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Introdução

A ênfase no discurso de que é preciso qualificar recur-
sos humanos para atender às demandas do  mercado 
de trabalho é recorrente nas políticas de educação pro-
fissional a partir da década de 1990, período em que se 
estabeleceu a reforma da educação profissional no Brasil. 
Sobressai, no interior desse discurso, a necessidade, quase 
que imperiosa, de que o profissional deve estar constan-
temente atualizado, reciclando-se para melhor atender 
às exigências de um mercado de trabalho em constante 
mutação e, assim, suprir as necessidades oriundas dos 
novos padrões de organização da produção. 

A partir de então, diversos parâmetros foram estabe-
lecidos no que diz respeito ao perfil profissional do tra-
balhador. Dentre eles, pode-se elencar os que dizem 
respeito ao novo perfil do profissional pronto para atuar 
no mercado competitivo. Exige-se um trabalhador flexível, 
hábil, competente, que saiba lidar com situações novas.

Em observância às atuais mudanças oriundas das 
transformações do mundo do trabalho, o Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE 
procurou adaptar-se aos novos paradigmas, qualificando 
profissionais para atuar num mercado competitivo e dinâ-
mico, sem, contudo, perder de vista o compromisso com 
a formação humanística. 
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Em face do exposto, supõe-se que os egressos do 
curso de Tecnologia em Gestão de Turismo estariam 
prontos para ser absorvidos pelo mercado de trabalho, 
dada a sua formação profissional sólida em consonância 
com as recentes reformas na área de educação superior e 
as novas exigências do mercado.

Em que pese a essa suposição, este trabalho se 
desenvolve a partir do seguinte problema: como ocorrem 
a inserção e a permanência dos egressos do curso de Tec-
nologia em Gestão de Turismo no mercado de trabalho? 
Pretende-se, nesse sentido, averiguar se os tecnólogos, 
egressos do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, 
em virtude do seu nível de qualificação, estão conseguindo 
imediata colocação no mercado de trabalho e se outros 
fatores estariam interferindo na atuação profissional deles. 

 Os egressos desempenham, de certa maneira, o papel 
de “embaixadores” da escola, ou seja, são representantes 
dela junto ao mercado de trabalho, indicando se as políticas 
educacionais (programas, planos, diretrizes, etc.), especifi-
camente, na modalidade de educação profissional de nível 
tecnológico, estão efetivamente cumprindo seu principal 
papel de promover, por meio de educação de qualidade, a 
inclusão social dos egressos no mercado de trabalho, bem 
como de averiguar seu desempenho no mercado.

Para Belloni (2001, p.15), a avaliação de uma política 
pública 

é um processo sistemático de análise de uma atividade, 
fatos ou coisas que permite compreender, de forma 
contextualizada, todas as suas dimensões e implica-
ções, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento. 

A pesquisa de que trata este artigo foi realizada em 
uma instituição pública de ensino superior, o Instituto 
Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), e teve 
como objetivo geral avaliar o nível de efetividade social da 
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política educacional, especificamente, na modalidade de 
educação profissional de nível tecnológico, relativamente 
à inserção e à permanência dos egressos do curso de Tec-
nologia em Gestão de Turismo no mercado de trabalho. 
Os objetivos específicos da pesquisa empreendida foram 
identificar os fatores que contribuem para o baixo índice 
de atuação desses profissionais no mercado de trabalho, 
verificar junto às empresas quais as principais dificuldades 
apontadas para não contratar profissionais qualificados e 
examinar, dentre os profissionais que estão trabalhando, 
quantos se encontram no segmento do turismo.

O problema anteriormente expresso deu ensejo às 
seguintes hipóteses: o egresso do curso de Tecnologia em 
Gestão de Turismo tem dificuldades de ingresso e per-
manência no mercado de trabalho e, consequentemente, 
migra para outras áreas profissionais; a dificuldade de 
ingresso e permanência no mercado de trabalho não está 
relacionada à deficiência na formação, que atende aos 
(supostos) requisitos da organização do trabalho flexível; 
a dificuldade de ingresso e permanência desses profissio-
nais no mercado de trabalho está relacionada à explora-
ção praticada pelas empresas, na forma de baixos salários 
e desvalorização da qualificação.

