírito de dedicação e cooperação 

 Liderança 

 Cultura geral 

CE 

(Juazeiro do 

Norte) 

 

Gestão 

Desportiva e de 

Lazer 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

 Monitorar atividades recreativas de grupos em espaços escolares e de lazer de acordo 

com a idade e as necessidades das clientelas; 

 Planejar atividades e eventos desportivos e de lazer mensurando custos/benefícios 

sociais, culturais, ambientais e econômicos; 

 Definir meios e estratégias para captação de recursos que viabilizem a realização de 

eventos desportivos e de lazer; 

 Articular recursos humanos, técnicos e financeiros necessários à realização de 
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atividades de lazer e desporto; 

 Coordenar e/ou supervisionar equipes de trabalho responsáveis pela promoção e 

realização de eventos de desporto e lazer; 

 Elaborar instrumentos úteis à mensuração do nível de satisfação das clientelas 

atendidas; 

 Analisar os resultados das avaliações produzindo sínteses e relatórios analíticos que 

sirvam como memória/referência para atividades posteriores; 

Prestar serviços de consultoria em assuntos relacionados ao desporto e ao lazer. 

HABILIDADES E ATITUDES 

 Habilidade nas relações interpessoais 

 Boa comunicação com o público 

 Dinamismo, iniciativa e flexibilidade para as ações 

 Capacidade para inovar 

 Articulador 

 Boa postura pessoal 

 Disciplina 

 Espírito de dedicação e cooperação 

 Liderança 

Cultura geral 

CE 

(Fortaleza) 

 

Gestão de 

Turismo 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

 Desempenhar com destreza ações técnicas para o desenvolvimento do turismo, atuando 

na Gestão dos Empreendimentos Turísticos, imbuídos de criatividade, autonomia 

organizativa e decisória, discernimento, integração, disciplina, visão empreendedora, 

bom senso, conhecimento e laboriosidade, compreendendo a fenomenologia que 

engloba o trade turístico; 

 Desenvolver projetos relativos à área com a finalidade de promover qualificação para o 

turismo; 

 Promover consultorias; 

 Promover desenvolvimento de uma empresa, definindo novas políticas com dinamismo 

na otimização de espaços, de pessoas, de custos e modernidade; 

 Difundir idéias empreendedoras, articulando meios para sua execução; 

 Guiar turistas em âmbito regional e nacional. 

CE 

(Canindé) 

 

Gestão de 

Turismo 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

 Desempenhar com destreza ações técnicas para o desenvolvimento do turismo, atuando 

na Gestão dos Empreendimentos Turísticos, imbuídos de criatividade, autonomia 

organizativa e decisória, discernimento, integração, disciplina, visão empreendedora, 

bom senso, conhecimento e laboriosidade, compreendendo a fenomenologia que 

engloba o trade turístico; 

 Desenvolver projetos relativos à área com a finalidade de promover qualificação para o 

turismo; 

 Promover consultorias; 

 Promover desenvolvimento de uma empresa, definindo novas políticas com dinamismo 

na otimização de espaços, de pessoas, de custos e modernidade; 

 Difundir ideias empreendedoras, articulando meios para sua execução; 

 Guiar turistas em âmbito regional e nacional. 

CE 

(Fortaleza) 

 

Hotelaria 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

 Interpretar pesquisas, sondagens e indicadores sócio-econômicos para conceber  e 

administrar serviços turísticos; 

 Conceber e administrar política comercial de meios e hospedagem; 

 Conceber processos de produção de bens e serviços hoteleiros, prevendo, definindo e 

avaliando recursos físicos, humanos, econômicos e financeiros necessários; 

 Articular recursos físicos, humanos, econômicos e financeiros necessários à produção de 

bens e serviços hoteleiros. 

 Avaliar os resultados da produção mediante a mensuração dos índices de satisfação da 

clientela e da viabilidade econômico-financeira do negócio, atentando para a 
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responsabilidade com a sociedade e o meio na qual ela se movimenta, implementando 

readequações quando for o caso. 

HABILIDADES E ATITUDES 

 Assistente da Governanta: Orientar, supervisionar e executar o trabalho operacional das 

equipes de trabalho do setor de governança e estar apta (o) a assumir as tarefas da 

governanta (o) em sua ausência; 

 Governanta: Executar tarefas administrativas na articulação do planejamento, controle e 

desempenho do setor de governança; 

 Chefe de recepção: Orientar, supervisionar e coordenar a equipe da recepção, bem como 

executar tarefas garantindo a operação do front-office; 

 Chefe de reservas: Orientar, supervisionar e coordenar a equipe de reservas, bem como 

executar tarefas garantindo a operacionalização do setor, buscando a maximização da 

ocupação hoteleira; 

 Gerente de Hospedagem: Administrar, dirigir e planejar o departamento de 

hospedagem, analisando o desempenho do mesmo, buscando conciliar a maximização 

da ocupação hoteleira com a da receita; 

 Supervisor de sala-bar: Orientar, supervisionar e coordenar a equipe de atendimento do 

restaurante, bem como executar tarefas garantindo a operacionalização do setor e a 

satisfação do cliente; 

 Assistente de Alimentos e Bebidas: Orientar e supervisionar o trabalho operacional das 

equipes de trabalho das áreas de atendimento e de produção do departamento de A&B, 

e estar apto a assumir as tarefas do Gerente de Alimentos e bebidas em sua ausência; 

 Coordenador de Eventos Hoteleiros: Promover eventos, organizar, supervisionar e 

controlar a equipe de eventos, bem como executar tarefas garantindo a 

operacionalização do setor; 

 Gerente de Alimentos e Bebidas: Gerir o departamento de A&B, exercendo tarefas 

administrativas, direção e controle do setor de atendimento envolvendo-o com a 

produção, buscando a maximização da receita; 

 Gerente Comercial: Administrar, coordenar o departamento comercial, buscando junto 

com sua equipe a promoção e vendas do hotel como um todo. Analisar o desempenho 

do departamento e buscar a maximização do Market-share no mercado; 

 Gerente Operacional: Exercer tarefas de coordenação e controle sobre os departamentos 

do hotel. Orquestrar a empresa hoteleira garantindo a harmonia entre departamentos e 

setores, de acordo com os objetivos da empresa. Desempenhar funções táticas-

operacionais-administrativas articuladas junto à gerencia geral/proprietários; 

 Consultor em Hotelaria: Ter função holística. Assistir e aconselhar a gerência 

geral/proprietários, bem como a gerencia operacional e interessados. 

CE 

(Baturité) 

 

Hotelaria 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

 Interpretar pesquisas, sondagens e indicadores sócio-econômicos para conceber  e 

administrar serviços turísticos; 

 Conceber e administrar política comercial de meios e hospedagem; 

 Conceber processos de produção de bens e serviços hoteleiros, prevendo, definindo e 

avaliando recursos físicos, humanos, econômicos e financeiros necessários; 

 Articular recursos físicos, humanos, econômicos e financeiros necessários à produção de 

bens e serviços hoteleiros. 

 Avaliar os resultados da produção mediante a mensuração dos índices de satisfação da 

clientela e da viabilidade econômico-financeira do negócio, atentando para a 

responsabilidade com a sociedade e o meio na qual ela se movimenta, implementando 

readequações quando for o caso. 

HABILIDADES E ATITUDES 

 Assistente da Governanta: Orientar e supervisionar  e executar o trabalho operacional 

das equipes de trabalho do setor de governança e estar apta (o) a assumir as tarefas da 

governanta (o) em sua ausência; 

 Governanta: Executar tarefas administrativas na articulação do planejamento, controle e 

desempenho do setor de governança; 
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 Chefe de recepção: Orientar, supervisionar e coordenar a equipe da recepção, bem como 

executar tarefas garantindo a operação do front-office; 

 Chefe de reservas: Orientar, supervisionar e coordenar a equipe de reservas, bem como 

executar tarefas garantindo a operacionalização do setor, buscando a maximização da 

ocupação hoteleira; 

 Gerente de Hospedagem: Administrar, dirigir e planejar o departamento de 

hospedagem, analisando o desempenho do mesmo, buscando conciliar a maximização 

da ocupação hoteleira com a da receita; 

 Supervisor de sala-bar: Orientar, supervisionar e coordenar a equipe de atendimento do 

restaurante, bem como executar tarefas garantindo a operacionalização do setor e a 

satisfação do cliente; 

 Assistente de Alimentos e Bebidas: Orientar e supervisionar o trabalho operacional das 

equipes de trabalho das áreas de atendimento e de produção do departamento de A&B, 

e estar apto a assumir as tarefas do Gerente de Alimentos e bebidas em sua ausência; 

 Coordenador de Eventos Hoteleiros: Promover eventos, organizar, supervisionar e 

controlar a equipe de eventos, bem como executar tarefas garantindo a 

operacionalização do setor; 

 Gerente de Alimentos e Bebidas: Gerir o departamento de A&B, exercendo tarefas 

administrativas, direção e controle do setor de atendimento envolvendo-o com a 

produção, buscando a maximização da receita; 

 Gerente Comercial: Administrar, coordenar o departamento comercial, buscando junto 

com sua equipe a promoção e vendas do hotel como um todo. Analisar o desempenho 

do departamento e buscar a maximização do Market-share no mercado; 

 Gerente Operacional: Exercer tarefas de coordenação e controle sobre os departamentos 

do hotel. Orquestrar a empresa hoteleira garantindo a harmonia entre departamentos e 

setores, de acordo com os objetivos da empresa. Desempenhar funções táticas-

operacionais-administrativas articuladas junto à gerencia geral/proprietários; 

 Consultor em Hotelaria: Ter função holística. Assistir e aconselhar a gerência 

geral/proprietários, bem como a gerencia operacional e interessados. 

 

CE 

(Fortaleza) 

 

Hotelaria 

(distância) 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

 Orientar, supervisionar e executar o trabalho operacional das equipes de trabalho do setor de 

governança e estar apta (o) a assumir as tarefas da governanta (o) em sua ausência; 

 Executar tarefas administrativas na articulação do planejamento, controle e desempenho do 

setor de governança; 

 Orientar, supervisionar e coordenar a equipe da recepção, bem como executar tarefas 

garantindo a operação do front-office; 

 Orientar, supervisionar e coordenar a equipe de reservas, bem como executar tarefas 

garantindo a operacionalização do setor, buscando a maximização da ocupação hoteleira; 

 Administrar, dirigir e planejar o departamento de hospedagem, analisando o desempenho 

do mesmo, buscando conciliar a maximização da ocupação hoteleira com a da receita; 

 Orientar, supervisionar e coordenar a equipe de atendimento do restaurante, bem como 

executar tarefas garantindo a operacionalização do setor e a satisfação do cliente; 

 Orientar e supervisionar o trabalho operacional das equipes de trabalho das áreas de 

atendimento e de produção do departamento de A&B, e estar apto a assumir as tarefas do 

Gerente de Alimentos e bebidas em sua ausência; 

 Promover eventos, organizar, supervisionar e controlar a equipe de eventos, bem como 

executar tarefas garantindo a operacionalização do setor; 

 Gerir o departamento de A&B, exercendo tarefas administrativas, direção e controle do 

setor de atendimento envolvendo-o com a produção, buscando a maximização da receita; 

 Administrar e coordenar o departamento comercial, buscando junto com sua equipe a 

promoção e vendas do hotel como um todo. Analisar o desempenho do apartamento e 

buscar a maximização Market-share no mercado; 

 Exercer tarefas de coordenação e controle sobre os departamentos do hotel. Orquestrar a 

empresa hoteleira garantindo a harmonia entre departamentos e setores, de acordo com os 

objetivos da empresa. Desempenhar funções administrativas-tático-operacionais articuladas 
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junto à gerência geral/proprietários. 

 

CE 

(Baturité) 

 

Gastronomia 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

Profissional com competências técnicas para atuar na área de preparação de alimentos 

em serviços de alimentação. 

Assim, o Tecnólogo estará capacitado para: 

 Utilizar adequadamente o ambiente, equipamentos e maquinários nas áreas de 

restaurantes, buffets, panificação e confeitaria, bem como serviços de bebidas; 

 Atender às normas e práticas de higiene na aquisição, pré-preparo, armazenamento, 

preparo e apresentação de alimentos/refeições; 

 Elaborar preparações culinárias em conformidade com a legislação vigente; 

 Elaborar pratos com finalização artística e sensorialmente aceitáveis. 

 Interagir com a cultura já estabelecida, recriando-a de modo inventivo e inovador, a 

partir das mais diversas influências gastronômicas e culturais possíveis. 

 Possuir conhecimento sobre o setor gastronômico e ter uma visão geral da situação 

da gastronomia no Brasil e no mundo;  

 Ter conhecimento sobre os vários setores de uma estrutura gastronômica completa, 

incluindo: cozinha, confeitaria e padaria, e serviço;  

 Compreender, analisar interpretando a importância atual dos fenômenos 

gastronômicos, conhecendo a sua evolução na vida cultural, social e econômica do 

país, e as diversidades de desenvolvimento local, regional e internacional, podendo 

então prever as consequências dos impactos do desenvolvimento do setor 

gastronômico;  

 Construir empreendimentos criativos em serviços de alimentação, buscando alternativas 

e conquistando novos mercados. 

 

HABILIDADES E ATITUDES 

Os formandos do curso de Gastronomia do Campus Avançado de Baturité estarão capazes de 

assumir as funções impostas pelo mercado de trabalho regional e nacional congregando para isto 

as seguintes habilidades e atitudes:  

 Possuir uma base teórica, BM como prática necessária para atender às exigências 

da modernidade na gestão empreendedora em negócios de gastronomia;  

 Conhecer a composição de alimentos e a estruturação de cardápios e fichas 

técnicas;  

 Escolher fornecedores e ser detentor do conhecimento referente à  importância da 

manipulação dos alimentos com higiene e segurança, de acordo com os parâmetros 

legais;  

 Utilizar processos de seleção de procedimentos para implantação do sistema de 

planejamento;  

 Aplicar as técnicas de conservação de alimentos;  

 Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, do planejamento tático 

e do plano diretor, aplicáveis à gestão em gastronomia;  

 Saber integrar os conhecimentos tecnológicos com: a prática de serviços e de cozinha, 

aos gêneros alimentícios de produção local, nacional e internacional, as relações de 

mercado, a ciência da alimentação e a enogastronomia, aos princípios nutricionais de 

alimentos e a cultura geral das regiões estudadas e das etnias que a formam;  

 Exercer funções técnicas, com habilidades de coordenação e agilidade na tomada de 

decisões, em cozinhas, em todos os seus níveis (planejamento de cardápios, compras, 

produção, treinamento de pessoal, serviço de sala e formação de preços), em cozinhas 

de complexos de lazer e recreação, hotéis, bufês, linhas aéreas, restaurantes variados, 

fast-food, e áreas correlatas ao conhecimento;  

 Conhecer a estrutura e o funcionamento dos equipamentos de uma cozinha e o 

funcionamento de todos os serviços que envolvem o setor gastronômico;  

 Reconhecer os princípios fisiológicos e químicos envolvidos na análise sensorial de 

produtos alimentícios;  

 Diferenciar os tipos de serviços realizados fora do ambiente restaurativo e sua 

importância como serviço gastronômico;  

 Relacionar os aspectos gastronômicos com o desenvolvimento turístico das regiões, 



 

187 

 

 

  

levando em conta os produtos típicos e a elaboração de roteiros turísticos;  

 Identificar a importância do conhecimento dos tipos de frutas, bebidas e territórios como 

fator de desenvolvimento da gastronomia e potencialidades turísticas;  

 Saber reconhecer a importância dos clientes do setor de alimentação como sujeito ativo 

e formador de opinião, reconhecendo e satisfazendo às crescentes e variadas 

necessidades dos consumidores. 

AL 

(Maceió) 

 

Gestão de 

Turismo 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

Compreendendo que a crescente cientificidade da vida social e produtiva exige do 

cidadão trabalhador, cada vez mais, uma maior apropriação do conhecimento científico, 

tecnológico e político, o IF-AL estabelece em seu projeto pedagógico Institucional como requisito 

para o perfil dos egressos de suas ofertas de ensino, a dimensão de formação integral, que se 

constitui em socialização competente para a participação social e em qualificação para o trabalho 

na perspectiva da produção das condições gerais de existência.  

Dessa forma, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo se propõe a formar 

profissionais fundamentados nas dimensões humanística, científica e tecnológica em condições 

de atuação nas áreas de planejamento e desenvolvimento da atividade turística, nos segmento 

público e privado. 

 

HABILIDADES E ATITUDES:  

O profissional desenvolverá ações no âmbito do planejamento turístico, agenciamento 

de viagens (emissivas, receptivas e operadores de turismo), transportadoras turísticas e 

consultorias voltadas para o gerenciamento das políticas públicas e para a comercialização e 

promoção dos serviços relativos à atividade. A identificação dos potenciais turísticos do 

receptivo, considerando a diversidade cultural e os aspectos socioambientais para o 

desenvolvimento local e regional. 

Pautando sua atuação numa perspectiva social e sustentável, o egresso do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo estará habilitado a exercer funções inerentes ao 

planejamento, a promoção e venda de produtos e serviços turísticos e ao gerenciamento da 

execução da prestação de serviços turísticos. 

PERFIL GERAL  

A oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo no IF-AL – Campus 

Maceió se faz na perspectiva de criar e desenvolver produtos com base nas reais necessidades do 

contexto sócio-econômico, fortalecendo o que já existe, adaptando-o à demanda em potencial. O 

tecnólogo em Gestão de Turismo é um profissional extremamente necessário e fomentador da 

atividade turística.  

Nesse sentido, o IF-AL, consciente da sua função institucional de responder às 

demandas de formação profissional no contexto alagoano, oferta o Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Turismo objetivando contribuir para o fortalecimento do desenvolvimento 

sociaoeconômico do seu povo. 

AL 

(Maceió) 

 

Hotelaria 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS:  

Obter todos os conhecimentos necessários para atuação na área de hospitalidade com qualidade e 

formação de um cidadão crítico e consciente do seu papel na sociedade. 

 

HABILIDADES E ATITUDES: 

Saber aplicar na prática os conhecimentos e se comportar de forma apropriada em todas as 

situações no ambiente organizacional. 

PE 

(Recife) 

 

Gestão de 

Turismo 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

O tecnólogo de Gestão em Turismo será um profissional capaz de: 

 

1. Atuar como gestor de operações turísticas e das atividades de planejamento de empresas 

turísticas e organização do turismo. 

2. Aplicar com responsabilidade e ética profissional os princípios de planejamento, 

organização e gestão de turismo. 

3. Empreender nos diversos segmentos da atividade turística. 

4. Elaborar projetos turísticos com foco nos princípios da sustentabilidade. 

5. Utilizar as diversas linguagens de comunicação e tecnologias. 

Realizar gestão compartilhada de pessoas que executem ações relativas á produção e prestação de 
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serviços turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RN 

(Natal) 

 

Gestão 

Desportiva e de 

Lazer 

PERFIL DO EGRESSO: 

COMPETÊNCIAS 

 Diagnosticar os indicadores sociais em relação às questões comunitárias que exigem a 

atuação em diversas esferas do Lazer e Desenvolvimento Social tais como: esporte, 

recreação, entretenimento, folclore, arte e cultura; 

 Elaborar projetos e programas de Lazer e qualidade de Vida, além de executar e avaliar 

projetos e programas de Lazer em seus mais diferentes segmentos sociais; 

 Atuar em atividades de intervenção social, tendo em vista a reintegração, a inclusão 

social e a qualidade de vida, tendo como enfoque o lazer; 

 Desenvolver o pensamento científico a partir de uma compreensão ampla de ciências, 

para o entendimento das questões sociais e para a produção e aplicação do 

conhecimento na área do lazer e qualidade de vida; 

 Aplicar a legislação nacional, bem como os princípios e normas internacionais 

pertinentes ao meio ambiente, à cultura, aos direitos sociais e às normas de segurança 

do trabalho; 

 Gerenciar as atividades do ponto de vista econômico, técnico e administrativo, 

articulando e coordenando os recursos humanos, financeiros e sociais; 

 Consolidar uma formação multicultural, visando entender as características de cada 

segmento social em diferentes comunidades; 

 Intervir no âmbito da educação não formal em uma perspectiva multicultural; 

 Otimizar os espaços urbanos de forma multifacetada, empreendendo projetos na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável, envolvendo trabalho, ciência e cultura e 

lazer; 

 Atuar no Lazer na busca da qualidade de vida, compreendendo os elementos 

constituintes do arcabouço social como a saúde, moradia, segurança, educação, meio 

ambiente, alimentação, entre outros; 

 Identificar as características culturais de organização temporal do cotidiano e, a partir 

delas, as possibilidades e os limites para o lazer; 

 Identificar e avaliar a funcionalidade dos espaços e equipamentos de lazer ampliando, 

diversificando, adaptando e democratizando as possibilidades de uso para os diversos 

segmentos sociais e os vários interesses culturais do lazer; 

 Desenvolver, através da vivência do lazer, a consciência pela promoção, proteção, 

conservação, preservação e a melhoria do meio ambiente e do patrimônio cultural, 

compatibilizando-o com o desenvolvimento social e a qualidade de vida; 

 Desenvolver as vivências do lazer como uma manifestação sócio-histórica e cultural da 

sociedade, consciente da sua importância para a cidadania, a saúde, a qualidade de vida 

e a humanização das relações sociais; 

 Gerenciar equipes de agentes sociais do lazer no desenvolvimento de programas e 

projetos de lazer com honestidade, ética, participação popular e transparência 

administrativa; 

 Buscar qualidade e melhores resultados para as ações desenvolvidas no lazer, 

considerando a identidade, a diversidade cultural e o multiculturalismo, frente à 

indústria cultural; 

 Considerar os problemas vividos nas ações de lazer como desafios e oportunidades de 

aprendizado, qualidade de vida, ampliação e fortalecimento do relacionamento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE 

(Aracaju) 

 

Gestão de 

Turismo 

 PERFIL DO EGRESSO: 

 PERFIL GERAL  

 O Tecnólogo em Gestão de Turismo estará capacitado a: 

 Monitorar grupos em área de visitação; 

 Desenvolver atividades em empreendimentos turísticos na área de responsabilidade 

social; 

 Planejar roteiros; 

 Dar suporte técnico a destinos turísticos rurais e urbanos;  

 Planejar ações administrativas em turismo;  

 Planejar e dar consultoria a empresas públicas e privadas do turismo; 

 Organizar comunidades (associativismo e cooperativismo);  

 Desenvolver atividades e programas de educação ambiental; 

 Desenvolver atividade de promoção do destino;  
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 Ser facilitador; 

 Ser pesquisador. 