Avaliação de Políticas Públicas

Belloni (2001) exprime que, no Brasil, não existe uma 
cultura consolidada de avaliação de políticas públicas, em 
virtude da escassez de literatura especializada na área e 
do hábito de se priorizar o aspecto quantitativo na aferi-
ção dos resultados dessas políticas, ou seja, a mensura-
ção imediata dos resultados alcançados em relação aos 
objetivos estabelecidos não considera que as atividades 
avaliadas podem apresentar resultados “difusos”.
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 Essa perspectiva de avaliação é apenas uma parte do 
processo e não oferece os elementos necessários para o 
sistemático aperfeiçoamento da atividade, instituição ou 
política avaliada. A sistematicidade do processo avaliativo 
envolve “múltiplas observações, não sendo aceitável uma 
única observação no tempo ou um único instrumento de 
avaliação.” (BELLONI, 2001, p.15).

A política pública é entendida como uma ação delibe-
rada do Estado, funcionando a avaliação dessa política 
como “um dos instrumentos de aperfeiçoamento da gestão 
do Estado que visa ao desenvolvimento de ações eficien-
tes e eficazes em face das necessidades da  população.” 
(BELLONI, 2001, p.14).

Avaliar o nível de efetividade social de uma política 
pública constitui-se num exercício complexo e ao mesmo 
tempo desafiante, porquanto a compreensão do fenô-
meno envolve todas as suas dimensões e sentidos. Com 
efeito, o fenômeno não pode ser avaliado sem levar em 
consideração seu contexto, caso contrário, a pesquisa 
perderia sua razão de ser, seria inócua. 

Na literatura vigente, a avaliação de efetividade em 
muito se assemelha, no que diz respeito a sua definição, 
à avaliação de impactos. Nessa perspectiva, a mensuração 
do impacto está diretamente relacionada aos objetivos e 
resultados do projeto. Nesse processo, também se cos-
tuma levar em consideração os efeitos secundários (pre-
vistos e não previstos) do projeto, programa etc. Cohen 
(2004) explica que o indicador de efetividade resulta da 
relação entre resultados e objetivos, sintetizando essa 
relação por meio de fórmula. 

No sentido mais abrangente, efetividade “[...] é um 
termo que se usa freqüentemente para expressar o resul-
tado concreto – dos fins, objetivos e metas desejadas.” 
(LÓPEZ, 1985 apud COHEN, 2004, p.107). Em suma, a 
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efetividade apresenta, segundo essa abordagem, duas 
dimensões estritamente relacionadas à finalidade do pro-
jeto: a primeira diz respeito à medida do impacto propria-
mente dito e a outra corresponde ao grau de atendimento 
dos objetivos. 

Belloni (2001, p.67) considera que efetividade social 
compreende os resultados da política pública em suas 
dimensões econômica e social. A efetividade social, no 
entanto, também contempla outras dimensões que se 
delineiam de acordo com as peculiaridades da política 
pública que se pretende avaliar.

Pretende-se, neste ensaio, avaliar o nível de efetivi-
dade social da política educacional, especificamente na 
modalidade de educação profissional de nível tecnológico, 
com relação ao ingresso e à permanência dos egressos 
do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo no mer-
cado de trabalho.

A Política de Educação Tecnológica no Brasil

Os Cursos Superiores de Tecnologia: Breve Incursão Histórica 

Os cursos superiores de tecnologia no Brasil tiveram 
origem atrelada ao período desenvolvimentista do país, 
especificamente na época em que a indústria brasileira 
estava em crescente ascensão, na segunda metade do 
século XX. Esse período também coincidiu com a realiza-
ção de grandes planos e mudanças na área da educação, 
a exemplo da Reforma Universitária de 1968, que esta-
beleceu, com base em alguns dispositivos, suporte legal 
para a implantação desses cursos. 

Não se pode omitir o empenho do governo na efe-
tivação dessas ações. Bastos (1991, p.19) ressalta que 
“as teorias do capital humano, a educação produtiva e a 
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organização de cursos para as necessidades do mercado 
de trabalho – foram as ideias ventiladas nessa época e 
muitas ações governamentais vieram sedimentar tais 
princípios básicos.”

A industrialização no Brasil teve seu marco propulsor 
com a política de substituição do modelo econômico que 
até então vigorava, especificamente o agroexportador. 
Esse modelo, que coincide com a fase da formação da 
indústria no Brasil e que predominou até 1930, caracteri-
zava-se, sobretudo, pela exportação de produtos agrários 
e matérias-primas; em contrapartida, importavam-se pro-
dutos manufaturados que vinham abastecer o mercado 
interno brasileiro.