 

Figura 38. Perfil do egresso dos cursos superiores de tecnologia em turismo e áreas afins nos IFs do 

NE. 

 

 

Em resumo, as competências e habilidades descritas podem ser classificadas de acordo com as suas 

principais características: 

 

COMPETÊNCIAS 

Ensinar  

 Atuar em projetos de qualificação profissional e educação não formal, ser facilitador. 

Pesquisar  

 Interpretar pesquisas e indicadores e atuar em pesquisas. 

 

Gerenciais - Planejar e administrar Planejar atividades turísticas de um destino 

 Conceber e administrar produtos e serviços da área, gerenciar empreendimentos, construir 

empreendimentos criativos diante de novas tecnologias, definir políticas empresariais, gerenciar 

políticas públicas, otimizar processos, gerenciar a produção, desenvolver projetos, controlar o 

desempenho, planejar eventos e atividades, articular e avaliar recursos, coordenar e supervisionar 

equipes, mensurar satisfação de clientes, comercializar e promover serviços, conquistar novos 

mercados, analisar a participação de mercado, analisar resultados e avaliações, produzir relatórios, 

elaborar e avaliar projetos, prestar consultoria e assessoria, difundir idéias empreendedoras, analisar 

viabilidade financeira, atuar com responsabilidade social, contribuir para o desenvolvimento local, 

regional e nacional, prever impactos, promover desenvolvimento socioeconômico e cultural, gestão 

compartilhada, diagnosticar situações, promover e conservar o ambiente e o patrimônio, organizar 

comunidades (associativismo e cooperativismo). 

 

Operacionais 

  Promover eventos, monitorar atividades, desenvolver vivências, guiar turistas (regional e 

nacional), orientar, supervisionar e executar tarefas operacionais das áreas específicas, utilizar 

adequadamente os ambientes, os equipamentos e os materiais de trabalho, atender às normas 
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especificadas, obedecer à legislação pertinente, considerar aspectos culturais e diversidades, aplicar 

técnicas e tecnologias operacionais.  

 

Comunicar  

 Saber utilizar diversas linguagens e comunicar-se adequadamente. 

 

 

HABILIDADES 

Intelectuais 

Inovação, criatividade, conhecimento técnico, base teórica, formação multicultural, integrar 

conhecimentos tecnológicos; capacidade crítica e senso artístico, bom censo. 

Pessoais e Interpessoais 

Boa postura e comportamento adequado, disciplina, dedicação, socialização, cooperação, 

liderança, honestidade, transparência, autonomia, discernimento, cultural geral, integração e 

articulação. 

Profissionais 

Princípios éticos e responsabilidade social, dinamismo, iniciativa, flexibilidade, visão 

empreendedora, laborosidade, coordenação, agilidade na tomada de decisões, diferenciar tipos de 

serviços, ter visão sustentável, considerar contextos, responder às demandas. 

 

Analisando-se esses resultados, observou-se que, apesar de não constar nos objetivos dos 

cursos, a pesquisa foi considerada como uma competência desse egresso, embora de forma 

diferente daquela encontrada nos resultados da pesquisa com egresso dos cursos de bacharelado. 

Na mesma direção, as atividades aqui descritas como operacionais, não apareceram de modo 

explicito nos resultados dos cursos de bacharelado. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as competências e habilidades dos egressos dos cursos 

superiores de tecnologia analisados estão em consonância com suas diretrizes, pois conforme 

especifica o catalogo nacional de cursos, as atividades compreendidas neste eixo referem-se ao 

lazer, relações sociais, turismo, eventos e gastronomia, integradas ao contexto das relações 

humanas em diferentes espaços geográficos e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. 
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Especifica ainda que a pesquisa, disseminação e consolidação da cultura, ética, relações 

interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, prospecção mercadológica, marketing e coordenação 

de equipes são elementos comuns deste eixo e todos esses aspectos foram contemplados nos 

resultados encontrados. 

 

Perfil profissiográfico do egresso 

A pesquisa abordou também o perfil profissional do egresso dos cursos de turismo e áreas 

afins, identificando suas competências, habilidades e perfil geral. 

Na identificação das áreas em que o aluno estará apto a trabalhar, na opinião dos gestores de 

cursos, a pesquisa apontou que para 69,23% dos entrevistados esse perfil deve ser voltado para 

todas as áreas que cercam o turismo, como a seguir. 
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Figura 39. Áreas que o aluno estará apto a trabalhar, segundo os cursos superiores de tecnologia em 

turismo e áreas afins do Nordeste. 

Fonte: pesquisa direta, 2010. 

 

Outro ponto investigado abordou sobre para onde a formação do aluno deveria ser voltada, 

e, segundo indicou a pesquisa, ele deve voltar-se para todos os atores interessados (84,61% dos 
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entrevistados), ou seja, o mercado de trabalho, a sociedade e a academia (pesquisa e ensino), como 

mostra a figura a seguir. 

 

 

 

 

Figura 40. Direcionamento da formação acadêmica, segundo os cursos de turismo e áreas afins do 

NE. 

Fonte: pesquisa direta, 2010. 

 

 

4.3.3 comunicação, relacionamento e qualidade 

 

No bloco de perguntas que trata sobre comunicação e relacionamento, investigou-se sobre o 

tipo de relacionamento mantido entre a IES e a Secretaria de Turismo (ou órgão equivalente) do 

estado e as respostas apontaram principalmente para encontros em reuniões e eventos (53,84%), 

além de possuir convênios ou similares (46,15%), contato das IES ao receber alguém das 

secretarias para palestras e debates na escola (38,46%) e outros citaram que os contatos começaram 
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a serem feitos recentemente (15,38%), como mostra a figura seguinte. Entretanto, 30,76% apontou 

que nunca fez contato pessoal com a Secretaria de Turismo de seu estado. 
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Figura 41. Relacionamento mantido entre as IES e as Secretarias de Turismo do NE. 

Fonte: pesquisa direta, 2010. 

 

A mesma pergunta foi feita para identificar o tipo de relacionamento mantido entre a IES, só 

que desta vez com o trade turístico (empresários, associações de classe, outros) local. O resultado 

mostrou que 53,84% possui convênio ou similar, 76,92% já recebeu alguém do trade para palestras 

e debates na escola, 61,53% já encontrou em reuniões e eventos e 7,69% identificou outros meios 

como o desenvolvimento de projetos em parceria. 

            Quanto à identificação se a IES fez ou faz propaganda do curso, detectou-se que 76,92% 

responderam positivamente a essa questão. Daqueles que afirmaram fazê-la, os folders (80%), a 

internet (90%) e outros meios (30%) como banner e cartazes. Os itens como jornal, revista e out 

door ou similar não são realizados.  

A época para a realização de propaganda do curso foi “sempre” (70%), antes do vestibular (10%), 

esporadicamente (20%) e nenhum faz propaganda em outras épocas. 
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No último bloco de perguntas do questionário, que trata sobre qualidade buscou-se 

identificar o que daria qualidade a um curso, na visão dos gestores de curso. As respostas foram 

variadas e juntas puderam formar um corpo de conhecimento qualitativo de grande consistência e 

importância para a reflexão dos gestores de curso, tais como:  

infra-estrutura: 

 infra-estrutura adequada, condizente com as necessidades do curso; 

 boas instalações (incluindo laboratórios); 

 

projeto pedagógico e condições de efetivação da proposta : 

 bom projeto pedagógico e seriedade da IES; 

 projeto pedagógico  estruturado e consistente, adequado à realidade regional ; 

 grade curricular bem elaborada, atualizada, acompanhando a evolução do 

mercado; 

 ensino de línguas estrangeiras; 

 

teoria, prática e articulação: 

 visitas e viagens técnicas; 

 bom relacionamento com o trade turístico e maior integração com o mercado de 

trabalho; 

 projetos de pesquisa e extensão; 

 

corpo docente:  

 corpo docente especifico da área e com vivência na área específica do curso; 

 corpo docente qualificado, titulado, atualizado sistematicamente, envolvido com o 

curso; 

 corpo decente comprometido com o curso; 

 

Dando continuidade às questões do último bloco, perguntou-se sobre quem verifica a 

qualidade de um curso superior e, no entendimento dos gestores de curso que participaram da 

pesquisa, seria, em sua maioria, o MEC com 46,15% das respostas, os alunos e egressos dos cursos 

com 19,26%, a sociedade e a família com 15,38%, seguidos da IES e o mercado de 

trabalho/empresas com 7,69% cada um e os professores com 3,84%. 
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Isso pode ser mais bem visualizado na figura seguinte. 
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Figura 42. Quem verifica a qualidade de um curso superior, na visão dos gestores de cursos do NE. 

Fonte: pesquisa direta, 2010. 

 

Na seqüência, perguntou-se quais os fatores facilitadores e dificultadores para se dar 

qualidade a um curso superior de turismo e áreas afins. Esta pergunta tratou de agrupar as respostas 

de acordo com seu conteúdo, tornando-se, assim, um instrumento qualitativo que viabiliza reflexões 

e análises dos gestores de cursos. Os fatores facilitadores puderam ser agrupados da seguinte 

forma: 

FACILITADORES DA QUALIDADE 

pessoal: 

 compromisso da equipe; 

 titulação do corpo docente e formação específica na área 

 qualificação do corpo docente e profissionais especializados; 

 

mercado: 

 parcerias com empresas do mercado e setor público; 

 

 

condições e estrutura: 
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 ambiente profícuo; 

 empresas profissionalizadas; 

 Secretaria de turismo atuante; 

 Fluxo de turistas da cidade; 

 facilidades para aulas práticas em laboratórios próprios e parceiros; 

 infra-estrutura física satisfatória às práticas educacionais (laboratórios e salas de aula); 

 

proposta pedagógica 

 objetivos bem traçados no projeto pedagógico do curso; 

 ênfase na pesquisa e existência da extensão 

 

Quanto aos fatores dificultadores para se dar qualidade a um curso superior de turismo e 

áreas afins, foram identificados e agrupados os seguintes: 

corpo docente 

 falta de professores; 

 processo de contratação de professores; 

 número reduzido de professores; 

 desinteresse por atividades de pesquisa e extensão; 

 

mercado 

 dificuldade de absorção de egressos no mercado de trabalho, com poucas 

oportunidades; 

 

IES/ recursos 

 demoras nos processos de comprar e de obras na implantação de laboratórios; 

 falta de compromisso e de produtividade dos servidores públicos; 

 falta de planejamento estratégico na educação; 

 falta de tomada de decisão dos gestores, que se preocupam mais com a próxima eleição; 

 falta de investimento em marketing institucional e por curso; 

 falta de preparo dos gestores para a administração pública; 

 infra-estrutura inadequada; 

 demasiada burocracia interna na administração pública federal. 
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Quando se perguntou se o curso entrevistado tinha qualidade, as respostas foram positivas em 

61,83% dos casos. Os outros cursos 38,43 reconheceram que a qualidade era parcial, pois estavam 

conscientes das dificuldades que ainda deverão transpor para melhorá-la, num processo contínuo. 

Alguns apontaram que esse resultado se deu por estarem ainda estruturando os laboratórios e por se 

tratar de um curso novo, no caso da modalidade à distância, por não ter modelos a seguir.    

Percebeu-se na pesquisa que os gestores são bem críticos e ressaltaram vários fatores 

dificultadores na gestão dos cursos dentro das instituições da rede federal. É sabido que todos os 

cursos possuem o padrão de qualidade mínimo requerido pelo INEP/MEC, pois os processos de 

autorização e reconhecimento de cursos já apontam critérios detalhados em várias dimensões. 

Entretanto, a tradição dos Institutos Federais era concentrar suas ações no ensino técnico 

profissionalizante e muitas dificuldades estão sendo transpostas para que se possa operacionalizar 

novos cursos e novos níveis de cursos com a qualidade elevada e requerida pelos gestores e pela 

sociedade.   

 

 

4.4 Estudo de Caso: Cursos Superiores de Tecnologia do IFCE 

 

 O presente estudo aborda o caso do IFCE como instituição escolhida para analisar a oferta 

do ensino tecnológico no Nordeste Brasileiro. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Ceará é uma das IES públicas do Brasil que ofertam cursos de nível superior na área de 

Turismo, proporcionando oportunidade para as pessoas terem acesso à educação superior gratuita 

no estado em que está inserido. É no IFCE que está ofertada a maior quantidade de cursos da área 

de Turismo do Nordeste, representado em 2011, 61,5% dos cursos em oferta (oito dos treze) na 

região, em vários campi.  

 

4.4.1. Histórico do IFCE 

  

 O Instituto Federal do Ceará tem se mantido, após 100 anos de história, completados em 

2010, ofertando cursos nos diversos níveis de ensino, sendo uma referência educacional para o 

Estado do Ceará.  



 

198 

 

 

  

 O IFCE, segundo informado no site institucional, iniciou suas atividades ainda como escola 

de Aprendizes Artífices no ano de 1909 pelo decreto n° 7.566, assinado pelo presidente Nilo 

Peçanha. Em 1937 durante o Governo de Getúlio Vargas a Escola de Aprendizes Artífices foi 

transformada em Liceu Industrial de Fortaleza, através da Lei nº 378, de 13 de janeiro. Em 1942 

ocorreu a mudança de institucionalidade, pelo decreto nº 4.121, de 25 de fevereiro e foi mudada a 

denominação para Escola Industrial de Fortaleza, que passou a oferecer formação profissional com 

bases industriais. Em 1952 a Escola Industrial de Fortaleza começou a funcionar no endereço da 

atual sede na Avenida 13 de maio, n. 2081. Durante o governo militar do Marechal Humberto de 

Alencar Castelo Branco em 1965 entrou em vigor a Lei nº 4.749, de 20 de agosto que criou a 

Escola Industrial Federal do Ceará.  

 No governo do Marechal Artur da Costa e Silva em 1968, a então Escola Industrial do 

Ceará foi transformada pela portaria Ministerial nº 331, de 6 de junho, em Escola Técnica Federal 

do Ceará que passou a ofertar cursos técnicos de nível médio nas áreas edificações, estradas, 

eletrotécnica, mecânica, química industrial, telecomunicações e turismo em detrimento da antiga 

escola com atribuições de formar apenas profissionais da área industrial  (IFCE, 2010). 

 Em 1994 ocorreu mais uma mudança importante para a instituição, durante o governo do 

presidente Itamar Franco, que sancionou, naquele ano, a Lei Federal n° 8.948 de 8 de dezembro, 

que permitiu que as escolas técnicas fossem transformadas em Centro Federais de Educação 

Tecnológica e passassem a atuar não somente em ensino, mas também em pesquisa e extensão. Em 

1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foram inauguradas Unidades de Ensino 

Descentralizadas (UnEDs), nos municípios de Cedro e Juazeiro do Norte. Em 1999, através do 

decreto s/n, de 22 de março, a Escola Técnica Federal do Ceará passou a ser Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Ceará (CEFET/CE). Em 26 de maio do mesmo ano foi aprovado, por 

meio da Portaria n° 845, o Regimento Interno da Instituição. 

 A partir de 2004 o Ministério da Educação modificou as finalidades dos Centros Federais 

de Ensino, ampliando as modalidades para níveis mais elevados, como se constatou num dos 

trechos do PDI do IFCE. 

O Ministério da Educação, reconhecendo a prontidão dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica para o desenvolvimento do ensino em todos os níveis da 

educação tecnológica e ainda visando à formação de profissionais aptos a suprir as 

carências do mundo do trabalho, incluiu entre as suas finalidades a de ministrar 

ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, mediante 

o Decreto n° 5.225, de 14 de setembro de 2004, artigo 4º, inciso V. A essa altura, a 

reconhecida importância da educação profissional e tecnológica no mundo inteiro 

desencadeou a necessidade de ampliar a abrangência dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica. Ganha corpo então o movimento pró-implantação dos 

Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, cujo delineamento foi 
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devidamente acolhido pela Chamada Pública 002/2007, ocasião em que o MEC 

reconheceu tratar-se de uma das ações de maior relevo do Plano de Desenvolvimento 

da Educação - PDE. (IFCE, 2011, p. 18). 

 

No ano de 2009, foi sancionada a Lei 11.892/2008, pelo Presidente Luis Inácio Lula da 

Silva, onde foram criados trinta e oito Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia por 

todo o Brasil, com 312 campi, cada um deles constituindo-se uma autarquia educacional vinculada 

ao Ministério da Educação e supervisionada pela Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 

todos dotados de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e 

disciplinar. O Instituto Federal do Ceará já nasceu, então, com nove Campi. 

Dessa forma, a Educação Profissional e Tecnológica passou de 140 unidades, instaladas 

durante 93 anos de história, para 354, até 2010, com a meta de atender um milhão de alunos no país 

através da maior expansão de sua história. 

 Essa transição de Escola Técnica para Centro Federal e depois para Instituto Tecnológico 

ampliou a visão de mundo e sociedade dos integrantes do IFCE, assim como o foco de atuação da 

instituição, que passou a atuar em pesquisas e não somente no ensino. 

Segundo entrevista com o magnífico reitor do IFCE senhor Claudio Ricardo Gomes de 

Lima, concedida em outubro de 2010 para esta pesquisa, como modelo de escola pública, o IFCE 

oferece a educação profissional e tecnológica no Ceará e contribui, assim como toda a rede federal 

no Brasil, como fator de desenvolvimento e crescimento econômico sustentável.  Segundo o reitor, 

após a segunda grande guerra, esse modelo de ensino profissional e tecnológico passou a ser um 

fator de desenvolvimento sustentável ao redor do mundo, a exemplo o Nordeste da Itália, que 

alavancou os arranjos produtivos locais, levando ao desenvolvimento sustentável. Esse modelo foi 

introduzido no Ceará pela escola Piamarta. Segundo ele, no Brasil, as escolas técnicas se 

destacaram como modelo de educação profissional, mas a crítica apontava problemas como: poucos 

alunos atendidos, as escolas eram localizadas nas capitais e no litoral, e eram muito caras, com um 

processo seletivo muito difícil.  Por isso, há cem anos foi criada a rede federal de ensino com 19 

escolas na rede. 

 Quanto à articulação com outros institutos, o IFCE conseguiu ganhar destaque nacional, 

pelo seu reitor ser nomeado no final de 2010 o presidente do Conselho das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), que reúne todas as 

Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil. Além disso, o IFCE 

mantém articulação com os IF’s do Norte e Nordeste através da red net, com estrutura virtual, 

segundo informou o próprio reitor. 
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Quanto à política educacional Brasileira faz-se necessário ressaltar os três principais méritos 

destacados pelo reitor do IFCE. O primeiro deles foi na expansão e ampliação da rede federal, com 

a criação de 214 novos campi, sendo hoje cerca de 380 em todo o país, viabilizando uma 

massificação do ensino e assegurando que 50% das vagas fossem para a formação técnica de nível 

médio. Foi a maior expansão da história, pois mais do que dobrou sua capacidade. Este modelo é 

próprio do Brasil e proporciona mobilidade vertical que vai do ensino técnico até o stricto sensu. 

Essa verticalização possibilitou o desenvolvimento e permanência do aluno na instituição. Outro 

mérito do governo federal foi promover a interiorização do ensino, com a ampliação da oferta em 

vários campi. O terceiro mérito foi promover a sustentabilidade do processo (custeio, professores 

etc). Durante o governo Sarney a expansão não foi sistematizada como no governo Lula, cujo 

objetivo da formação técnica foi assegurada com a expansão da rede federal.  

Ainda segundo o reitor, o Brasil apresenta discrepâncias na oferta educacional já que no 

mundo a oferta de cursos técnicos em relação aos cursos de níveis superiores é de 5 para 1. No 

Brasil essa relação é de 1 para 2, enquanto no Nordeste Brasileiro essa relação é de 1 para 4. Daí 

tem-se que a oferta de cursos de nível técnico é muito baixa, principalmente na região nordeste. Isso 

é reflexo do sistema educacional brasileiro praticado até então e iniciativas que não investem em 

algumas áreas do conhecimento. O setor de turismo tem carência de pessoas e isso é refletido em 

vários setores com a ausência de profissionais com nível técnico. Hoje essa formação técnica de 

nível médio está a cargo dos IF, do sistema S (SESC, SENAC, SESI, SEBRAE), dos sistemas 

estaduais – como os Centros de Ensino Tecnológico (CENTEC), da iniciativa privada e do terceiro 

setor, mas sua oferta ainda precisa crescer.  

No Brasil há 380 campi para 5564 municípios, o que representa que menos de 7% dos 

municípios brasileiros são atendidos com essas escolas. O ideal seria pelo menos 1 escola para cada 

5 municípios, ou um atendimento de 20%. Os estudos apontam que a rede federal possa chegar a 

1000 unidades em 10 anos no Brasil, ou seja, criar 60 novas unidades por ano para a rede federal 

atender às necessidades formativas do país, segundo o reitor.  

O IFCE se comporta como instrumento da expansão da rede federal e seu maior desafio é 

crescer mantendo a qualidade e tendo a mão de obra necessária para colocar em prática suas ações 

no tempo certo. A falta de agilidade no processo de contratação de professores é um dos problemas 

enfrentados no momento para a qualidade do ensino. Para o Reitor do IFCE, é necessário que se 

entenda que a educação não é um custo e sim um investimento e que a política educacional exige 

uma visão de longo prazo, continuidade do processo e das ações, já que o mundo faz exigências de 
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inovações constantes, que devem ser obtidas com competitividade, novas tecnologias e elevação da 

base de escolaridade das pessoas. 

 Os cursos tecnológicos oferecidos pelo IFCE são importantes para melhorar as condições 

educacionais da população para que haja promoção do desenvolvimento econômico e social do 

povo cearense, segundo o reitor do IFCE. O IFCE é um dos maiores institutos do nordeste, pois 

contava com 15.000 alunos no final de 2010, dos quais 7.000 alunos estavam matriculados na sede 

do IFCE, em Fortaleza. É o primeiro orçamento do país, já que os recursos são destinados 

considerando o número de alunos. Contou com recursos da bancada federal para sua ampliação, 

promovendo o crescimento, a visibilidade. O Instituto Federal investe em processos quantitativos e 

qualitativos.  

 Para o Pró-reitor de Ensino do IFCE, Sr. Gilmar Lopes, que concedeu entrevista para esta 

pesquisa em outubro de 2010, a criação dos Institutos Federais serviu para a retomada do ensino 

público no Brasil. Ele acredita que este tipo de ensino, ao elevar o nível educacional da população, 

amplia a empregabilidade dos profissionais e promove o desenvolvimento socioeconômico da 

região onde está inserido. Afirma que o plano de expansão do IFCE prevê a ampliação do instituto 

para 20 campi em 5 anos e que tem por propósito destinar 50% de vagas para o ensino técnico e 

também atender cursos de bacharelado e licenciaturas, com atenção especial para as licenciaturas 

em matemática, física e biologia onde se tem um déficit maior de profissionais. 

Especificamente na área do turismo, hospitalidade e lazer, considerando o potencial do 

estado do Ceará, os cursos dessa área são fundamentais para o desenvolvimento local, segundo os 

gestores. A educação profissional não é um fim em si mesma, mas é foco da área estratégica do 

turismo no Ceará. O mercado é amplo para ser explorado, as condições são favoráveis como a 

posição geográfica estratégica do Ceará em relação aos países da Europa, África e América, o 

clima, demais atrativos e outros. Também se considera a receptividade do povo cearense e por isso 

o potencial turístico tem que ser aproveitado. Na opinião do reitor, É necessário ampliar o leque de 

opções de cursos, assim como melhorar a formação dos formadores e também ampliar a oferta do 

ensino técnico que tem de ser maior que o superior. Para o pró-reitor de ensino os cursos na área de 

turismo devem ser ampliados seguindo o catálogo nacional de cursos e ampliando as opções para 

cursos na área de eventos; turismo ecológico e cultural. Acredita que a diversidade de cursos e a 

oferta em vários níveis seja benéfica para ampliar o leque da formação dos profissionais nessa área 

dentro do Estado. 
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4.4.2 Plano de Desenvolvimento Institucional do IFCE 

 

O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Educação, dotada, na forma da lei, de autonomia pedagógica, 

administrativa e financeira, tendo como marco referencial de sua história institucional um contínuo 

processo de evolução, que acompanha o ritmo de desenvolvimento do Ceará, da Região Nordeste e 

do Brasil. 

O IFCE é, no ano de 2011, um dos maiores IF do Nordeste contando com cerca de 15.000 

alunos. Segundo a revista Educação Profissional (2010), com a expansão da rede federal o IFCE 

passou de 5 para 12 campi, o que foi viabilizado com recursos federais e promoveu o crescimento e 

visibilidade da instituição. 

Tem como missão produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, 

para formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o progresso 

socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da 

integração com as demandas da sociedade e o setor produtivo. Sua finalidade é formar e qualificar 

profissionais no âmbito da educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades 

de ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o 

desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com 

os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo 

mecanismos para a educação continuada (IFCE, 2011, p.38). 

A sede do IFCE está localizada em Fortaleza na Av. Treze de Maio, 2081 – Benfica, com 

área de 30.000 m2, dispõe de estrutura com 55 salas de aula; 47 laboratórios; 02 auditórios; sala de 

videoconferência e audiovisual; gráfica; biblioteca; ilha digital; quadras desportivas; piscina; salão 

de exposições e Casa de Artes, onde também são ministradas atividades artísticas e culturais.  

      No Ceará, a Instituição conta atualmente com 12 campi em pleno funcionamento: Fortaleza;  Cedro; 

Juazeiro do Norte; Maracanaú, Limoeiro do Norte; Sobral; Quixadá; Crato; Iguatu; Canindé; Acaraú e 

Crateús, sendo os três últimos em fase de implantação (no ano de 2010). As extensões do IFCE estão 

presentes em Aracati, Jaguaribe, Baturité, Tauá, Tianguá funcionando como campi avançados e em 

Camocim, Caucaia, Morada Nova, Tabuleiro do Norte e Ubajara como Núcleos Avançados. A estrutura 

humana do IFCE em 2010 dispunha de 613 docentes e 534 técnico-administrativos entre seus 

funcionários. 



 

203 

 

 

  

 Ainda há os Centros de Inclusão Digital (CIDs) presentes em Fortaleza, Aracoiaba, Beberibe, Brejo 

Santo, Cedro, Itapipoca, Itarema, Juazeiro do Norte, Limoneiro do Norte, Maracanaú, Missão Velha, Orós, 

Piquet Carneiro, Quixeré, Russas, Tabuleiro do Norte e Núcleos de Informação Tecnológica (NITs) que 

estão em Alto Santo e São João do Jaguaribe. 

      O Instituto Federal do Ceará ainda conta com dois Institutos de Tecnologia de Química e 

Meio Ambiente (ITQMA) e de Telecomunicações e Informática (ITTI) e laboratórios para os 46 

grupos de pesquisa, que fazem investigações em diferentes áreas. 

Quanto ao ensino são ofertados atualmente no IFCE cursos voltados para a formação inicial 

e continuada de trabalhadores, educação técnica de nível médio podendo ser de ensino técnico e 

integrado ao ensino médio; cursos técnicos de nível médio subseqüentes e /ou concomitantes; 

cursos técnicos de ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), (totalizando 

50 cursos); na educação profissional tecnológica de graduação (23 cursos); Bacharelados nas áreas 

de Nutrição, Engenharia Ambiental, Mecatrônica, Computação e Telecomunicações e licenciaturas 

nas áreas de Física, Química, Matemática, Educação Física, Educação Profissional e Tecnológica, 

Artes Visuais e Teatro, além da pós-graduação, inclusive mestrado reconhecido. Ainda há 2 cursos 

de graduação na modalidade à distância, 4 em nível técnico também à distância e os cursos de 

extensão em qualificação profissional, línguas e cursos promovidos pelo CNPQ. 

Para o desenvolvimento do IFCE tanto o Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) 

como o Regulamento da organização didática (ROD) são importantes como instrumentos de gestão, 

visto que auxiliam condução do que deve ser desenvolvido na instituição e de como devem ser 

utilizados os recursos. O PDI formula ações voltadas para a organização acadêmica e 

administrativa; para a gestão de pessoal e ainda para o planejamento e organização didático-

pedagógica do  instituto. O ROD é o Regulamento da instituição que visa à melhor forma de 

direcionar ações para a gestão educativa. 

A organização acadêmica do IFCE é formada por Órgãos colegiados do qual fazem parte o 

Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes. Os órgãos executivos são formados pela Reitoria; a 

Pró-Reitoria de Ensino; a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.; a Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; a Pró-Reitoria do Desenvolvimento Institucional e a Pró-

Reitoria de Extensão. 

Os objetivos da proposta pedagógica institucional são a promoção da formação humanística, 

científica e tecnológica; a formação para o trabalho; a preparação do discente para enfrentar 

desafios; a capacitação do discente para agir criticamente.  
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Para a formação da matriz curricular do IFCE são levados em consideração, segundo o PDI 

2009-2013, as quatro “aprendizagens” que são: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser”. Seguindo os parâmetros pedagógicos modernos, o IFCE trata o 

currículo como um “processo que privilegia a formação do homem na sua totalidade, de forma 

crítica, reflexiva e integrada ao contexto sociopolítico-econômico e cultural, tornando-o um ser 

autônomo e empreendedor, capaz de atuar em uma sociedade em constantes transformações” 

(IFCE, 2011, p.38). 

O IFCE considera as seguintes premissas para elaborar as matrizes curriculares dos seus 

cursos: 

 Integração das diferentes formas de educação com o trabalho, a ciência e a tecnologia, com 

vistas ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

 Orientação sobre o mundo do trabalho, com foco nas áreas de atuação do IFCE, de forma a 

possibilitar o aprimoramento do sistema no que concerne aos níveis dos cursos ofertados, o que 

pressupõe bases atualizadas e continuadas. 

 Organização por áreas profissionais, observando as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

adotando como base o estudo do perfil profissional e dos conhecimentos necessários ao 

exercício da profissão. 

 Institucionalização de mecanismos que envolvam professores, especialistas, trabalhadores e 

empresários na avaliação do perfil profissional e da matriz curricular de cada área, quando da 

elaboração e reelaboração do currículo. 

 Construção do conhecimento a partir da adoção de estratégias de aprendizagem voltada ao 

mundo do trabalho, para tanto incluindo no currículo atividades práticas, visitas técnicas e 

estágios. 

 Avaliação dos programas e conteúdos dos cursos profissionalizantes, por meio do 

acompanhamento de egressos, visando a um proveitoso entrosamento do IFCE com o contexto 

socioeconômico. (IFCE, 2011, p.47). 

 

 

Dessa forma, o IFCE tem procurado manter um elevado nível de padrão educacional, dentro 

dos preceitos teóricos e político-educacionais do país, acompanhado as grandes mudanças 

promovidas pela nova condição de Instituto Federal e se destacado pela forma de conduzir seu 

processo estrutural, tecnológico e pedagógico, principalmente em Turismo e áreas afins abrigadas 

pelo Departamento de Turismo, Artes e Lazer. 

 

 

4.4.3. Departamento de Artes, Turismo e Lazer 

 

No campus Fortaleza do IFCE, o departamento de Artes, Turismo e Lazer é responsável 

pela gerência dos cursos técnicos em música, guia de turismo, os cursos superiores em artes 

visuais, artes cênicas, e na área de turismo os cursos superiores de Tecnologia em Hotelaria; 
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Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, além da pós 

graduação em políticas públicas do turismo. A área ainda envolve o curso superior de tecnologia em 

hotelaria à distancia, pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Os cursos da área de turismo do IFCE são muito concorridos em seus vestibulares, 

chegando a 36 alunos por uma vaga em 2010, e seus egressos são bem aceitos pelo mercado de 

trabalho, o que proporciona um excelente feedback, segundo a Gerente do departamento de 

turismo, artes e lazer, Rúbia Valério Pinheiro. Existem convênios com instituições públicas como a 

Secretaria de Turismo do Estado (SETUR) e a Secretaria de Turismo de Fortaleza (SETFOR) para 

absorção dos egressos dos cursos de Gestão de Turismo e com a Secretaria de Esportes e o Centro 

Cultural Dragão do mar para absorção dos egressos do curso de Gestão Desportiva e de lazer. Há 

também convênios com hotéis e com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH) para 

receber os egressos do curso superior de tecnologia em Hotelaria. Uma pesquisa feita com egressos 

do curso de hotelaria do IFCE apontou que 64% dos ex-alunos não tiveram dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho e 82% dos entrevistados encontravam-se empregados no momento da 

pesquisa, em 2009 (MOTA, 2011).  

O IFCE tem projetos para ofertar mais cursos em nível técnico em hospedagem; confeitaria, 

panificação e recreação. Para isso há previsão para a construção dos laboratórios de hospedagem e 

de cozinha/sala-bar e quando a estrutura estiver montada e equipada, serão ofertados os cursos com 

caráter de formação de 1 ano, com revezamento de sua oferta. De acordo com a Gerente da área, 

em 2012, estarão em vigor o curso técnico em confeitaria e o técnico em recreação e em 2013 os 

cursos técnicos de panificação e de hospedagem. Essa estratégia visa não superlotar o mercado de 

trabalho com os mesmos tipos profissionais e para que o corpo docente da área de turismo possa 

atender à carga horária necessária aos diversos cursos, por isso a oferta deverá ser alternada. 

Ainda segundo a gerente do departamento, o ensino à distância nesta área está em plena 

expansão, inclusive no IFCE, que oferta o curso de Tecnologia em Hotelaria à distância. Entretanto, 

alerta que o ensino à distância no Brasil ainda precisa de adaptações. No IFCE, procurou-se atender 

à demanda da parte prática dos cursos técnicos e tecnológicos com metodologias criativas e 

inovadoras. Há convênios e programas de imersão intensivo em hotéis para a realização de aulas 

práticas. Outro problema para o ensino à distância é a visão do aluno quanto à cultura do ensino 

“professor-lousa-giz” e à visão didática e metodológica que não é a filosofia do ensino à distância, 

já que o aluno deve ser mais pesquisador e disciplinado do que no ensino presencial. 
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4.4.4 Histórico da área de Turismo do IFCE 

 

A oferta dos cursos na área de turismo e hospitalidade do IFCE teve início com a 

inauguração do primeiro curso, pioneiro do estado do Ceará, na década de setenta. 

Segundo Vasconcelos (1995), O primeiro curso na área de turismo, surgido em 1972 

(deliberação no. 109 de 8 de dezembro de 1972 do Conselho de Representantes da Escola Técnica 

do Ceará), foi o curso colegial técnico de turismo, que havia surgido para atender à demanda por 

profissionais da área de turismo devido ao potencial turístico do estado do Ceará. A então Escola 

Técnica Federal do Ceará (ETFCE) foi escolhida para ser pioneira neste curso tanto no estado do 

Ceará, como na Rede Federal das Escolas Técnicas, devido à qualidade e reconhecimento da 

Instituição perante a sociedade. No contexto educacional da época, nenhum curso tinha sido 

oferecido na área de turismo até então.  

O governador da época, César Cals, acreditava que o Ceará tinha elevado potencial turístico 

devido a sua localização geográfica, os seus atrativos naturais, além do artesanato, do folclore, 

festejos característicos e gastronomia típica. Dessa forma, criou a Empresa Cearense de Turismo 

(ENCETUR) e montou dois importantes equipamentos turísticos em Fortaleza o Centro de Turismo 

e o Centro de Convenções. Incentivou também a instalação de hotéis e balneários nas serras de 

Baturité e de Ibiapaba e vários restaurantes turísticos nas praias. O empresariado local passou a 

acreditar no turismo como promotor do desenvolvimento econômico cearense, promoveu 

investimentos e gerou empregos na área, demandando mão-de-obra mais qualificada.  Dessa forma, 

justificou-se a criação do curso numa Instituição que tinha plenas condições para seu funcionamento 

(VASCONCELOS, 1995). 

O curso surgiu com características técnico–industriais, objetivava formar profissionais para 

atuar nas áreas de administração e organização turística no Estado. Estava vinculado à 

coordenadoria de ensino e contava com coordenação de curso, laboratório de língua inglesa e 

francesa e o laboratório de audiovisual da instituição. Com o passar dos anos, o curso tornou-se 

mais estruturado. Em 1981 foi criado o conselho de alunos e, no ano seguinte, foram melhoradas as 

infra-estruturas do curso como sala de coordenação, laboratórios, sala para o conselho de alunos, 

além do logotipo e carta de princípios do curso. 

A organização curricular inicial do curso de turismo era composta por 2.640 horas aula, em 

três séries, com dois semestres cada, sendo a primeira série básica, comum a todos os cursos da 

escola. O estágio não era componente curricular, mas o aluno precisava elaborar e apresentar um 
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relatório de atividades desenvolvidas por ele numa empresa de turismo para requerer o diploma. 

Algumas modificações curriculares foram sendo feitas para a constante atualização do currículo do 

curso. Em 1990, por exigências da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e da Associação 

de Guias de Turismo do Brasil (AGTURB-CE), novas adaptações foram feitas no currículo para 

permitir que os egressos deste curso fossem credenciados à EMBRATUR e filiados à AGTURB-

CE nas categorias de “guia local” e “guia de excursão”. A essa época, o curso tinha funcionamento 

noturno, com duas mil horas distribuídas em cinco semestres, sendo o último deles dedicado ao 

estágio em empresas de turismo (Vasconcelos, 1995). 

Desde então, várias modificações foram atualizando o curso, que se destaca como um 

formador de mão-de-obra qualificada para atuar no mercado de turismo no estado do Ceará. A 

partir de 2002 o curso passou a ser oferecido também em nível superior, além do nível técnico na 

área de turismo. A coordenação vem sendo assumida por professores ligados ao curso, a cada 

quatro anos, por processo eletivo interno. 

Em 2011, o IFCE tem tradição de cerca de 40 anos de cursos na área de turismo, guiamento 

e agenciamento, foi o pioneiro em formar e acomodar no mercado profissionais qualificados, o que 

tornou possível a credibilidade e o respaldo entre o trade turístico e a sociedade cearense.  

 

 

4.4.4.1 Projeto Pedagógico, Organização Curricular e Objetivos 

 

 

Os projetos pedagógicos dos cursos da área do eixo tecnológico de hospitalidade e lazer no 

IFCE foram criados buscando atender à necessidade do mercado no setor de turismo, que busca 

profissionais mais especializados em determinadas funções. Para isso, os cursos oferecem esta 

formação em cursos de tecnologia, mais específica conforme exigida pelo mercado, com formação 

em menos tempo que cursos de bacharelado ou licenciatura, sendo três anos a duração média dos 

cursos desta área no IFCE. 

Os projetos pedagógicos oferecidos para estes cursos seguem as especificações do MEC e 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, contemplando a formação dos discentes através 

de módulos onde são trabalhadas as competências, as habilidades e as bases tecnológicas de cada 

curso. Os projetos são elaborados, considerando as demandas locais e regionais, por uma comissão 

de professores ligados à área e pedagogo, designada em portaria pelo Reitor do Instituto para esse 

fim.  
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Hoje se ofertam, no eixo tecnológico de Hospitalidade e Lazer, os cursos de Gestão de 

Turismo, Hotelaria e Gestão desportiva e de lazer com as seguintes características: 

Figura 43. Oferta de cursos superiores da área de hospitalidade e Lazer do IFCE em 2011. 

Fonte: pesquisa direta, 2010. 

 

Segundo a Gerente de Artes e Turismo as constantes mudanças nas matrizes curriculares 

dos cursos da área de turismo são importantes para não estagnar os cursos e que o ideal é que a 

revisão dos projetos possa ser feita a cada cinco anos adequando o curso às novas tendências.  

O curso de Hotelaria oferecido pelo IFCE surgiu para atender às necessidades 

mercadológicas do setor em ampla ascensão no estado do Ceará com uma estruturada rede hoteleira 

que necessitava de profissionais com ensino superior. Surgia assim o curso de Tecnologia em 

Hospedagem, atual curso superior de Tecnologia em Hotelaria. Ofertado em sua primeira vez no 

ano de 2003. 

O curso foi criado pensando em abranger dois grandes eixos da hotelaria em cinco 

semestres: a hospedagem e os alimentos e bebidas (A e B). Oportuniza o aluno a certificações por 

módulos, que estão divididos em: I módulo introdutório, II módulo de atendimento em serviços de 

hospitalidade, III módulo de comercialização de serviços hoteleiros, módulo de gestão de processos 

operacionais em empresas hoteleiras. 

O Objetivo geral do curso, segundo o projeto pedagógico, era de formar profissionais para 

assumirem funções administrativas-tático-operacionais nas áreas de hospedagem, sala-bar e 

comercial dos meios de hospedagem. 

O perfil profissional dos egressos estaria voltado para interpretar pesquisas para conceber e 

administrar serviços turísticos; conceber e administrar a política comercial de meios e hospedagem; 
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conceber processos de produção de bens e serviços hoteleiros; promover a articulação de recursos 

físicos, humanos, econômicos e financeiros necessários à produção de bens e serviços hoteleiros; 

avaliar os resultados da produção e saber lidar com situações problema na rede hoteleira. 

A matriz curricular inicial do curso era composta com o total de 2400 horas aula em 5 

semestres, sendo 4 módulos. Posteriormente atualizada, com o total de 2620 horas, a matriz 

curricular passou a ter seis semestres, com línguas estrangeiras (inglês, francês e espanhol) e 

prática profissional de 100h obrigatórias, além do trabalho de conclusão de curso.   

Assim como os demais cursos da área, o curso superior de tecnologia em Gestão de 

Desporto e de Lazer surgiu para atender às demandas específicas do mercado, com atuação em 

atividades de lazer com inclusão do esporte, da recreação, do entretenimento, do folclore, da arte e 

da cultura, sendo realizadas estas atividades em hotéis, clubes sociais, clubes aquáticos, escolas, 

junto a secretarias de esporte e de lazer, agências de eventos, praias, parques entre outros ambientes 

de lazer. 

O curso, ofertado em sua primeira vez no departamento de turismo, no ano de 2006, tem 

como objetivo geral formar o profissional especializado em monitoria de atividades recreativas; 

coordenação de atividades de lazer, de recreação e de esporte; prestação de consultoria de lazer e 

desporto em organizações tanto governamentais como não-governamentais.  

Quanto ao perfil do egresso estipulado para o profissional da área de desporto e lazer é o de 

monitorar atividades recreativas de grupos em espaços escolares e de lazer de acordo com a idade e 

necessidades das clientelas; planejar atividades e eventos desportivos; definir estratégias para 

captação de recursos para realização de eventos desportivos e de lazer; articular recursos humanos, 

técnicos e financeiros necessários à realização de atividades de lazer e desporto; coordenar equipes 

de trabalho responsáveis pela promoção e realização de eventos de desporto e lazer; elaborar 

instrumentos para analisar o nível de satisfação dos clientes; analisar relatórios que sirvam como 

referência para atividades posteriores; prestar serviços de consultoria em assuntos relacionados ao 

desporto e ao lazer. 

A estrutura curricular está dividida em 6 semestres, possibilitando certificações 

intermediárias por módulos de aprendizagem, que são o módulo introdutório, o de monitoria de 

atividade de lazer e esporte, o de programação de atividades de lazer e esporte e o de coordenação 

de atividades de lazer e desporto. A carga horária total é de 2100 horas, onde o estágio é opcional, 

mas há a necessidade do trabalho de conclusão de curso. 
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Curso superior de tecnologia em Gestão de turismo e a sua verticalização 

 

O curso técnico de agenciamento e guia oferecido pelo IFCE até inícios dos anos 2000, 

então de grande respaldo, deixou de ser ofertado para dar espaço à formação superior. Em 2001 

houve a necessidade de fazer a verticalização do curso de Turismo do IFCE devido às necessidades 

mercadológicas do setor turístico, para um curso com foco em empreendedorismo. Dessa forma foi 

proposto em julho de 2001 o “Projeto de Verticalização do Curso de Turismo” e através dele 

apresentado primeiro curso superior de tecnologia na área de turismo do IFCE, o então curso de 

Gestão em Empreendimentos Turísticos (GET), aproveitando a infra-estrutura física e o corpo 

docente disponível na época (ano de 2002). 

O objetivo geral do curso de GET visava atender à demanda na área de Turismo e 

Hospitalidade, na média e macro Gestão dos Empreendimentos Turísticos, em agências de turismo 

agências de transportes, empresas de receptivos, empresas de eventos, hotéis, motéis, spas, 

locadoras de veículos, comércio turístico, centros de lazer, empresas restaurativas e gastronômicas, 

instituições de qualificação  e empresas de planejamentos turísticos.  O curso possibilitava a 

certificação intermediária por módulos: I módulo introdutório, II comercialização de produtos e 

serviços turísticos, III coordenação da produção de serviços.  

            O perfil profissional traçado para o egresso do curso de gestão de turismo era de formar o 

profissional apto a criar; organizar; tomar decisões; ser empreendedor; desenvolver projetos; guiar 

turistas. O estágio era opcional, mas havia a necessidade de práticas profissionais e do trabalho de 

conclusão de curso. 

Ocorreram várias mudanças na matriz do curso de Gestão de Empreendimentos Turísticos. 

Em 2007 foi criado o curso de Tecnologia em Agenciamento de Viagens (TAV), uma 

verticalização do curso de guiamento, atendendo às exigências do mercado, com características 

semelhantes ao curso técnico, porém em nível superior. Em 2008, houve novas mudanças e este 

curso foi extinto e sua matriz curricular foi integrada ao curso de Gestão de Turismo, passando este 

a ter habilitação em guiamento nacional. 

Estas mudanças foram optativas para os alunos que já estavam nos dois cursos visto que 

poderiam migrar para a nova matriz curricular do curso de Gestão de Turismo. Alguns alunos 

optaram por permanecer com a antiga matriz curricular, para não perder tempo na formação e 

outros optaram pela nova matriz, por ser mais completa e abrangente. 
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Após essas alterações, o curso permanece em 2011, como curso superior de Tecnologia em 

Gestão de Turismo, com carga horária total de 2880h/a em 7 semestres. Seu objetivo geral é de 

promover a formação profissional para atender à demanda na área de turismo, através da educação 

tecnológica voltada para a média e macro gestão em empresas privadas e públicas na área turística 

e instituições e empresas de planejamento turístico, habilitando em guia de turismo regional e 

nacional. 

O curso Tecnológico de Gestão de turismo do IFCE está passando novamente por um 

processo de mudança, pois agora será ofertado como bacharelado em turismo. O processo de 

decisão para extinguir o curso de turismo como curso tecnológico e passar a ser ofertado como 

bacharelado passou por várias etapas que levaram cerca de 4 semestres.  

Os profissionais com graduação tecnológica em Gestão de turismo, segundo os alunos do 

IFCE, são bastante discriminados por terem uma graduação que é comparada a nível técnico no 

Ceará e que passam constrangimentos, pois em muitos concursos públicos não são aceitos. Depois 

de pedido formal dos alunos, foram realizadas reuniões entre o colegiado dos alunos e os 

professores do curso de gestão de turismo do IFCE para discutirem as mudanças do tipo de curso 

de tecnológico para bacharelado. 

Houve posicionamentos contra essa mudança por parte dos professores, pois é como se o 

IFCE estivesse na contramão da tendência da oferta de cursos no Brasil, além das várias vantagens 

que um curso tecnológico traz como ter um tempo mais curto de formação, ser uma modalidade 

mais aplicada para o mercado de trabalho, entre outras. Entretanto, após várias reuniões e 

discussões, a votação do corpo docente e discente foi favorável à criação do novo curso como 

bacharelado.  

Os principais motivos que levaram a essa decisão envolveram: as demandas do mercado de 

trabalho, o Ceará não dispor de um curso de turismo ofertado em IES pública, a característica 

generalista e multidisciplinar da área de turismo se adéqua melhor ao bacharelado, o número 

suficiente de profissionais tecnólogos em turismo já formados pelo IFCE e por outras IES privadas 

no Estado, a falta de entendimento do mercado cearense do que seja realmente um curso 

tecnológico em turismo não dando o devido reconhecimento, entre outros fatores. Inclusive, as 

tradicionais Universidades públicas do Ceará coíbem, através de editais, a entrada em seus cursos 

como transferidos e graduados e em pós-graduação alunos oriundos de cursos superiores de 

tecnologia, excluindo esta modalidade, ferindo inclusive a legislação da área. Paralelo a isso, 

segundo dados levantados e coletados junto aos alunos e egressos do IFCE, os alunos e egressos 

dos cursos Tecnológicos em Turismo enfrentam dificuldades de emprego e continuação de estudos, 
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para concorrer em editais de um modo geral, inclusive nas próprias Secretarias de Turismo e 

Universidades do Estado do Ceará.  

Dessa forma, optou-se pelo curso de turismo na modalidade de bacharelado, permanecendo 

os demais cursos tecnológicos (Hotelaria e Gestão desportiva e de lazer), técnico e de pós-

graduação. 

As estruturas físicas e humanas atendem aos requisitos para o bacharelado, além de estar 

prevista a formação de bacharéis pelos Institutos Federais. A previsão é de que o curso entre em 

vigor no ano de 2012 e que seja oferecido anualmente alternando sua oferta com o curso técnico em 

turismo do IFCE para não haver desequilíbrio na oferta de cursos técnicos e de graduação, não 

saturar o mercado, nem sobrecarregar os professores disponíveis para a área específica. 

A proposta do novo curso, ainda em elaboração por uma comissão de docentes do IFCE, 

depende de aprovação final e deverá ter uma matriz curricular bem atualizada e coerente com a 

legislação e demandas regionais, com disciplinas, línguas estrangeiras e estágios obrigatórios, 

atividades complementares e disciplinas optativas que totalizam uma carga horária de cerca de 2960 

horas aula, em oito semestres letivos. O curso terá foco nas áreas de Gestão de Negócios e 

Empreendedorismo, Planejamento Turístico e Políticas Públicas, Agências de Viagens e Eventos. 

Para o Reitor do IFCE a introdução do bacharelado em turismo é importante assim como 

ampliar as opções de cursos e também melhorar a formação dos formadores. Já para a gerente do 

departamento de artes e turismo, a introdução do bacharelado é bastante favorável já que a natureza 

do turismo é generalista, reflexiva, filósofa e pela sua versatilidade ganha força com o bacharelado, 

pois o tecnológico requer um foco mais direcionado. 

Para o pró-reitor de ensino do IFCE, o mais importante é atender às demandas do mercado 

e da sociedade e esse curso poderá se enquadrar melhor para esse atendimento. 

Uma das preocupações para os profissionais que já estão no mercado de trabalho que tem 

graduação tecnológica é a questão da concorrência entre os egressos de cursos tecnológicos e de 

cursos de bacharelado. Segundo a gerente de artes e turismo, Rúbia Valério, a área de turismo é 

genérica e por isso há espaço para todos os profissionais, e o que irá garantir as vagas no mercado 

são as competências e o profissionalismo de cada um, que estão acima do tipo de diplomação 

obtida.  

 Dessa forma, sentiu-se a necessidade de investigar também a opinião de professores e 

alunos do atual curso superior de Gestão de Turismo do IFCE. A seguir apresentam-se os 

resultados das duas pesquisas. 
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4.4.4.2 Pesquisa com alunos do Curso de Gestão de Turismo 

 

A pesquisa com o corpo discente do IFCE foi realizada no mês de março de 2011 e 

pretendeu investigar a opinião dos alunos sobre as mudanças ocorridas no curso superior de 

Turismo do IFCE, diante do contexto atual. Existia, na época da pesquisa, o total de 178 alunos 

matriculados no curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, entretanto nem todos estão 

assíduos no curso e 30,61% já concluíram as disciplinas teóricas do curso faltando apenas a 

monografia. Elaborou-se um questionário com questões fechadas e abertas que versaram sobre o 

perfil do aluno, a motivação para o curso e para a profissão, a inserção no mercado de trabalho e a 

opinião quanto às mudanças do curso tecnológico para o bacharelado. Os alunos foram solicitados a 

preencher os questionários durante o horário das aulas, período vespertino, obtendo-se uma 

participação de 56 alunos, o que representa 31,46% do total de alunos matriculados. 

Os resultados da pesquisa quanto ao perfil do discente apontaram que 74,55% dos alunos 

entrevistados são do sexo feminino, enquanto 25,45% são do sexo masculino. A faixa etária dos 

alunos entrevistados variou de 19 à 28 anos, sendo, a maioria situada entre 20 a 23 anos 72,55%, 

apenas 5,88% com 19 anos, 7,84% com 24 anos, 5,88% com 25 e 26 anos cada e 1,97% com 28 

anos. 

A maioria dos entrevistados (81,81%) era da cidade de Fortaleza/CE, campus onde se 

realizou a pesquisa, o restante era de cidades vizinhas, pois 7,27% eram da cidade de Caucaia/CE; 

3,64% eram das cidades de Maranguape e de igual tamanho de Maracanaú e 1,82% das cidades de 

Aquiraz e Pacatuba cada uma. 

Quanto ao ano e semestre de ingresso no curso de turismo, 12,24% dos entrevistados 

responderam que ingressaram em 2006; 18,37% ingressaram em 2007; 36,74% ingressaram em 

2008 e 32,65% ingressaram em 2009.2. 

Os alunos que participaram da entrevista também responderam o ano de possível conclusão 

do curso, sendo que 52,38% disseram que iriam concluir o curso em 2011;  45,23 iriam concluir em 

2012 e 2,39% irão concluir em 2013. 

Os resultados da pesquisa, no que se refere à motivação dos alunos em fazer o curso de 

turismo do IFCE, apontaram que a maioria de 72,73% se motivou a fazer o curso devido à 

facilidade na oferta de empregos na área, 12,73% por se identificarem com a área de turismo e 
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14,54% por outros motivos como: a remuneração profissional, por já ter trabalhado na área, por 

incentivos de professores, por ser uma área diferente e curiosidade, por ter ligação com a cultura 

popular e por gostar da estrutura curricular. 

Quando se abordou se o curso correspondeu às expectativas dos alunos as respostas 

apontaram em sua maioria como parcialmente para 60,72% dos alunos entrevistados, sim para 

33,93% e não para 5,35%. Em seguida foi solicitado que os alunos atribuíssem uma nota de zero a 

dez para o curso e as notas ficaram em sua maioria entre 7 e 8 para 50% dos alunos, seguida da 

nota entre 8 e 9 para 37,5% dos alunos. Apenas 2,5% atribuíram nota 10 e 10% atribuíram notas 

entre 4,5 e 6,9. Os motivos apontados foram as constantes mudanças da estrutura curricular, a baixa 

remuneração e reconhecimento do mercado de trabalho, o baixo reconhecimento de alguns 

professores, a pouca qualidade dos professores e dos equipamentos para as aulas, o a baixa carga 

horária de algumas disciplinas, a falta de engajamento dos professores, o investimento nas línguas 

estrangeiras, a baixa ajuda de custo para os alunos, a disponibilidade da coordenação e os processos 

de gestão, a falta de mais viagens técnicas para fora do Ceará. 

 A pesquisa apontou que 44,64% dos alunos já está trabalhando na área de turismo, mesmo 

enquanto estudante, apontando as seguintes áreas: agências de viagens (10,71%), guiamento em 

secretaria de turismo do município e do estado (8,92%), hotéis (8,92%), e outros (71,45%) como 

local histórico, aeroporto, companhia aérea, eventos e pesquisas (iniciação científica). 

Foi perguntado se os alunos encontraram dificuldades de inserção no mercado de trabalho e 

a pesquisa apontou que não houve dificuldade para 55,10% dos alunos entrevistados. Os motivos 

apontados para aqueles que tiveram alguma dificuldade (44,90) foram variados como: exigência de 

fluência em línguas estrangeiras, poucas vagas e mercado de trabalho reduzido, falta de 

reconhecimento, cargos muito operacionais com alta exigência de conhecimento, baixa 

remuneração, ausência de regulamentação, dificuldade em conciliar os horários das aulas, 

remuneração incompatível com o exigido, experiência na área, as empresas desconhecem os cursos 

da área, ausência de concurso, concorrência com outras áreas e seleção por indicação. 

Daqueles alunos que não estavam trabalhando na área, foi perguntado em que área 

pretendia atuar no mercado em turismo depois de formado pelo curso do IFCE e as respostas 

apontaram para planejamento turístico (público) municipal e estadual (30%), empresas privadas do 

trade (hotéis, transportes, alimentos, lazer e outros) (8,33%), Agencias de Viagens (15%), Eventos 

(18,33%),  consultoria em turismo (1,67%), educação em turismo (16,67%), meio ambiente (6,67) 

e outros (3,33).  
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A pesquisa investigou se o aluno faz outro curso além do curso de turismo para 

complementar a formação e os resultados apontaram que 42,86% dos alunos entrevistados fazem 

sim outro curso em IES pública no Ceará (UFC e UECE) ou curso de línguas estrangeiras (CLEC) 

no próprio IFCE. Os cursos apontados foram: línguas estrangeiras (29,17%), administração 

(16,67%), Ciências contábeis, História, Ciências sociais e Pedagogia (8,33) cada, Geografia, 

Hotelaria, Comunicação social (4,17%) e outros cursos (8,33%). 

A seguir apresentam-se os resultados da pesquisa em relação à opinião dos alunos quanto às 

mudanças do curso tecnológico para o bacharelado. 

 Os alunos opinaram sobre como vêem as diferenças entre um curso tecnológico e um 

bacharelado em turismo, de um modo geral, e as respostas apontaram que o curso tecnológico é 

mais rápido (27,65%) e também é um curso mais prático (27,65%), por ser bem específico e existir 

a opção de guiamento no curso (14,90%), por ser um curso voltado para o mercado de trabalho 

(17,03%) e outros motivos (12,77). Esses outros motivos foram, principalmente, por ser um curso 

mais bem visto que o técnico, estrutura curricular menos abrangente, tem problemas por não ser 

aceito nos concursos públicos e falta conhecimento do mercado de trabalho sobre este tipo de curso. 

Quanto ao curso de bacharelado, 53,20% dos alunos apontaram que o mesmo possui maior 

profundidade de conhecimentos, é mais abrangente (aborda também pesquisa, administração e 

planejamento) e voltado para o lado acadêmico, não somente para o mercado de trabalho; para 

31,92% o curso é mais reconhecido e mais bem aceito no mercado de trabalho e para concursos 

públicos; para 12,76% o curso tem carga horária maior e aborda mais disciplinas específicas e para 

2,12% o curso proporciona melhores salários ao egresso no mercado de trabalho. 

 Foi perguntado aos alunos sobre quais as principais diferenças que deveriam aparecer na 

matriz curricular e perfil do aluno formado (egresso) do curso tecnológico em Gestão de 

Turismo para o Bacharelado em Turismo.  

Na matriz curricular do curso tecnológico 50% dos alunos entrevistados não responderam 

ou não souberam responder a essa questão. Entre aqueles  que responderam, a pesquisa apontou 

que no curso tecnológico as disciplinas deveriam ser mais práticas e possibilitassem o guiamento 

(39,28%), que apresentasse o empreendedorismo no curso (7,14%), outras opiniões (53,58%). As 

outras opiniões apontaram que as disciplinas deveriam ter maior aprofundamento, serem mais 

voltadas para a área acadêmica com maior foco em pesquisas tecnológicas e que a matriz curricular 

de um modo geral é boa. 

 Na matriz curricular do curso de Bacharelado 55,35% dos alunos entrevistados não 

responderam ou não souberam responder a essa questão. Entre aqueles que responderam, a 
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pesquisa apontou que os alunos apontaram para a necessidade de se ter mais disciplinas teóricas 

(35,58%), disciplinas de educação (9,68%), disciplinas de planejamento (9,68%), outras opiniões 

(45,16%). As outras opiniões (45,16%), apontaram que deveria haver maior carga horária nas 

disciplinas chaves do curso, com a oferta de mais disciplinas optativas, disciplinas voltadas para a 

pesquisa, guiamento, eventos, maior conhecimento operacional, mais aulas práticas em campo, a 

fim de que o profissional pudesse ter conhecimento em todas as áreas proporcionando foco mais 

amplo no turismo. 

Quanto ao perfil desejado do aluno egresso do curso tecnológico, 60,71% dos alunos 

entrevistados não responderam ou não souberam responder a essa questão. Entre os que 

responderam, a pesquisa apontou que o curso deva ser voltado ao mercado de trabalho e à prática 

profissional (36,36), além de outras opiniões (63,64%). As outras opiniões indicaram que as 

atividades em campo deveriam ser específicas, proporcionando conhecimento amplo do aluno com 

perfil maior de  fluência em línguas, solucionador de problemas do dia-a-dia na área e capaz de 

estabelecer contato com o público. 

Quanto ao perfil desejado do aluno egresso do curso de bacharelado, 60,71% dos alunos 

entrevistados não responderam ou não souberam responder a essa questão. Entre os que 

responderam, a pesquisa apontou que o curso deva ser mais teórico e possibilita carreira acadêmica, 

pesquisas e pós-graduação (45,45%), mais amplo e atende ao mercado digital (27,27%), perfil mais 

crítico e científico (9,09%) e outras opiniões (18,19%). Essas outras opiniões indicadas pelos 

pesquisados indicam que o perfil do egresso deve ser  estar  bem preparado para o mercado de 

trabalho sendo capaz de executar tarefas da atividade turística, ter base em disciplinas como 

matemática, mais conteúdo de gestão, planejamento e administração, além de ter disciplina de 

guiamento. 

Quanto às competências e habilidades do aluno egresso do curso tecnológico, 57,14% dos 

alunos entrevistados não responderam ou não souberam responder a essa questão. Dos que 

responderam, a pesquisa apontou que as competências do tecnólogo são o dinamismo (8,33%), as 

competências para o guiamento (8,33%) e para o trabalho operacional (8,34%) e outras opiniões 

(75%), como ter atuação mais específica, saber identificar oportunidades, ser flexível e pontual nos 

horários, ter maior conhecimento geográfico e teórico além de maior nível técnico. A pesquisa 

apontou ainda que das habilidades do tecnólogo destacaram-se que o mesmo pode exercer a 

atividade de guia de turismo (8%), o empreendedorismo (8%), agilidade para desenvolver suas 

atividades profissionais (16%) e outras opiniões (68%), que versaram sobre o profissional ser 

qualificado em idiomas e ter maior conhecimento prático, exercer liderança, saber falar bem, ser 
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extrovertido e gostar de pessoas além de ter atuação nos mercados de viagens, hotelaria, meios de 

transporte e eventos. 

Quanto às competências e habilidades do aluno egresso do curso de bacharelado, 46,42% 

dos alunos entrevistados não responderam ou não souberam responder a essa questão. Dos que 

responderam, a pesquisa apontou que as competências do bacharel em turismo são aqueles voltadas 

para o conhecimento mais aprofundado na área, pesquisa e ensino (30%) e outras opiniões (70%), 

como ter habilidades estratégicas e administrativas, saber identificar as oportunidades, planejar e  

solucionar problemas, ter domínio de idiomas e conhecimentos em sociologia e mercado. A 

pesquisa apontou ainda que das habilidades do bacharel destacaram-se que o mesmo tenha um 

conhecimento teórico mais geral (16,67), que possa trabalhar com planejamento e gestão (16,67 e 

outras opiniões (66,66), como ter maior conhecimento técnico e saber mesclar os conceitos de 

turismo com história, geografia e sociologia, ser pesquisador e qualificado para a criação de 

produtos e processos no turismo. 

Quanto ao posicionamento dos alunos em relação à introdução do curso de bacharelado em 

turismo em substituição ao tecnológico em Gestão de turismo no IFCE, 21,42% dos alunos 

entrevistados não responderam ou não souberam responder a essa questão. Dos que responderam, a 

pesquisa apontou como aspectos positivos: poder fazer concurso público (18,18%), mais 

credibilidade do curso (4,54%), mais reconhecimento do mercado de trabalho (20,45), mais 

conhecimento na área específica (6,82), maior preparo para a pesquisa (6,82%) e outras opiniões 

(43,19), como o aprofundamento, abordagem no turismo com maior campo de atuação, 

verticalização e amadurecimento do curso com a ampliação da carga horária, a  possibilidade  

atuação como professor, possibilidade de complementação da formação acadêmica. Como aspectos 

negativos foram apontados que o curso leva mais tempo para formar o egresso (5,4%), o 

bacharelado pode vir a desvalorizar os tecnólogos (16,21), não poder trabalhar como guia (13,52) e 

outras opiniões (64,87) foram apontadas como a perca do foco em negócios do curso, o mercado de 

trabalho terá profissionais muito qualificados em postos de trabalho operacionais com baixos 

salários, além de poder haver falta de mão-de-obra devido à perda da identidade tecnológica do 

curso, as dificuldades e prejuízos aos alunos que não migraram para a nova grade, o acréscimo de 

disciplinas ao curso. 

A pesquisa também investigou sobre a opinião dos alunos acerca da política da educação 

Brasileira que admite as diferentes modalidades (tecnológico, bacharelado, licenciatura) para a 

formação do turismólogo e os resultados apontaram que 21,42% dos pesquisados acreditam que 

seria melhor se houvesse só um tipo de modalidade de curso, pois o mercado já não valoriza o 
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tecnólogo e seria melhor que ficasse só o bacharelado; disseram também que a área já não é 

regulamentada, dificultando ainda mais esse processo de distinção e colocação do egresso no 

mercado de trabalho, que já é concorrida e confusa, o que pode ser amenizado com a especialização 

na pós-graduação. Outros alunos (66,08%) acreditam que seja melhor manter as diferentes 

modalidades da formação do turismólogo, pois o mercado exige diferentes perfis, assim como os 

alunos também tem necessidades diferentes dentro da mesma área de atuação. Ambos são 

necessários já que a área do turismo é diversificada. Entretanto, alguns apontaram que é preciso ter 

mais esclarecimentos sobre as competências e habilidades de cada modalidade, para não haver 

desvalorização profissional nas diferentes modalidades. Outras opiniões (12,50%) versaram sobre a 

valorização do mercado e da sociedade que ainda é maior com os bacharéis do que com os 

tecnólogos. 

Investigou-se sobre a opinião dos alunos para saber por que muitos professores e alunos 

preferiram que o IFCE ofertasse o curso de turismo em nível superior como Bacharelado e não 

como Tecnológico. Os fatores principais que influenciaram essa opção da maioria pelo Bacharelado 

foram: 26,92% maior reconhecimento e valorização do curso no mercado; 19,23 mais 

oportunidades de emprego no mercado de trabalho; 11,53 Poder prestar Concurso público; 7,69% 

Exigências do MEC; 9,61% Preconceito e falta de informação em relação ao tecnológico; 25% 

Outras opiniões. As outras opiniões versaram sobre a migração que deve deixar o IFCE mais 

próximo ao conceito de universidade, visto que o tecnológico não tem foco e faz com que nenhum 

dos cursos seja valorizado o que prejudica na formação multidisciplinar do profissional e, além 

disso, foi apontada  a  necessidade da formação de pensadores com pós-graduações. 

A opção pelo bacharelado pela maioria dos professores e alunos foi privilegiada, na opinião 

dos alunos pesquisados, porque o curso tem maior reconhecimento de mercado e mais 

oportunidades (13,15%), concursos (10,52%), atuação em pesquisas (5,27%), porque o aluno 

poderá entrar como graduado e ter outra modalidade na sua formação (5,27%) e outras opiniões 

(65,79%), como uma maior matriz curricular, a oportunidade para os alunos de obterem a 

graduação de bacharelado, maior qualificação profissional, devido ao melhor salário dos bacharéis 

em relação aos tecnólogos e devido às exigências do MEC. 

Os alunos sinalizaram que quando for oferecido o curso de bacharelado no IFCE, num 

futuro próximo, 50,90% não pretendem fazer o curso e 49,10% afirmaram que pretendem fazer o 

novo curso sendo 22,22% vai migrar de curso, 74,07% quer entrar como graduado e 3,71% não 

revelou como pretendia. 
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Ao serem interrogados sobre se há alguma diferença no mercado de trabalho cearense o 

egresso ter o diploma de bacharel em turismo do que o diploma de tecnólogo em turismo, as 

respostas apontaram para sim em 57,15% dos casos, não para 25% e em parte 17,85%. Isso porque 

o diploma de bacharel, na visão dos alunos, é mais valorizado e reconhecido no mercado de 

trabalho, é aceito em concursos e pós-graduações e visto como um curso superior, já muitos vêem o 

tecnológico como curso técnico. Para os que acreditam não ter diferença, as competências e 

habilidades de ambos são semelhantes e o mercado quer saber se o egresso pode ou não assumir o 

cargo que se oferta.  

Na opinião dos alunos o bacharelado em turismo não prejudica (51,78%) os profissionais 

que já estão no mercado de trabalho que têm graduação tecnológica, pois o que vale no mercado é a 

capacitação, a competência profissional e quem está mais apto a desenvolver as atividades 

requeridas com sucesso. Na opinião dos alunos o bacharelado em turismo prejudica (17,85%) ou 

prejudica em parte (30,35%) os profissionais que já estão no mercado de trabalho que tem 

graduação tecnológica, pois o mercado ainda prefere profissionais com o bacharelado e também 

porque depende das empresas que estarão selecionando os profissionais, pois algumas ainda vêem o 

tecnológico como inferior. 

 

 

4.4.4.3 Pesquisa com professores do Curso de Gestão de Turismo 

 

           A pesquisa com o corpo docente do IFCE foi realizada no mês de Abril de 2011 e pretendeu 

investigar a opinião dos professores sobre as mudanças ocorridas no curso superior de Turismo do 

IFCE, diante do contexto atual.  

            Existia, na época da pesquisa, o total de 30 professores efetivos no Departamento de Artes e 

Turismo para atuar nos cursos de turismo e áreas afins. Alguns professores estavam de licença ou 

pertenciam a outros campi, sendo então o total de 27 professores nos cursos. Todos foram 

interrogados, entretanto obteve-se a participação de 13 professores na pesquisa, o equivalente a 

48,15% dos docentes do IFCE dessa área. Alguns docentes tiveram dificuldades em responder ao 

questionário e alegaram não ter conhecimento em profundidade sobre o assunto. Os professores 

pesquisados tinham formação acadêmica em diferentes áreas das ciências sociais e humanas e 

tinham, em sua maioria, mais de 16 anos no IFCE (70%). 
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Elaborou-se um questionário com questões fechadas e abertas que versaram sobre a política 

educacional brasileira no contexto atual e sobre as mudanças do curso tecnológico em turismo para 

bacharelado em turismo. Os professores foram solicitados a preencher os questionários no local de 

trabalho, antes das aulas e durante o horário de intervalo das aulas, período vespertino e noturno. 

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa sobre a política educacional. 

Considerando o panorama educacional nacional e internacional, foi perguntado o que representa o 

Instituto Federal do Ceará, enquanto escola pública, na sociedade pós-industrial e os resultados 

apontaram que o IFCE oferece oportunidade de educação gratuita e de qualidade (30,77%), que é 

um instrumento de inserção social (23,08%) e oferta de cursos nas várias modalidades de ensino 

condizentes com a realidade do mercado de trabalho (46,15%). 

           Foi investigado como é vista a transição da instituição desde escola técnica para Centro 

Federal e agora para Instituto Federal e para os professores a transição representou a evolução da 

Instituição (60%), o reconhecimento da missão da Instituição (30%) e a inclusão de novos cursos 

(10%). Os maiores desafios enfrentados foram percebidos como sendo a falta de recursos humanos 

e estruturais e a mudança de cultura da IES (70%) e a melhoria da qualidade dos serviços (30%). 

         Na opinião da maioria dos professores (92,30%), é bom que permaneça na política da 

educação Brasileira a possibilidade de oferta de diferentes modalidades (tecnológico, bacharelado, 

licenciatura) de cursos superiores na área de turismo, pois isso favorece os interesses da sociedade e 

do mercado de trabalho (33,33%), a área do turismo precisa de profissionais nos vários níveis 

(33,33%), mas precisa haver divulgação dos cursos pelo governo (16,67%) e precisa de 

esclarecimento da divisão de papéis de cada tipo de curso (16,67%). Para 7,70% dos professores 

pesquisados seria bom que permanecesse somente bacharelado e licenciatura, pois o tecnológico 

não é reconhecido pelo mercado. 

Os cursos tecnológicos oferecidos pelo IFCE para o mercado de trabalho e a sociedade 

Cearense são importantes, pois atendem às demandas (61,54%), proporcionam ao mercado 

egressos com visão operacional e de gestão (15,38%) e promovem a qualificação em diferentes 

especialidades (23,08%). 

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa sobre as mudanças do curso 

tecnológico para o bacharelado em turismo no IFCE. Na opinião dos pesquisados, muitos 

professores e alunos preferiram que o IFCE ofertasse o curso superior de turismo como 

Bacharelado e não como Tecnológico devido ao não reconhecimento do tecnólogo no mercado 

(50%), devido à maior credibilidade do bacharelado (33,33%) e por ser mais uma opção de curso 

para a sociedade (16,67%). 
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As principais diferenças entre um curso tecnológico e um bacharelado em turismo, de um 

modo geral são porque o tecnológico é um curso mais técnico, mais específico, tempo menor 

(36,36%), é voltado para a prática e foca o mercado (27,27%), não há diferenças segundo o 

catálogo de cursos (9,09%), as diferenças são sutis (18,19%) e falta divulgação desse tipo de curso 

(9,09%). Apontaram também que o Bacharelado oferece mais oportunidades (9,09%), é mais 

acadêmico e mais teórico (45,46%), oferece uma formação mais abrangente (36,36%) e é um curso 

mais reconhecido (9,09%). 

Para os professores as principais diferenças que deveriam aparecer na matriz curricular  do 

curso tecnológico em Gestão de Turismo para o Bacharelado em Turismo seriam aquelas voltadas 

para a gestão e para a prática (80%) e aquelas generalistas da área de turismo (20%). 

As diferenças no perfil do aluno formado (egresso) do curso tecnológico em Gestão de 

Turismo seriam um foco na pesquisa e inovação (37,50%), foco no mercado (12,50%), perfil tático 

e operacional (25%), perfil generalista (25%). 

Para os professores as principais diferenças que deveriam aparecer na matriz curricular  do 

curso de Bacharelado em Turismo seriam disciplinas de planejamento, pesquisa e docência 

(66,66%), maior incentivo à produção acadêmica (16,67%), mais generalista (16,67%). 

 Já as diferenças no perfil do aluno formado (egresso) do curso de bacharelado em Turismo 

seria por ter um perfil voltado para mercado, planejamento, pesquisa e políticas publicas (71,43%), 

por ser mais generalista e reflexivo (28,57%). 

 Na seqüência, procurou-se investigar sobre quais as competências e habilidades que o 

bacharel em turismo deveria ter diferentes do tecnólogo em turismo. Para os professores, as 

competências de tecnólogo devem ser mais técnica, tecnológica e de interação com os setores 

produtivo e acadêmico (55,56%), Gestão e planejamento (22,22%) e menos generalista (22,2%). 

As habilidades do tecnólogo deveriam ser a Geração de conhecimento 87,50% e a execução com 

criatividade, funcionalidade 12,50%. 

 Já as competências que o bacharel em turismo deveria ter diferentes do tecnólogo em 

turismo seriam aquelas relacionadas à articulação das políticas públicas com o Planejamento e 

organização do turismo (75%), generalistas e direcionadas para solução de problemas da área 

(25%) e as habilidades seriam voltadas para o planejador e mais estratégicas (75%), de articulação 

e de fomento ao turismo (25%). 

 Na opinião dos pesquisados a introdução do curso de bacharelado em turismo em 

substituição ao tecnológico em Gestão de turismo no IFCE apresenta como pontos positivos dessa 
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mudança a credibilidade e aceitação do curso (27,27%), ser mais uma opção para os estudantes e a 

sociedade (45,45%), o amadurecimento do curso (18,18%) e alguns não apresentaram nenhum 

aspecto positivo (9,10%). Como aspectos negativos apontaram a tecnologia como parte da 

identidade institucional (36,37%), a resistência de professores (18,18%), a ausência de foco em 

gestão (9,09%), que essa não seria uma solução para os problemas dos egressos (9,09%), além de 

alguns só verem aspectos negativos (9,09%) e outros não verem nenhum aspecto negativo

 (18,18%). 

 A maioria dos professores acredita que vai fazer sim (50%) alguma diferença no mercado 

de trabalho cearense se os alunos tiverem o diploma de bacharel em turismo do que o diploma de 

tecnólogo em turismo, pois o mercado de trabalho aceitará melhor a modalidade de bacharel, devido 

a não preparação da sociedade e do mercado sobre o tecnólogo, o que permite que prevaleça a 

cultura do diploma e a tradição dos cursos mais antigos. Entretanto, para parte dos pesquisados 

(25%) isso não fará diferença, pois deve haver preparação dos candidatos aos cursos de turismo de 

saberem as atribuições tanto de tecnólogos como de bacharéis em turismo e também do mercado 

saber mais sobre tecnólogo, sendo que nas disputas por vagas no mercado de trabalho, os mais bem 

preparados, independentemente de serem tecnólogos ou bacharéis conseguiram lugar no mercado 

de trabalho. E ainda, para parte dos professores (25%) isso fará diferença em parte, pois isso 

impactaria mais na academia do que no mercado já que o mercado de trabalho é dinâmico e sempre 

haverá altos e baixos para as duas modalidades de cursos. 

             Na opinião da maioria dos professores curso de bacharelado em turismo não pode 

prejudicar os profissionais que já estão no mercado de trabalho que tem graduação tecnológica 

(69,23%), já que quem já estiver no mercado vai continuar dependendo somente das competências 

individuais, e, além disso, o bacharelado não desprestigia o tecnológico, pois são distintas as 

competências e habilidades. Para alguns (23,07%), isso prejudica em parte, pois provavelmente o 

bacharel terá maior probabilidade de conseguir uma vaga no mercado, caso concorra com um 

tecnólogo, mas o mercado tem espaço para os dois tipos de cursos. E para outros (7,7%) o bacharel 

poderá vir a prejudicar o tecnólogo se não houver o reconhecimento dos tecnólogos pelo mercado. 

 

 

4.5 Reflexões sobre os cursos superiores em turismo e áreas afins no Nordeste brasileiro 
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Estas reflexões foram originadas pelo resultado do cruzamento entre alguns aspectos 

investigados entre as pesquisas de campo e também confrontando-os com a teoria. Essas análises e 

reflexões possibilitaram a sugestão de ações em prol da qualidade desses cursos superiores, 

explicitados no decorrer do texto.  

 

 

4.5.1 projeto pedagógico e organização curricular  

 

Observou-se nesta pesquisa que todos os cursos pesquisados possuem um projeto 

pedagógico, concebidos de forma diferentes. A maioria foi elaborada pelo colegiado ou grupo de 

professores da IES, embora alguns tenham sido elaborados por apenas um professor, coordenador 

ou dirigente da IES, ou ainda por assessoria pedagógica da própria IES.  

É quase unanimidade se fundamentar nos parâmetros do MEC (92,30%) para a construção 

desses projetos e uma grande parte o faz baseado no conhecimento prévio e nos moldes de outra 

IES. É aí que se corre o risco de “importar” ou simplesmente copiar modelos pedagógicos de 

realidades socioeconômicas completamente diferentes da realidade local, formatando-se um curso 

parcialmente adequado àquela realidade em que está inserido. Além disso, as diretrizes curriculares 

e padrões de qualidade propostos pelo MEC para fins de autorização e reconhecimento se 

constituem um norteador de propostas, mas não poderiam ser usados como um instrumento único, 

em detrimento às necessidades regionais para o desenvolvimento do turismo e à própria demanda 

do mercado de trabalho e da sociedade local. Ressalta-se aqui que essas necessidades só poderão 

ser detectadas e conhecidas em detalhe através de pesquisas dirigidas na região onde o curso é 

ofertado e este foi o item menos apontado (23,07% dos cursos de bacharelado e sem referência - 

0% -  nos cursos tecnológicos dos IF) no momento de se construir um projeto pedagógico. Assim, 

pode-se concluir que os cursos pretendem se voltar para as demandas locais, mas se baseiam na 

experiência e empirismo, diminuindo as chances de apresentarem, de modo efetivo, uma qualidade 

elevada no seu sentido mais amplo, já que a qualidade precisa considerar todos os envolvidos no 

processo, conforme discutido nos capítulos anteriores.   

Aliado a isso, a pesquisa mostrou que, há o desconhecimento por parte dos gestores 

pedagógicos dos cursos sobre a existência de políticas de qualificação de recursos humanos no 

estado onde atuam e que a maioria dos cursos não as considera em seus projetos, porque não eram 

conhecidas ou direcionadas somente a um nível mais técnico ou simplesmente porque elas não 
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existem. Assim, pode-se perceber que, se de um lado as políticas de recursos humanos dos estados 

não estão se preocupando de forma holística com todos os níveis educacionais para atender às 

demandas profissionais, de outro lado as IES também não estão articuladas com elas (quando 

existem), nem pesquisando para compor suas propostas pedagógicas. Isso porque aqueles cursos 

que afirmaram ter feito alguma pesquisa (própria ou em parceria) revelaram que sua realização não 

foi exatamente para embasar ou subsidiar seus projetos pedagógicos. 

Um aspecto interessante revelado pela pesquisa diz respeito à organização curricular, 

quanto às áreas de concentração nos cursos de bacharelado, os quais se caracterizam em 66,67% 

pela formação do turismólogo com alguma ênfase específica (50% na gestão e planejamento do 

turismo; e 10% em cada uma das áreas de marketing turístico; lazer e animação; patrimônio 

histórico, artístico e cultural; meio ambiente). As áreas mais direcionadas para estágio são, em 

primeiro lugar, a hotelaria (50%), seguida de órgão público, agências e eventos (41,66% cada). 

Identificou-se, aqui certa incoerência entre as áreas de estágio e as ênfases dos cursos, uma vez que 

as áreas apontadas para cada um divergem muito. Seria bem simples dizer que se há um curso com 

ênfase na área de hotelaria então, por isso, metade ou boa parte dos seus estágios seriam nesta área. 

Mas a realidade é bem diferente, pois não foi o que se verificou na pesquisa com os bacharelados.  

Nos cursos tecnológicos apenas 15,38% afirmou ter área de concentração ou ênfase, isso 

pode ser explicado já que os próprios cursos são bem focados. As áreas apontadas foram 

administração, ecoturismo, planejamento e gestão do turismo.  Os estágios são ofertados em várias 

áreas, destacando-se as áreas de agenciamento, hotelaria, alimentos e bebidas e outras como órgão 

público, consultoria, locadoras de automóveis, patrimônio, eventos, transporte e marketing. 

Quanto aos laboratórios instalados nos cursos pesquisados, a pesquisa apontou que, os mais 

utilizados nos cursos de bacharelado são informática (84,61%), agência modelo (69,13%), eventos 

e gastronomia (ambos com 46,15%) e nos cursos tecnológicos são informática (100%), 

brinquedoteca (30%), agência modelo, eventos, gastronomia e recepção/hospedagem (cada um com 

23,07%), além de outros como o escritório modelo de turismo, o ônibus laboratório, o laboratório 

de desporto e lazer. Torna-se claro na pesquisa que o curso tecnológico apresenta laboratórios 

específicos de cada área, pois precisa deles para desenvolver melhor as habilidades técnicas da 

prática profissional. 

Eventos e Gastronomia, áreas notadamente em ascensão no Brasil, são pouco exploradas 

pelos cursos de Turismo e áreas afins até o momento desta pesquisa. Aliás, há uma tendência muito 

clara de se dividir a oferta de cursos, as pesquisas e os congressos, por áreas específicas de 

interesse do Turismo, a exemplo do que já ocorre com estágios. Isso porque desde o início dos anos 
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2000 as diretrizes curriculares do MEC orientam cursos diferentes para Turismo e para Hotelaria e 

agora para Gastronomia, Eventos e Lazer. Isso revela amadurecimento do Turismo com o 

desmembramento de áreas, pois as especialidades crescem, se aprofundam teórica e praticamente, à 

medida que se apresentam isoladamente, com possibilidades de detalhamento e análises de cada 

área específica. Isso pode ser encarado como um fortalecimento da área do Turismo. É claro que o 

todo não deve nem pode ser esquecido, já que se está considerando o estudo do turismo como um 

sistema interligado e interdependente onde as partes se relacionam e se impactam entre si. 

No que se refere ao ensino de informática, a pesquisa apontou que o mesmo está centrado 

no uso de ferramentas básicas como internet, em conhecimentos sobre base de dados, sobre 

processadores de textos e softwares específicos em todos os tipos de cursos. O ensino de línguas 

estrangeiras é um ponto forte já que todos ofertam o idioma inglês e a maioria oferece também o 

espanhol (91,66%) e o francês, que apareceu somente nos cursos tecnológicos, em 75% dos casos. 

A demanda do mercado de trabalho é notadamente por profissionais com habilidades em línguas 

estrangeiras, principalmente na hotelaria e outras atividades que estão diretamente ligadas ao 

público, podendo-se afirmar que os cursos estão de acordo com as demandas deste tipo de 

profissional. 

A pesquisa apontou ainda que, quanto ao número médio de docentes por curso, cada curso 

trabalha com cerca de 30 professores, sendo 13,34% deles formados em áreas específicas (turismo 

ou hotelaria). 

Na busca de uma síntese dos dados levantados nas duas pesquisas, elaborou-se o quadro a 

seguir com os principais resultados encontrados nas duas pesquisas junto aos cursos de 

bacharelados e aos de tecnologias, no que se refere ao projeto pedagógico e à organização 

curricular. 
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Projeto pedagógico e organização curricular 

 

Itens pesquisados Bacharelados  Tecnológicos  

Elaboração do projeto 

pedagógico 

Por colegiado ou grupo de docentes da 

IES (53,84%), por coordenador do curso 

(23,07%) e outros meios.  

Por colegiado ou grupo de docentes 

da IES (84,61%), por coordenador 

do curso (7,69%) e outros meios. 

Bases para elaboração 

dos objetivos e perfil 

profissional 

Baseado nos parâmetros do MEC 

(92,30%), conhecimento teórico prévio 

(38,46%), modelos de outra IES 

(46,15%), pesquisas (23,07%) e outros. 

Baseado nos parâmetros do MEC 

(92,30%), conhecimento teórico 

prévio (76,92%), modelos de outra 

IES (46,15%), pesquisas (0%) e 

outros. 

Considera a política de 

qualificação do estado 

Sim – 36,36% Não considera 

Pesquisas na área de 

qualificação  

Elabora – 61,54% e Consulta pesquisas 

existentes – 45,56% 

Elabora – 15,38% e Consulta 

pesquisas existentes – 69,23% 

Ênfase ou concentração 

no curso 

Sim - 66,67%, em planejamento e gestão 

do turismo, marketing turístico, lazer e 

animação, patrimônio histórico, artístico 

e cultural e meio ambiente. 

Sim – 15,38%, em administração, 

ecoturismo, planejamento e gestão 

do turismo. 

Áreas para estágios Hotelaria, órgão público, agenciamento, 

eventos e planejamento e outras como 

gestão de empresas, ONGs, lazer, A e B, 

tranportes, associações, patrimônio, 

pesquisa e extensão. 

Hotelaria, agenciamento, Alimentos 

e Bebidas e outras como órgão 

público, consultoria, locadoras de 

automóveis, patrimônio, eventos, 

transporte e marketing. 

Laboratórios Informática, agência modelo, eventos e 

gastronomia e outros como pesquisa em 

turismo e planejamento turístico. 

Informática, brinquedoteca, agência 

modelo, eventos, gastronomia, 

recepção e hospedagem e outros 

como escritório modelo de turismo, 

ônibus laboratório, laboratório de 

desporto e lazer. 

Idiomas Inglês e Espanhol. Inglês e Espanhol e Francês. 

Ensino de informática Obrigatório – uso da internet, bases de 

dados, processadores de texto e outros 

como gráficos, folha de cálculo, 

estatística.  

Obrigatório – uso da internet, 

processadores de texto, softwares de 

estatística e gerenciais e outros como 

gráficos, folha de cálculo, e bases de 

dados.  

Docentes Em média 29 professores sendo 17,24% 

com graduação específica em turismo ou 

hotelaria. 

Em média 30 professores sendo 

13,34% com graduação específica 

em turismo ou hotelaria. 

Figura 44. Projeto pedagógico e organização curricular dos cursos superiores de turismo e áreas afins no 

Nordeste. 

Fonte: pesquisa direta, 2011. 

 

Dessa forma, pode-se perceber que os pontos semelhantes entre as duas pesquisas 

realizadas junto aos cursos de bacharelado e de tecnologia da área de turismo são aqueles que 

apontam os parâmetros do MEC, com suas diretrizes e orientação aos cursos, como o principal 

instrumento de elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos analisados; O ensino dos idiomas 

inglês e espanhol é comum para ambos os cursos, mas o ensino de francês está presente apenas nos 
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cursos tecnológicos pesquisados; Os laboratórios, o ensino de informática e o número de docentes 

se assemelha muito entre os cursos.  

Os pontos onde se verificou maior diferença foram aqueles que dizem respeito a pesquisas, 

pois os cursos tecnológicos pesquisados não baseiam seus projetos em pesquisas, enquanto os de 

bacharelado o fazem em 23,07% dos casos; os cursos de bacharelado participam mais da 

elaboração de pesquisas na área de qualificação (61,54%) do que os cursos de tecnologia (15,38%); 

os cursos de bacharelado consideram a política de qualificação do estado (36,36%), mas os cursos 

tecnológicos não o fazem.  

 

 

4.5.2 objetivos e perfil profissiográfico do egresso 

 

Após o levantamento dos objetivos gerais e específicos dos cursos pesquisados observou-se 

que os pontos que mais aparecem nos cursos de bacharelado são a pesquisa o planejamento, a 

gestão e a ética; seguidos da responsabilidade social e valorização humana, o empreendedorismo, a 

formação critica e humanista e para o desenvolvimento socioeconômico, enquanto que nos cursos 

de tecnologia são o planejamento, a elaboração de projetos e a gestão; seguidos do 

empreendedorismo e a competência profissional visando a operacionalização. A pesquisa não 

apareceu como foco dos objetivos nos cursos de tecnologia e a formação do bacharel visou aspectos 

mais amplos como a preocupação com a sociedade e com o meio do que a formação do tecnólogo 

que visou aspectos mais operacionais. 

No perfil profissional do egresso, as competências profissionais de ambos os cursos 

envolveram ensinar, planejar e administrar e saber comunicar. Entretanto, nos cursos de 

bacharelado a competência para pesquisar aparece de várias formas e a competência para planejar e 

administrar também tem uma ênfase maior e com mais nuances do que nos cursos de tecnologia. 

Além disso, os cursos de tecnologia apresentaram competências que foram classificadas nesta 

pesquisa como operacionais, pois dizem respeito à execução de tarefas mais operacionais e 

envolveram atividades precedidas de verbos como guiar, organizar, monitorar, utilizar materiais e 

equipamentos, entre outras. 

As habilidades encontradas na pesquisa apontaram pontos semelhantes referentes a aspectos 

intelectuais, pessoais e interpessoais e profissionais. Entretanto aquelas especificadas para o 

bacharel abrangeram aspectos mais gerais e contextuais, com maior grau de complexidade do que 

aquelas apontadas para os tecnólogos. 
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Elaborou-se o quadro a seguir, com os principais resultados encontrados nas duas pesquisas 

junto aos cursos de bacharelados e aos de tecnologias, no que se refere aos objetivos do curso e 

perfil do egresso. 

 

 

Objetivos e perfil do egresso 

 

Itens pesquisados Bacharelados  Tecnológicos  

Objetivos primeiro lugar: a pesquisa; o 

planejamento; a gestão e a ética; 

segundo lugar: a 

responsabilidade social/ respeito ao 

homem e à natureza/ valorização 

humana/ promoção da qualidade de vida 

/ justiça/ equidade social; o 

empreendedorismo; a formação de modo 

crítico e humanista; desenvolvimento do 

mercado/ do turismo na sociedade/ 

desenvolvimento socioeconômico/ 

promoção da economia; 

 

Primeiro lugar: o planejamento 

e a elaboração de projetos, seguido da 

gestão; a pesquisa não apareceu nos 

objetivos; 

segundo lugar: o 

empreendedorismo; e a competência 

profissional visando a  

operacionalização; 

 

Perfil do egresso - 

Competências 

Ensinar, pesquisar, planejar e 

administrar, comunicar. 

 

Ensinar, planejar e administrar, 

operacionais, comunicar. 

 

Perfil do egresso - 

Habilidades e 

atitudes 

Intelectuais, pessoais e interpessoais e 

profissionais. 

Intelectuais, pessoais e interpessoais e 

profissionais. 

Áreas para trabalhar Todas (empresas, planejamento, 

consultoria, educação, patrimônio, meio 

ambiente) 

Todas (empresas, planejamento, 

consultoria, educação, patrimônio, meio 

ambiente) 

Formação voltada 

para  

Todos os atores interessados (mercado 

de trabalho, academia e sociedade) 

Todos os atores interessados (mercado 

de trabalho, academia e sociedade) 

Figura 45. Objetivos e perfil do egresso dos cursos superiores de turismo e áreas afins no Nordeste. 

Fonte: pesquisa direta, 2011. 

 

Assim, observou-se que tanto nos objetivos do curso como no perfil do egresso o curso de 

bacharelado é muito semelhante ao de tecnologia, com a diferença de focar para um perfil 

profissional mais amplo, critico e reflexivo, com competências também para pesquisar, o que não 

foi identificado na pesquisa como foco do curso tecnológico. 
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4.5.3 Comunicação, relacionamento e qualidade 

 

A pesquisa apontou que o tipo de relacionamento mantido entre a IES e as Secretarias de 

Turismo do Estado onde estão inseridas concentram-se nos encontros em reuniões e eventos, nos 

convênios ou similares e no recebimento de pessoas na IES para palestras e debates. Já o 

relacionamento com o trade turístico (empresários, associações de classe, outros) se dá 

principalmente em função de convenio ou similar, do recebimento de pessoas na IES para palestras 

e debates e de encontros em reuniões e eventos. Pode-se afirmar que as IES tem se mantido abertas 

para estabelecer elos de relacionamento com o mercado, promovendo um ensino contextualizado 

que se comunica com os setores públicos e privados ligados às áreas dos cursos. 

Quanto à identificação da propaganda do curso verificou-se que os cursos das IES 

entrevistadas o fazem sempre e também antes do vestibular e em outras épocas. Esta comunicação 

foi dirigida para todos os interessados: alunos, empresas, famílias e sociedade em geral. Isto revela 

uma preocupação em comunicar para os mais diversos públicos a existência da oferta do curso, o 

que se acredita ser em função da grande quantidade da oferta nas diversas localidades e pela 

democratização das informações de oferta das IES. Utiliza-se de materiais promocionais diversos e 

diferentes mídias como a mídia impressa, a internet e, inclusive a televisiva (esta última não é usada 

pelos IFs).  

Para os gestores dos cursos entrevistados o que proporciona a qualidade são fatores ligados 

à infra-estrutura; projeto pedagógico e condições de efetivação da proposta; teoria, prática e 

articulação do curso; corpo docente; corpo discente; excelência nas dimensões do MEC. Observou-

se que os dois últimos itens não foram citados pelos IFs. O mais importante disso tudo é que esses 

aspectos possam ser convertidos em um nível mais elevado de qualidade nos cursos e em valor 

percebido pelos beneficiários da educação.  

Para os cursos analisados quem verifica a qualidade são todos os envolvidos com o 

processo de ensino aprendizagem como o mercado de trabalho, os alunos e egressos dos cursos, o 

MEC/INEP, os professores, a sociedade e a família. Verificou-se uma preocupação maior com o 

mercado de trabalho, para os cursos de bacharelado, e com o MEC/INEP, para os cursos de 

tecnologia. 

Alguns fatores são facilitadores da qualidade como pessoal qualificado, parcerias como 

mercado, condições estrutura da IES e do mercado, proposta pedagógica. 
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E outros fatores (ou a ausência deles) são barreiras que dificultam o alcance da elevada 

qualidade dos cursos como corpo docente, corpo discente, mercado, condições e estrutura da IES. 

O corpo discente também não foi apontado pelos IFs como um fator limitante. Acredita-se que o 

perfil do corpo discente nos IFs, enquanto IES públicas, seja muito bom, devido à elevada 

concorrência nos diversos cursos e isso não passa a ser, na visão dos gestores um fator de 

qualidade, mas na prática ele o é.  

Por fim, perguntou-se aos gestores dos cursos se o curso tinha qualidade e a maioria 

respondeu que sim e em parte. Entretanto, nos cursos de bacharelado esse percentual de qualidade 

chegou a 84,62 e nos cursos de tecnologia o percentual de 61,63% foi bem menor.  

Elaborou-se o quadro a seguir com os principais resultados encontrados nas duas pesquisas 

junto aos cursos de bacharelados e tecnológicos, no que se refere à comunicação, relacionamento e 

qualidade do curso. 
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Comunicação, Relacionamento e Qualidade 

 

Itens pesquisados Bacharelados  Tecnológicos  

Relacionamento com 

a Secretaria de 

Turismo do Estado 

Encontros em reuniões e eventos, 

convênios ou similares e recebimento de 

pessoas na IES para palestras e debates 

(85%).  

 

Encontros em reuniões e eventos 

(53,84%), convênios ou similares 

(46,15%) e recebimento de pessoas na 

IES para palestras e debates (38,46%).  

 

Relacionamento 

mantido com o trade 

turístico 

Recebimento de pessoas na IES para 

palestras e debates (84,61%), convenio 

ou similar (100%)  e  encontros em 

reuniões e eventos (72,96). 

Recebimento de pessoas na IES para 

palestras e debates (76,92%), convenio 

ou similar (53,84%) e  encontros em 

reuniões e eventos (61,53). 

Material 

promocional do 

curso 

Sim – (69,23%), Sempre (50%), em 

folders (53,84%), internet, jornal e 

outdoor ou similar (46,15%), televisão 

(30,76%) e outros como mala-direta e 

revista (15,38%).  

Sim – (76,92%), Sempre (70%), em 

folders (80%), internet (90%) e outros 

como banner e cartazes (30%).  

Qualidade – o que 

proporciona 

Infra-estrutura; projeto pedagógico; 

teoria, prática e articulação, corpo 

docente; corpo discente; excelência nas 

dimensões do MEC. 

Infra-estrutura; projeto pedagógico; 

teoria, prática e articulação, corpo 

docente. 

Qualidade – quem 

verifica 

Mercado de trabalho (66,67%), alunos e 

egressos (58,33%), MEC/INEP e 

professores (33,33%), a sociedade e a 

família (25%). 

MEC/INEP (46,15%), alunos e egressos 

(19,26%), a sociedade e a família 

(15,38%), mercado de trabalho e IES 

(7,69%), 

Fatores facilitadores 

da qualidade 

Pessoal qualificado, mercado receptivo, 

condições e estrutura da IES, proposta 

pedagógica. 

Pessoal qualificado, parcerias com o 

mercado, condições e estrutura da IES e 

do mercado, proposta pedagógica. 

Fatores 

dificultadores da 

qualidade 

Corpo docente, corpo discente, mercado, 

condições e estrutura da IES. 

Corpo docente, mercado, condições e 

estrutura da IES. 

O curso tem 

qualidade? 

Sim – 84,62% e em parte – 15,38%. Sim – 61,83% e em parte - 38,43%. 

Figura 46. Comunicação, relacionamento e qualidade dos cursos superiores de turismo e áreas afins no 

Nordeste. 

Fonte: pesquisa direta, 2011. 

 

Assim, poderiam ser apontadas algumas ações para nortear o trabalho dos cursos e das IES 

na busca da melhoria da qualidade de suas propostas pedagógicas e maior articulação junto ao 

mercado, tais como: 

1. considerar os diversos padrões (legais, sociais, culturais, mercadológicos, políticos etc.) de 

qualidade especificados e demandados no âmbito nacional e principalmente na região onde 

o curso está instalado no momento de construir e gerenciar suas propostas pedagógicas; 

2. embasar a proposta do curso na filosofia da IES, respeitando seu histórico, práticas e 

direcionamento do PDI;  



 

232 

 

 

  

3. construir as propostas democraticamente, envolvendo o máximo de pessoas em diferentes 

níveis da IES: professores, alunos e ex-alunos, coordenadores, dirigentes, agentes da 

comunidade, colegiado do curso e da IES; 

4. pesquisar, ouvir e articular a proposta dos cursos com o trade turístico local; 

5. pesquisar e ter mecanismos constantes de revisão e adequação das propostas, entendendo 

que qualidade é conseqüência de um processo contínuo de aperfeiçoamento e ajustes; 

6. dar margem à flexibilização do projeto, com disciplinas e atividades propostas por 

colegiado periodicamente; 

7. articular a proposta com o direcionamento político da região: visando conhecer, consultar, 

questionar, interferir e se adequar às políticas de qualificação de recursos humanos da 

região onde o curso é ou será ofertado; 

8. observar efetivamente a demanda por formação profissional em nível superior, optando pelo 

tipo de graduação mais adequada, considerando a oferta de cursos já existente na região, 

evitando uma superoferta e uma elevada concorrência entre as IES; 

9. utilizar-se de características regionais, potenciais turísticos, sociais, culturais e atrativos 

naturais da região para dar ênfase e diferencial ao curso nos aspectos mais relevantes da 

região; 

10. observar os princípios da sustentabilidade social, aplicando-os ao projeto pedagógico e à 

condução da oferta de cursos superiores; 

11. ter uma proposta pedagógica clara, concisa e amplamente divulgada entre o corpo docente, 

discente e sociedade; 

12. estabelecer mecanismos de checagem da coerência entre o perfil do egresso, os objetivos, o 

currículo do curso e suas ênfases ou foco principal, articulando práticas laboratoriais e de 

mercado compatíveis com o projeto pedagógico; 

13. checar a coerência dos estágios e práticas em laboratórios em relação a: 

a. número de empresas por setor do turismo na região, pois conseqüentemente 

demandarão mais profissionais; 

b. vocação natural da região e demandas potenciais; 

c. consulta e realização de pesquisas que possam subsidiar o direcionamento dos 

estágios; 

d. observância da formação do corpo docente para orientar esses estágios; 

e. oferta de estágios dentro da linha filosófica do curso e do projeto pedagógico, 

principalmente quanto ao perfil do egresso; 
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f. instalação, concepção e uso dos laboratórios práticos de forma coerente com a 

ênfase do curso e as áreas de estágio. 

14. verificar periodicamente as condições de infra-estrutura com os padrões exigidos pelo 

MEC/INEP e com a satisfação de professores e alunos; 

15. ouvir e colocar as pessoas acima da burocracia e das regras pré-estabelecidas pela IES, 

adaptando-as se for o caso, às novas situações e contextos que se apresentam ao longo do 

tempo; 

16. fazer acompanhamento de egressos e avaliação do curso visando à empregabilidade dos 

alunos em formação; 

17. atualizar e divulgar a política de recursos humanos (plano de cargos e carreira docente, 

plano de qualificação docente, etc.) bem como sua atualização e incentivos, visando a 

motivação, comprometimento, atualização e desenvolvimento do corpo docente; 

18. dar condições para o corpo docente articular ensino, pesquisa e extensão coerentes com a 

proposta do curso, destinando tempo fora de sala de aula para esse fim; 

19. pensar e agir de forma sistêmica considerando as partes como integrantes de um todo 

indissociável. 

 

Numa análise menos apurada, tais fatores apontados possam parecer óbvios, mas a 

realidade de algumas IES simplesmente desconsidera ou não pratica, como foi verificado no item da 

oferta de estágios, por exemplo. A percepção de qualidade dos cursos no que se refere à 

identificação do usuário ou beneficiário da mesma apresentou algumas variações. Isto porque, nos 

casos dos cursos de bacharelado, 61,53% dos cursos apontam as famílias, alunos, empresas e 

sociedade em geral como o “cliente” da educação superior, mas 66,67% apontou o mercado de 

trabalho/ empresas como responsáveis pela verificação da qualidade de um curso superior, seguido 

por alunos e egressos (58,33%) e pelo MEC/INEP (33,33%). Ora, mais uma vez encontrou-se uma 

inconsistência nas respostas, já que também foi citado que a principal referência para elaboração da 

concepção dos cursos de turismo e hotelaria foram os parâmetros do MEC. Essa é uma situação 

que reflete o nível de entendimento a cerca da qualidade dos cursos. Isto não significa dizer que os 

cursos não tenham qualidade, mas sim que o entendimento do que venha a ser qualidade, quem a 

verifica, a quem devem ser dirigidas pesquisas de aferição e embasadas as propostas pedagógicas. 

Falta clareza nos conceitos e principalmente na articulação prática dos mesmos. Ações isoladas, 

desarticuladas e sem interligação podem gerar informações que confundam o gestor de curso e, 

conseqüentemente, fazer com que suas decisões e direcionamentos não estejam canalizados em prol 

da tão almejada qualidade do ensino superior e sustentabilidade. 
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No estudo de caso do IFCE, pode-se perceber que ainda há alguns problemas que cercam 

os cursos tecnológicos, principalmente no que diz respeito ao entendimento do que venha a ser este 

tipo de curso, de como ele se difere dos demais tipos de cursos e níveis de ensino, qual o perfil do 

egresso desses cursos e como o mercado ainda discrimina ou não reconhece esta modalidade de 

ensino. 

A rede federal de ensino tecnológico vem passando por grandes mudanças infra-estruturais, 

conceituais e pedagógicas após as mudanças na legislação ocorridas em 2008, quando foram 

criados os Institutos federais de ensino. Toda mudança traz consigo muitos desafios e que, como foi 

verificado no IFCE, a rápida expansão dos campi, o rápido crescimento no número de cursos e de 

alunos, a necessidade de mais agilidade nos processos burocráticos internos e de contratação de 

professores são uma realidade hoje enfrentada.  

No decorrer do tempo o curso de turismo do IFCE passou por um processo natural de 

atualização de sua estrutura curricular e alterações no projeto pedagógico, seguindo as demandas 

regionais e entendimento do corpo docente e discente que o levaram a um processo de 

verticalização, desde quando foi criado em nível técnico, passando pelo nível superior tecnológico e 

agora, em 2011, como proposta para um bacharelado. As próprias características generalistas do 

curso pedem uma formação mais ampla e reflexiva, que inclua a pesquisa, o planejamento e a 

gestão em sua proposta. Por outro lado, os problemas enfrentados pelos egressos do curso de 

turismo não são tão evidentes nos demais cursos da área, como é o caso do curso de hotelaria do 

IFCE que, por definição, é um curso mais focado e específico e tem boa aceitação por parte dos 

alunos e abertura do mercado de trabalho em absorver seus egressos, tão logo saiam da graduação. 

Os problemas de aceitação do egresso desse curso como transferidos e graduados e nas pós-

graduações em outras IES públicas do Ceará, bem como em editais de concursos, são ainda um 

desafio a ser enfrentado pelos gestores educacionais, bem como o reconhecimento do próprio 

mercado e da sociedade sobre o que seja um curso superior de tecnologia.  

A pesquisa com gestores, docentes e discentes sobre o curso superior de tecnologia e o 

curso de bacharelado em turismo deixou claro que o curso de bacharelado em turismo é um curso 

generalista mais amplo, mais voltado para o âmbito científico, mais bem aceito pelo mercado e pela 

sociedade, que proporciona aos seus egressos um leque maior de possibilidades no mercado de 

trabalho (e nos níveis hierárquicos a serem ocupados) e na continuidade de seus estudos. A 

verticalização do curso de turismo no IFCE tornou-se inevitável e é bem vista pela comunidade 

acadêmica. O curso superior de tecnologia em Gestão de turismo no Ceará ainda não está claro para 

a sociedade e mercado de trabalho, levando os egressos a terem algumas dificuldades. Apesar de 
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bem semelhantes, também possuem diferenças, que ainda precisam ser melhor trabalhadas, 

principalmente pelas instâncias públicas da educação brasileira, que regem as diretrizes dos cursos. 
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 5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa apresentada procurou refletir a respeito da educação superior em turismo no 

Brasil, mais especificamente sobre os cursos ofertados no Nordeste Brasileiro. Acredita-se que 

poderá abrir oportunidade para sua continuidade e para outros estudos, devido ao próprio processo 

de rápidas e inevitáveis mudanças intrínsecas ao contexto das sociedades pós-industriais.  Esta 

pesquisa limitou-se ao proposto em seus objetivos, dentro da área de abrangência do Nordeste 

Brasileiro e a referências principalmente na língua portuguesa, pelo foco do trabalho, e algumas nas 

línguas inglesa e espanhola.  

Esta tese torna-se um “retrato” de anos bem críticos pelos quais passou a educação em 

turismo no Brasil neste início do novo século. Trouxe reflexões teóricas de vários cientistas do 

turismo no Brasil e no mundo e pesquisas de campo específicas para que os objetivos a que se 

propôs, pudessem ser atingidos, detalhados na primeira parte desta tese, no capítulo introdutório. 

É claro que essas reflexões finais, conclusões e proposições não puderam e nem se propuseram a 

esgotar o tema como um todo. A ciência evolui na medida em que alicerces intelectuais são 

plantados, mas muito tempo e discussões (contra e a favor) correrão até que se tenham resultados 

produtivos e plausíveis. O importante é que se possa analisar fatos sociais de cada época com 

procedimentos e rigor científico, objetivando contribuir com o desenvolvimento de teorias e práticas 

capazes de produzir melhorias de processos e ações, principalmente quando se trata de turismo. 

Vários outros estudos futuros podem surgir tendo este como base ou referência, podendo até ser 

aplicado igualmente em outras regiões do país, visando um estudo comparativo. 

O objetivo geral desta tese foi de analisar os cursos superiores de turismo ofertados no 

Nordeste Brasileiro pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando o 

contexto da educação superior brasileira. Entretanto para que se pudesse realizar essa análise, 

vários aspectos bem particulares tiveram que ser investigados, constituindo-se assim em alguns 

objetivos específicos, os quais serão tratados a seguir, apresentando-se os principais resultados 

encontrados nas pesquisas relativas a cada um deles. Para melhor entendimento do leitor, 

apresentam-se também as partes do trabalho onde esses resultados e objetivos apareceram. 

O primeiro objetivo específico visou caracterizar o contexto da educação superior 

brasileira e as alterações recentes nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do 

país. Nesta primeira década do século XXI, a educação brasileira passou por grandes mudanças 
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que ocasionaram uma dinâmica jamais vista nos processos educacionais. Os aspectos contextuais e 

políticos da educação superior foram apresentados na segunda parte desta tese, no capitulo dois, 

que ressaltou o impacto gerado nas sociedades em decorrência da chamada era da informação.  

Esse contexto está configurado com transformações tecnológicas e administrativas do 

trabalho e das relações produtivas e sociais, visando à maximização dos recursos e maior 

produtividade. Impulsionadas pela globalização e elevada competitividade o processo produtivo das 

sociedades pós-industriais se modificou exigindo novas formas de pensar e agir. O plano nacional 

da educação, aprovado em 2001 e ainda em vigor, apresentou metas quantitativas e qualitativas 

visando à melhoria da qualidade e aumento da quantidade de oferta do ensino nos seus diferentes 

níveis e a formação para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica do país. Isso 

porque a taxa de analfabetismo no Brasil ainda é muito alta, há insatisfação da demanda e o déficit 

da oferta educacional foi reconhecido pelo próprio governo, conforme mostrados nos dados do 

censo da educação superior no Brasil. 

Impulsionadas por esse contexto as políticas educacionais do Brasil se modificaram, 

procurando dar condições de surgirem novas iniciativas e possibilitando a flexibilidade e 

diversificação de projetos educacionais nas diferentes modalidades do ensino superior, de forma a 

atender às demandas diversificadas e particularidades das clientelas e das diferentes regiões do país.  

Nesse contexto foi necessária a criação dos Institutos Federais ligados à rede federal de ensino para 

promover a rápida e necessária ampliação da oferta de educação superior, profissional e tecnológica 

do país. Isso ainda se torna mais veemente quando se fala da área de turismo, pois, após a criação 

do Ministério do Turismo em 2003, foi instituído o Plano nacional de Turismo e as políticas de 

qualificação profissional em turismo se intensificaram. O turismo passou a ser visto como um 

veículo para o desenvolvimento socioeconômico do país e sua atividade depende de pessoal 

qualificado para competir no mercado globalizado do mudo contemporâneo.  

Dessa forma, o sistema educacional precisa funcionar bem para trazer os benefícios 

esperados a todos os atores desse processo. Isso porque uma sociedade equilibrada depende do 

perfeito funcionamento do seu sistema educacional ao longo do tempo. A sustentabilidade do 

sistema educacional precisa ser considerada, pois se faz necessária para manter uma sociedade 

virtuosa, capaz de crescer e competir em patamares cada vez mais elevados neste contexto das 

sociedades pós-industriais.  

A terceira parte desta tese procurou abordar os aspectos mercadológicos e profissionais da 

área de turismo no Brasil. Verificou-se que, desde o final do século XX, o rápido desenvolvimento 

e acesso a novas tecnologias modificaram as demandas do mercado de trabalho para um patamar 
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muito mais competitivo e em escala global. Novos paradigmas exigiram um perfil profissional com 

maior capacidade técnica e gerencial, capaz de dominar tecnologias e softwares da nova sociedade 

informacional, que baseia sua economia na área de serviços. O mercado em turismo continua 

crescente e próximo a um bilhão de desembarques internacionais no mundo, demandando, cada vez 

mais, os profissionais da área e com maior nível educacional. A empregabilidade torna-se uma 

preocupação do turismólogo nesse novo contexto socioeconômico, exigindo qualificação, 

experiência e competência dos profissionais que agora sejam flexíveis, dinâmicos e capazes de 

integrar equipes multidisciplinares para compor o capital intelectual, cultural e social das 

organizações da sociedade pós-industrial. 

O segundo objetivo específico tratou de mapear a oferta de cursos superiores na área de 

turismo no Brasil e os resultados das pesquisas realizadas apontaram que houve um rápido 

crescimento dessa oferta. Desde a criação do primeiro curso superior em turismo no Brasil, em 

1971 em São Paulo, o processo de expansão da oferta de cursos vem se intensificando, pois no 

Brasil existiam apenas 33 cursos em 1994 e, após a modificação na legislação, em 1998, esse 

número passou a 284 cursos em 2000 e agora passou a mais de mil cursos em 2010. O 

mapeamento da oferta apontou que se passou de 637 cursos de graduação em turismo e/ou hotelaria 

no Brasil, em 2003, para 1084 cursos de turismo e áreas afins em 2010, dos quais 595 são 

bacharelados e 450 são tecnológicos e cerca de 25% deles estão sendo ofertados no Nordeste. De lá 

para cá as tipologias foram se diversificando, as modalidades de curso também, possibilitando a 

oferta de cursos superiores do tipo seqüenciais, tecnológicos, bacharelados e licenciaturas, sem falar 

das pós-graduações. Esses cursos se concentram nas IES privadas (92%), sendo em sua maioria 

bacharelados (56%), seguidos pelos tecnológicos (42%), concentrados na região sudeste do país 

(38,75%).  

Esses resultados, apresentados na quarta parte desta tese, foram destacados nos aspectos 

administrativos – quantitativos e conjunturais, onde se observou que as quantidades de cursos 

impressionam e chegaram a um patamar nunca antes visto no Brasil, na área de turismo. Importante 

ressaltar que somente cerca de 8% do total de cursos é oferecido em IES pública no país, o que 

poderá vir a ser modificado nos próximos anos em decorrência da criação dos Institutos Federais e 

da interiorização das universidades federais. Esse resultado só vem confirmar um quadro ainda 

dramático de distorções quantitativas de oferta entre o ensino público e privado, uma vez que a 

grande parcela da população brasileira não dispõe de recursos próprios para investir em educação. 

Há ainda que se apontar que, se forem consideradas as diversidades regionais, o Nordeste Brasileiro 
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é a segunda região mais populosa do país, mas apresentava, em 2009, a maior população analfabeta 

do Brasil, com 7,61 milhões de pessoas, e uma taxa de IDH de 0,749, a mais baixa do país.   

A criação da rede federal de ensino em 1909, então com 19 escolas de aprendizes e 

artífices, se modificou ao longo do tempo passando a Liceus em 1937, a escolas industriais e 

técnicas em 1942, a escolas técnicas em 1959, a centros federais de educação tecnológica em 1978 

até serem novamente modificadas pela Lei 11.892 que instituiu a rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica e criou os Institutos federais em todo o país. Essa alteração 

expandiu a rede a patamares jamais vistos e, em 2010, já contava com 354 escolas e cerca de 500 

mil vagas no Brasil. Essa criação segue a tendência da expansão educacional e viabilizou a 

autonomia e a flexibilidade necessárias no setor publico que agora terá ainda mais força de se 

expandir e tentar corrigir os déficits educacionais do país, ainda mais agravados com a configuração 

contextual que se apresenta. 

Na seqüência, a quinta parte desta tese procurou abordar alguns aspectos teóricos e 

qualitativos do ensino e pesquisa em turismo. A natureza multidisciplinar do turismo requer um 

novo olhar sobre a forma de ensinar a pesquisar, para superar paradigmas consolidados no século 

passado com visão mecanicista. A integração dos saberes de forma holística e não fragmentada leva 

ao estudo do turismo a forma multi, inter e transdisciplinar de interpretação dos fenômenos sociais e 

é apontada como um caminho a ser seguido na construção dos projetos pedagógicos, no ensino, na 

pesquisa e na forma de gestão de cursos. Propõe-se a integração multidisciplinar, baseada nos 

diferentes atributos de várias disciplinas para o ensino e pesquisa de turismo, resultando num 

avanço epistemológico do turismo. Para construir um novo campo teórico para o turismo faz-se 

necessário um método que avance na concepção do que seria conhecimento, ciência e teoria até 

então utilizados (como afirmaram MOESH em 2002, BENI em 2003, MOTA, 2010 e SALGADO, 

COSTA e SANTIAGO em 2010), podendo-se afirmar que o turismo pode ser considerado como 

uma disciplina autônoma, validando-o e classificando-o como ciência no mundo contemporâneo.  

Na mesma linha de pensamento, organizar um currículo e planejar e gerir um curso de 

turismo por áreas de competências é a proposta de um modelo metodológico que aponta onde e 

como se pode evoluir na formação do turismólogo. Possibilita agrupar e organizar disciplinas que 

permitiriam estabelecer quais as competências e habilidades estariam sendo trabalhadas na 

formação do turismólogo por área, possibilitando o melhor direcionamento pedagógico e estratégico 

dos cursos. 

A qualidade educacional é outro ponto de grande repercussão, pois a performance praticada 

pelas IES pode ser percebida por todos os atores que com ela interagem. A discrepância entre a 
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performance especificada e a praticada revelam as deficiências e conformidades do ensino com os 

padrões mínimos esperados. Já a confrontação entre a performance praticada e o grau de 

atendimento às necessidades e expectativas da região revelam se a qualidade no ensino está sendo 

alcançada ou não.  

Foram apontadas variáveis em relação à qualidade da educação que dizem respeito ao 

sistema educacional, às especificações de qualidade, à performance praticada, a otimização dos 

processos, ao tempo e contextos, ao espaço e condições de condução das propostas, à 

intangibilidade da qualidade e ao ajuste contínuo.  Essas variáveis, quando consideradas e 

gerenciadas adequadamente, podem promover resultados muito positivos na avaliação dos cursos, 

inclusive nos processos avaliativos do SINAES que avalia as instituições, os cursos e o desempenho 

dos estudantes. Dos cursos de turismo do Nordeste, seis deles se destacaram no último ENADE, 

todos de IES públicas, os das Universidades Federais da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e dois Institutos Federais o de Pernambuco 

e o do Ceará, estes dois últimos com nota máxima. 

O terceiro objetivo específico procurou identificar a oferta de cursos superiores de 

tecnologia em turismo nos Institutos Federais no Nordeste Brasileiro, analisando a sua concepção. 

A pesquisa apontou que o Nordeste contava, em janeiro de 2011, com a oferta total de 13 cursos 

superiores em turismo e áreas afins, o que inclui hotelaria, eventos, desporto e lazer e gastronomia, 

segundo a área de hospitalidade e lazer definida no catálogo nacional de cursos superiores de 

tecnologia do MEC. Apenas um deles é ofertado na modalidade à distância e a maioria está sendo 

ofertada no estado do Ceará. 

A forma das IES conceberem seus projetos pedagógicos variou, mas a maioria (84,614%) 

foi constituída pelos colegiados ou grupo de professores da instituição, baseada nos parâmetros do 

MEC (92,30%) e no conhecimento teórico prévio (76,92%). 

Pode-se registrar que o perfil profissional dos egressos desses cursos de graduação em 

turismo e áreas afins do Nordeste brasileiro visa principalmente desenvolver competências para 

ensinar, pesquisar, planejar e administrar, operacionalizar atividades específicas e comunicar.  

Quanto às habilidades, identificou-se que são trabalhadas as intelectuais, pessoais e interpessoais, 

além das profissionais. Esse perfil profissional do egresso é caracterizado por uma formação 

generalista, já que a maioria dos cursos forma para todas as áreas do turismo: empresas privadas, 

planejamento turístico, consultoria, educação, meio ambiente, patrimônio. 
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Verificou-se, também, que os objetivos dos cursos estão voltados prioritariamente para o 

planejamento e a elaboração de projetos, a gestão, seguidos do empreendedorismo e a competência 

profissional visando a operacionalização das atividades específicas da profissão. 

Traçar um perfil profissiográfico do egresso de cursos de turismo e áreas afins compatível 

com a qualidade exigida pela sociedade e pelo mercado de trabalho nas suas diferentes áreas de 

atuação requer esforço de pesquisa, verificação e adequação constante àquilo que é demandado. 

Também é importante destacar que as demandas mudam com o tempo e cada vez numa velocidade 

e intensidade maiores.  

Partindo-se do princípio de que a qualidade é a satisfação plena às expectativas e 

atendimento às especificações e que não se tem hoje uma quantificação disso no Brasil, poder-se-ia 

dizer que há sempre o que melhorar. Mesmo aqueles cursos de bom posicionamento hoje, poderão 

não o ser mais daqui a algum tempo, visto que as especificações tanto legais como sociais mudam 

constantemente. Além disso, na própria concepção de qualidade está intrínseca a melhoria contínua. 

Assim, considerando essa premissa, faz-se necessário montar, de imediato, uma estratégia de 

aferição e ajuste contínuo em prol da qualidade pedagógica. 

O quarto objetivo específico versou sobre estudar o caso do IFCE e suas alterações 

promovidas pelo contexto contemporâneo da educação superior tecnológica brasileira. O IFCE 

iniciou suas atividades em 1909 e desde sua criação precisou sofrer várias transformações para 

acompanhar as tendências educacionais e atender às demandas sociais e regionais a que se 

pretende. Sendo um IES pública pertencente à rede federal de ensino sofreu sua última modificação 

em 2008, quando foi sancionada a lei 11.892/2008 que criou os Institutos Federais do Brasil 

simultaneamente. O IFCE hoje conta com 12 campi entre os 380 existentes em todo o país, é o 

maior do Nordeste com cerca de 15 mil alunos, e seu maior desafio é crescer mantendo a qualidade 

e cumprindo seu papel educacional que visa promover o desenvolvimento socioeconômico de forma 

sustentável.  

O IFCE oferta oito cursos de tecnologia em turismo e áreas afins no Ceará, 61,5% do total 

ofertado no Nordeste, em diversos campi e inclusive o curso de hotelaria na modalidade à distancia, 

semipresencial. Pioneiro na área de turismo no Ceará ofertou o primeiro curso em 1972, como 

técnico de turismo, passando por várias modificações ao longo do tempo e hoje oferta cursos 

técnicos, tecnológicos e lato sensu na área e pretende iniciar um bacharelado em turismo a partir de 

2012. O curso de turismo é bem conceituado, muito concorrido em seus vestibulares, é o único 

ofertado por IES pública no estado do Ceará, e está em processo de modificação para ser ofertado 

como bacharelado.  
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A pesquisa com os alunos do IFCE revelou que elas já trabalham durante o curso (44,64%) 

e não encontraram dificuldades para inserção no mercado de trabalho (55,10%). A maioria dos 

alunos acredita que seja positivo na política educacional brasileira manter a possibilidade de se 

ofertar várias modalidades e tipos de cursos de turismo (66,08%), já que o mercado exige diferentes 

perfis. Vários professores e alunos preferiram que o curso de turismo fosse ofertado como 

bacharelado, principalmente por que o mesmo tem maior reconhecimento e valorização no mercado 

(26,92%), oferece mais oportunidades de emprego (19,23%) e atende aos editais dos concursos 

(11,53%).   

A pesquisa com os professores do IFCE mostrou que a transição da instituição desde Escola 

Técnica para Centro Federal e agora para Instituto Federal representou principalmente a evolução 

da instituição (60%) e o reconhecimento da missão da instituição (30%). Na opinião da maioria dos 

professores (92,30%), é bom que permaneça na política da educação Brasileira a possibilidade de 

oferta de diferentes modalidades (tecnológico, bacharelado, licenciatura) de cursos superiores na 

área de turismo, pois isso favorece os interesses da sociedade e do mercado de trabalho (33,33%) e 

a área do turismo precisa de profissionais nos vários níveis (33,33%) entre outros aspectos. Na 

opinião deles, muitos professores e alunos preferiram que o IFCE ofertasse o curso superior de 

turismo como Bacharelado e não como Tecnológico devido ao não reconhecimento do tecnólogo no 

mercado (50%), devido à maior credibilidade do bacharelado (33,33%) e por ser mais uma opção 

de curso para a sociedade (16,67%). 

O quinto objetivo específico procurou estabelecer principais semelhanças e diferenças entre 

um curso superior de bacharelado em turismo e um curso superior de tecnologia em turismo e áreas 

afins. Apesar de bem semelhantes, os cursos também possuem algumas diferenças, que embora 

sutis, são impactantes para os alunos e para a sociedade. As pesquisas apontaram que o curso de 

bacharelado em turismo é um curso generalista mais amplo, mais voltado para o planejamento e 

gestão e com abrangência científica, voltado para a pesquisa e reflexão na área. Proporciona aos 

seus egressos um leque maior de possibilidades no mercado de trabalho (e nos níveis hierárquicos a 

serem ocupados) e na continuidade de seus estudos. É mais bem aceito pelo mercado e pela 

sociedade, devido à tradição, contrapondo-se ao curso superior de tecnologia que é confundido, 

muitas vezes, como um curso técnico, limitando a atuação do egresso e dificultando o acesso a 

concursos, a aproveitamento de estudos em outras universidades e a cursos de pós-graduação, 

apesar da legislação o permitir. O maior problema está na sutileza entre os dois perfis 

profissiográficos dos egressos desses cursos, exigindo maior clareza no projeto pedagógico e na 

matriz curricular, além do esclarecimento à sociedade e mercado sobre o papel de cada modalidade 
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de ensino, nível e tipo de curso. A coexistência de cursos diferentes é necessária e bem vinda, 

entretanto suas diferenças não estão claras.  

Esses resultados do terceiro, quarto e quinto objetivos específicos foram apresentados na 

sexta parte desta tese, que tratou dos aspectos da prática educacional, verificada nas pesquisas de 

campo realizadas junto aos cursos superiores de bacharelado e de tecnologia em turismo no 

Nordeste Brasileiro. Foram analisados aspectos do projeto pedagógico e organização curricular, 

objetivos do curso e perfil profissiográfico do egresso e aspectos da comunicação relacionamento e 

qualidade. Fez-se também o estudo de caso do IFCE, chegando-se a conhecer a visão desde o reitor 

até os alunos da instituição a cerca de vários dos temas abordados. Finaliza-se com reflexões sobre 

os cursos superiores de turismo e áreas afins no Nordeste Brasileiro. 

Os resultados das pesquisas mostrados detalhadamente por objetivos anteriormente 

puderam responder às questões de pesquisa anteriormente traçadas que visavam saber qual a oferta 

de cursos superiores de Turismo no Brasil; qual a oferta e concepção dos cursos superiores de 

tecnologia em Turismo oferecidos pelos IF no Nordeste Brasileiro; e quais as principais 

semelhanças e diferenças conceituais entre um curso superior de bacharelado em turismo e um 

curso superior de tecnologia em turismo. 

Os organismos oficiais e seus respectivos instrumentos, que hoje norteiam o processo da 

educação em turismo e hotelaria no país, são os responsáveis diretos e até indiretos pela criação, 

condução, avaliação e reconhecimento das instituições de ensino e seus cursos ofertados no 

mercado nacional. Na verdade, são as políticas públicas por eles traçadas através dos seus 

instrumentos norteadores e regulatórios, que dão o direcionamento maior ao andamento dos cursos 

de turismo e áreas afins e da quantidade e qualidade da oferta que hoje se apresenta. Destaque-se 

que as políticas norteadoras da educação em turismo e áreas afins têm um papel fundamental no 

equilíbrio do sistema social e na própria sustentabilidade do setor turístico. Para que o Brasil possa 

competir no mercado internacional, com um produto turístico de qualidade, é preciso uma clara 

política destinada aos recursos naturais, aos histórico-culturais, aos recursos humanos e qualificação 

de pessoas, o que envolve diretamente a educação.  

 A gestão da educação superior em turismo e áreas afins no Brasil vem sendo conduzida de 

forma desarticulada, embora considerando os padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo 

MEC/INEP, que nem sempre são atingidos a contento. A grande demanda do mercado por cursos 

dessa natureza e alterações na LDB provocaram a abertura desenfreada de cursos de turismo, 

principalmente em universidades particulares e instituições isoladas em quantidade e qualidade 

jamais imaginadas, fazendo a educação virar “um bom negócio” no Brasil. A oferta de ensino 
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público no Brasil é crescente, apesar de ainda estar muito aquém de suas demandas, considerando o 

total da população, o contexto socioeconômico contemporâneo e o total da oferta de cursos de 

turismo.  

 Essas afirmações e as constatações da pesquisa, em paralelo às outras considerações aqui 

tratadas, confirmaram as hipóteses de que o cenário dos cursos de Turismo é de grandes 

mudanças no âmbito político e educacional exigindo quebra de paradigmas, adaptação e 

reestruturação da oferta educacional e tecnológica no país, principalmente nos Institutos Federais, 

após as mudanças na legislação ocorridas a partir de 2008, mudando sua configuração. A oferta de 

cursos é crescente no Brasil e principalmente de cursos tecnológicos nos IF do Nordeste. A 

educação superior e tecnológica em turismo ofertada no Nordeste Brasileiro, no âmbito federal, 

considera a legislação e principalmente as exigências da sociedade pós-industrial para cumprir seu 

papel social e educacional na região onde está inserida. Aliás, está em patamares jamais vistos 

anteriormente e difíceis de serem imaginados há poucas décadas atrás. Os cursos são coerentes com 

as demandas sociais, mas ainda carecem de aprimoramento para melhor posicionamento do perfil 

profissional enquanto cursos superiores de tecnologia, pois se acredita que ainda não está claro o 

perfil profissiográfico do tecnólogo em turismo e sua diferença com o bacharel em turismo, para 

todos os atores que interagem com a educação, principalmente o mercado de trabalho e sociedade. 

Ambos são muito semelhantes embora o tecnólogo seja formado mais para as áreas operacionais e o 

bacharel para o planejamento e pesquisa na área. 

Dessa forma, a educação em turismo no Brasil se depara com vários desafios a serem 

alcançados, que poderiam se transformar em metas, a começar pelo dimensionamento da 

quantidade de pessoal qualificado requerida pelo mercado a curto e médio prazos para que, a partir 

daí, se possa oferecer cursos de qualidade e profissionais adequados ao mercado de trabalho e à 

sociedade onde estão inseridos. A elaboração periódica de um mapeamento espacial da oferta de 

cursos, considerando a quantidade de população e PIB de cada localidade e o volume do fluxo 

turístico por ela recebido, seria um instrumento capaz de apontar as possíveis discrepâncias da 

oferta fornecendo subsídios para uma adequada distribuição espacial de cursos no Brasil, por nível 

de formação. A exigência dos padrões mínimos de qualidade precisa respeitar sempre a vocação 

turística da região onde o curso é ofertado, sem limitar a criatividade das propostas de ensino nem o 

aprofundamento nos regionalismos socioculturais e potencial natural da região. É importante que se 

possa manter a flexibilidade nos currículos e programas de disciplinas para o ensino do turismo, 

considerando que esta é uma área recente e está em constantes transformações.    
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A performance especificada muitas vezes só é considerada em sua instância legal, e o não 

atendimento a outros padrões pode ocasionar prejuízos imediatos, como por exemplo, o não 

reconhecimento de um curso por parte dos órgãos públicos. Entretanto, outros prejuízos, talvez 

ainda maiores (pois podem custar a própria sobrevivência dos cursos no mercado), são vivenciados 

pelo não atendimento às demandas sociais e regionais e às demais performances especificadas pela 

sociedade e mercado de trabalho local. A atual fase de seleção natural do mercado é a que mais 

exige uma visão holística dos cursos, pois a percepção da qualidade pelos diversos atores 

envolvidos na educação superior torna-se um fator imprescindível. Otimizar processos e implantar 

estratégias em prol da qualidade dos cursos é primordial. Considerar contextos sociais e regionais 

em cada época vivida aliado a ótimas condições infra-estruturais e políticas para condução dos 

processos educacionais de qualidade dentro da IES são fatores que favorecem a percepção da 

qualidade da educação superior. 

Outro fator relevante é considerar o turismo como uma ciência em construção e destinar 

fundos para consolidar e ampliar a pesquisa em turismo, desenvolvendo outras formas de pensar o 

turismo no Brasil, valorizando sua riqueza sociocultural, conservando seus atrativos naturais, 

promovendo um produto turístico diferenciado e competitivo no mercado internacional, 

principalmente no momento estratégico em que o Brasil se encontra, às vésperas de receber grandes 

eventos mundiais como a Copa do Mundo de futebol e as Olimpíadas, respectivamente em 2014 e 

2016.  A aproximação dos estudos teóricos com a realidade prática vem crescendo, inclusive devido 

às exigências legais de estágios supervisionados e trabalhos de monografias curriculares 

obrigatórios, mas ainda carece de incentivos que propiciem o ganho de ambas as partes, 

pesquisadores e comunidades interessadas (e beneficiadas) nas pesquisas.   

Os muitos desafios a serem alcançados pela educação superior em turismo e áreas afins no 

país, observando principalmente a qualidade e conseqüentemente a sustentabilidade do setor de 

turismo ao longo do tempo, poderiam considerar como ponto de partida a revisão, estabelecimento, 

divulgação e aplicação de uma sólida política de gestão de pessoas para o turismo no Brasil, numa 

gestão integrada entre poder público, privado e comunidade, avançando nos procedimentos 

políticos, institucionais e normativos, considerando um planejamento estratégico para o setor, face 

aos contextos e paradigmas que se configuram e se modificam rapidamente. 

No mercado da educação em turismo e áreas afins no Brasil não se tem um diagnóstico 

claro e divulgado da situação atual (onde se está), e nem de tendências e perspectivas futuras (para 

onde se está indo), ou, melhor ainda, para onde ou até onde seria desejável se caminhar. 

Dimensionar os empreendimentos turísticos por segmento e sua capacidade de absorção de mão-
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de-obra nos diferentes níveis, identificar áreas prioritárias de maior necessidade e interesse, 

quantificar e qualificar as instituições de ensino de forma sistemática, seriam ações coerentes que 

poderiam ser profundamente estudadas e claramente explicitadas para que se possa obter êxito na 

educação com qualidade e formação das pessoas em turismo no Brasil.  

Quando se interpreta a realidade através de um modelo sistêmico faz-se necessário ter uma 

visão holística, que supere as necessidades isoladas das partes que o compõem e possa ser capaz de 

enxergar o todo no seu sentido mais amplo. Essa noção estabelece inputs e outputs de um processo 

que se divide em etapas e podem ser gerenciadas enquanto partes, sem, entretanto, serem isoladas 

de seu contexto maior. É um exercício de abstração necessário para que o entendimento do que vem 

a ser qualidade possa estar claro e principalmente, trazer resultados efetivos na prática dos cursos 

de Turismo e áreas afins ofertados no Brasil.  

Assim, esperando ter contribuído com uma semente, plantada para o entendimento da 

educação superior e seus desafios a serem enfrentados no turismo e áreas afins no Brasil, 

ressaltando os principais aspectos que permeiam esta esfera de investigação, conclui-se esta tese 

com a certeza de que a largada foi dada na construção de alicerces sólidos e firmes em prol do 

conhecimento científico do Turismo e áreas afins. 
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APÊNDICE A 

 

OFICIO AOS COORDENADORES DE CURSO/CHEFES DE DEPARTAMENTO 

 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a), 

 

  

Estamos realizando uma pesquisa
4
 com o objetivo de identificar a oferta de cursos superiores 

de Turismo e áreas afins nos Institutos Federais do Nordeste brasileiro, frente às exigências da 

sociedade pós-industrial e da política educacional brasileira. 

Para tanto, agradeceríamos a especial gentileza de devolver-nos o Questionário de 

Pesquisa (anexo) e formulário de curso preenchidos com a maior brevidade possível, tendo em 

vista que dispomos de um prazo reduzido para a conclusão deste trabalho. Informamos que será 

mantido o anonimato das Instituições, pois no relatório final, serão identificadas como instituição A, 

B ou C. Por esse motivo, pedimos sua atenção na fidedignidade das respostas. 

Reafirmando a relevância dessa pesquisa, consideramos a sua resposta de suma importância 

para o estudo científico da educação em Turismo. Certos do pronto atendimento, aguardamos sua 

valiosa e indispensável participação. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos votos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

 

 

  

KEILA MOTA 

Professora do IFCE  

 

 
 

LUZIA CAPISTRANO FERREIRA E WILLIAN RIAN 

Bolsistas de iniciação científica do IFCE e CNPq 

 

 

 
Keila Mota e equipe/ Fone: (85)88474788/  e-mail: motakeila@yahoo.com.br /  

Endereço: Rua Pereira Filgueiras 2122 ap 202 Aldeota. Fortaleza/CE  – CEP: 60160150 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

                                                             
4
 Pesquisa parte da Tese do Doutorado em Administração e Turismo da UNIVALI/SC e também aprovada pelo Instituto 

Federal do Ceará, pelo Programa de Apoio à Produtividade em Pesquisa e pelo Programa de Iniciação Cientifica. 
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 1. OBJETIVOS DO CURSO (geral e específicos – se houver) 
 

GERAL 

 

ESPECÍFICOS 

 

OBSERVAÇÕES 

 
 

 

 

 

 

 

2. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

COMPETÊNCIAS 

 

 

HABILIDADES E ATITUDES 

 

 

ÁREAS QUE O ALUNO ESTARÁ APTO A TRABALHAR 

(  ) empresas privadas do trade  (hotéis, agências, transportes, eventos, alimentos, lazer e outros)   

(  ) planejamento turístico (público) municipal e estadual  
(  ) consultoria em turismo  
(  ) educação em turismo 
(  ) meio ambiente  
(  ) todos 

      (  ) outros.Citar: 

 

FORMAÇÃO VOLTADA PARA: 

(  ) o mercado de trabalho            (  ) a academia (pesquisa e ensino) 
(  ) a sociedade                             (  ) todos 

      (  ) outros.Citar: 

 

PERFIL GERAL  

 

 

 

 

 

 

3. PROJETO PEDAGÓGICO 
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O seu curso possui um projeto pedagógico? 
(  ) sim   (  ) não      (  ) parcialmente – Explique: 
(  ) não tenho conhecimento – Por quê? 
  

Quem elaborou o projeto pedagógico do seu curso (caso possua)? 
(  ) o coordenador (da época)   (  ) o dirigente ou chefe departamento   (  ) não sei  

 (  ) o colegiado ou grupo de   (  ) uma consultoria      (  ) outros. Citar: 
            professores do IF/curso 

 
Baseado em quê os objetivos e o perfil profissional do seu curso foram elaborados? 

(  ) não tenho conhecimento  (  ) no conhecimento teórico prévio   
(  ) nos modelos de outra IES/IF (  ) nos parâmetros do MEC 
(  ) em pesquisas. Quais?  

 (  ) outros. Citar: 
 
Existe uma política de qualificação de recursos humanos no seu Estado?  

(  ) sim  - Qual ?  
(  ) não                  (  ) não tenho conhecimento 
 

Essa política, caso exista, foi considerada na concepção do curso? 
(  ) sim  - Como ?  
 
(  ) não  - Por quê ?  
 

Quanto a pesquisas (nos últimos 5 anos) na área de qualificação de recursos humanos para 
turismo e/ou hotelaria ou áreas afins: 

a) Fez alguma pesquisa (própria ou em parceria)? 
(  ) sim  - Qual ?  
(  ) não                      (  ) não tenho conhecimento 
 
b) Consultou alguma pesquisa feita por órgãos ou instituições para conceber o curso? 
(  ) sim  - Qual ?  

      (  ) não                   (  ) não tenho conhecimento 

 
 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

Possui concentração ou ênfase no curso? (  ) sim  (  ) não 

Caso positivo, qual(is)  a(s)  área(s)  de  concentração ou ênfase do curso : 

 

Qual(is)  a(s)  área(s) para estágio: 

 

LABORATÓRIOS DO CURSO 

(  ) agência modelo                       (  ) informática         
(  ) eventos                                    (  ) brinquedoteca/ animação/ lazer  
(  ) recepção/ hospedagem           (  ) gastronomia ou similar 
(  ) outro citar: 
 

IDIOMAS OBRIGATÓRIOS ENSINADOS NO CURSO 

(marque um [x] para o idioma, o tipo de ensino e as habilidades adquiridas pelo aluno) 
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IDIOMAS TIPO DE ENSINO HABILIDADES 

noções Instrumental completo ler escrever ouvir falar 

(  ) Inglês        

(  ) Francês        

(  ) Espanhol        

(  ) Alemão        

(  ) Italiano        

(  ) Outro.Citar:        

(  ) nenhum  

 IDIOMAS OPTATIVOS DISPONIVEIS AO ALUNO: (citar) 

ENSINO DE INFORMÁTICA OBRIGATÓRIO OFERECIDO NO CURSO 

(  ) Processador de textos        (  ) Gráficos              (  ) Base de dados   (   ) Gerenciais  
(  ) Folha de cálculo                  (  ) Estatística           (  ) Internet              (   ) Outro 
 

CORPO DOCENTE 

Nº total de professores do curso: 

Nº de professores Bacharéis em Turismo/Hotelaria: 

CURRÍCULO DO CURSO 

(FAVOR ANEXAR A GRADE CURRICULAR) 

Já sofreu alguma alteração? (  ) não   (  ) sim. Quando? Citar os anos: 

Como foi elaborado o currículo e suas alterações? Quem participou? O que foi considerado? 

 
 

 

 

 

 

5. COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO 
 

 Qual o tipo de relacionamento mantido com a Secretaria de Turismo (ou órgão equivalente) do 
seu Estado?    

(  ) nunca fez contato pessoal            (  ) já encontrou em reuniões, eventos etc. 
(  ) já recebeu alguém para palestras,             (  ) possui convênio ou  similar  
      debates na escola                                      (  ) outros. Citar: 
                                                        

Qual o tipo de relacionamento mantido com o trade turístico (associações de classe, empresários, 
outros) do seu Estado?    

(  ) nunca fez contato pessoal            (  ) já encontrou em reuniões, eventos etc. 
(  ) já recebeu alguém para palestras,             (  ) possui convênio ou  similar  
      debates na escola                                      (  ) outros. Citar: 

  
Possui material promocional/ explicativo do curso? 

(  ) sim (  ) não – Por quê? 
 Caso positivo, qual? 
 (  ) internet     (  ) revistas                              (  ) folders 
      (  ) jornais    (  ) out doors ou similares        (  ) outros. Quais? 
 
      Caso positivo, quando? 
 (  ) antes do vestibular    (  ) esporadicamente   (  ) sempre  
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   (  ) outra época. Citar: 

  

 

6. QUALIDADE 
 

No seu entendimento, o que daria qualidade a um curso superior? 
 
No seu entendimento, quem verifica a qualidade de um curso superior? 
 
Para dar qualidade a um curso superior de turismo/hotelaria: 

 Quais os fatores facilitadores: 
 
Quais os fatores dificultadores: 
 

O seu curso tem qualidade? 
 (  ) sim                         (  ) parcialmente – Explique: 

       (  ) não    (  ) não sei responder – Por quê? 

 

 
 QUESTIONÁRIO PRENCHIDO POR 

(Nome):___________________________________________ 

 SETOR/ FUNÇÃO:______________________________________          EM: ____/____/ 2010. 

             E-MAIL:________________________________        

TELEFONE(S):_______________________ 

          AGRADECEMOS O PRONTO ATENDIMENTO. 
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APÊNDICE B 

FICHA DE CADASTRO 
PESQUISA KEILA MOTA 2010 

 

CURSOS SUPERIORES DE TURISMO E ÁREAS AFINS  
DO NORDESTE BRASILEIRO NOS IF 

 

UF  

 

Municipio/Campus 

 

 

Nome e Sigla da Instituição  

Site da IES 

 

 

Curso 

 

 

Periodicidade 

 

(  ) Semestral (  ) Anual   

Grau 

 

(  ) Bacharelado (  ) Licenciatura (  ) Tecnológico (  ) Seqüencial 

Modalidade 

 

(  ) Distância (  ) Presencial (  ) Semi presencial  

Organização Acadêmica (  ) Faculdade (  ) Centro 

Universitário 

(   ) Institutos 

Federais 

(  ) Universidade 

Categoria 

 

(  ) Pública (  ) Privada   

Ato Regulatório 

 

Autorizado em __/__/__ Reconhecido em __/__/__ 

Situação 

 

(  ) Ativo  (  ) Extinto (  ) Em extinção (  ) Outro 

Avaliação CI: IGC: IGC Contínuo:  

Objetivo geral do curso  

 

 

Objetivos específicos 

 

 

Perfil do egresso  

 

 

Estrutura curricular (grade) 

 

 

Outras informações 

    

 

Informante (Nome e cargo) 

 

 

Contatos do informante (Fone 

e email) 

 

Data 
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Cursos de turismo e hotelaria, reconhecidos no NE brasileiro até junho de 2003, 

participantes da pesquisa. 

 

 

CURSO INSTITUIÇÃO CIDADE10 SITE 

Turismo Universidade Tiradentes - UNIT Aracaju – SE www.unit.br  

Turismo Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR 

Fortaleza – 

CE 

www.unifor.br  

Turismo Faculdade Integrada do Ceará – FIC Fortaleza – 

CE 

www.fic.br  

Turismo Instituto de Educação Superior da 

Paraíba – IESP 

João Pessoa - 

PB 

www.iesp.edu.br  

Turismo 

Marketing Turístico  

Planej. e Org. Turismo 

Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB 

João Pessoa - 

PB 

www.ufpb.br  

Turismo e  

Hotelaria 

Universidade Potiguar – UNP Natal - RN www.unp.br  

Turismo Faculdade Integrada do Recife – FIR Recife - PE www.fir.br  

Turismo Universidade Católica de 

Pernambuco – UNICAP 

Recife - PE www.unicap.br  

Turismo Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE 

Recife - PE www.ufpe.br  

Turismo Instituto de Educação Superior 

Unyahna de Salvador - IESUS 

Salvador - BA www.unyahna.br  

Turismo Faculdade Integrada Olga Mettig - 

FAMETTIG 

Salvador - BA www.famettig.br  

Turismo Faculdade Integrada da Bahia - FIB Salvador - BA www.fib.br  

Turismo Universidade de Salvador - 

UNIFACS 

Salvador - BA www.unifacs.br  

 

Fonte: Pesquisa direta no site do INEP, junho 2003. 

 

 

                                                             

10 Quadro organizado por ordem alfabética de cidades. 

http://www.unit.br/
http://www.unifor.br/
http://www.fic.br/
http://www.iesp.edu.br/
http://www.ufpb.br/
http://www.unp.br/
http://www.fir.br/
http://www.unicap.br/
http://www.ufpe.br/
http://www.unyahna.br/
http://www.famettig.br/
http://www.fib.br/
http://www.unifacs.br/