A forma de desenvolvimento econômico vinculada ao 
modelo de substituição de importações, após algumas 
décadas, começa a dar sinais de estagnação, entrando 
em falência de 1961 até 1967. Furtado (1973, p.32-
33) salienta que esse esgotamento é “fruto de variáveis 
diversas” e as enumera: “redução do nível de emprego e 
aumento da pressão inflacionária, decorrentes em parte 
da reforma cambial de 1961, [...]; retração da oferta de 
financiamentos, redução do índice de investimentos.” 

Com efeito, delineia-se um novo modelo de desenvol-
vimento, comumente chamado de associado-dependente 
e caracterizado “pela aliança entre a tecnoburocracia civil 
e militar”. Nessa conjuntura, o governo e o capitalismo 
internacional se aliam e passam a exercer intensa influ-
ência nos destinos do país. Ao setor empresarial cabe a 
função de mero coadjuvante nesse processo.

Para dar prosseguimento à propalada modernização 
dependente, o país precisava investir em setores estraté-
gicos como os anteriormente mencionados. Para tanto, 
foram disponibilizados recursos das estatais e de empresas 
multinacionais. A participação dos Estados Unidos, nessa 
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fase, deu-se tanto no campo financeiro quanto por meio 
de apoio técnico.

 Coube à educação o papel de sedimentar e difun-
dir, mediante toda uma estrutura técnico-pedagógica, as 
ideias veiculadas pelo novo modelo, como bem salienta 
Leher, citado em Brandão (2007, p.214):

[...] era preciso um aparato de ciência e tecnologia que 
pudesse adequar o modelo às condições ambientais 
e sociais do país, formar técnicos dispostos a difundir 
o novo paradigma e estruturar um ambiente de pes-
quisa [...] que pudesse fornecer o suporte ao modelo. 
Os mesmos objetivos pragmáticos orientaram [...] o 
planejamento educacional e outras áreas tidas como 
estratégicas para a implementação da modernização 
conservadora. 

É importante enfatizar que a integração do Brasil na 
globalização econômica, efetivada, dentre outros aspec-
tos, pela abertura da economia ao exterior, resultou em 
grande dependência tecnológica e no baixo custo da mão 
de obra. No período de 1962 a 1964, as contradições do 
sistema capitalista emergem e são bastante acentuadas 
em países integrantes da periferia do capital, como o 
Brasil. Tais contradições são agravadas, sobretudo “pela 
aceleração da inflação, pela redução do índice de investi-
mentos, pela diminuição da entrada de capital externo e 
pela queda da taxa de lucros.” (PETEROSSI, 1980, p.27).

A iniciativa de propor cursos superiores com caracterís-
ticas distintas dos tradicionais, com carga horária reduzida 
e currículos “enxutos”, reporta-se ao início da década de 
1960, mais especificamente com a publicação da primeira 
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 
20 de dezembro de 1961 (Lei No 4024, BRASIL).

O rápido avanço tecnológico do setor produtivo veri-
ficado no começo da década de 1960, desencadeado 



298 Efetividade na Política de Educação Profissional de Nível Tecnológico: 
o Caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFCE

pela presença de corporações multinacionais que aqui 
vieram se instalar, atraídas pelas garantias oferecidas pelo 
governo brasileiro sob a forma de isenção de tributos e 
mão de obra barata, exigia profissionais com formação 
mais especializada e mais diretamente relacionados à 
resolução de problemas de natureza prático-operacional 
para atender às necessidades oriundas da modernização 
do conglomerado industrial. 

O Parecer No 280/62, do Conselho Federal de Educa-
ção (CFE), também assegurou a flexibilização curricular 
desses cursos às instituições de educação superior. A 
proposta do MEC para criação dos cursos de engenharia 
de operação, precursores dos cursos de tecnologia, com 
duração de três anos e currículo “mínimo”, foi aprovada 
pelo Parecer do CFE No 60/63, mas só em 1965 os citados 
cursos foram de fato implementados. 

As ideias que justificariam a implantação desses cursos 
no Brasil vieram de outros países, onde havia instituições 
específicas para essa modalidade de curso: os Colleges of 
Advanced Technology, na Inglaterra; os Juniors Colleges, 
nos EUA; os Institutes Universitaires de Technologie, na 
França, e os Tanki Daigaku, no Japão (PETEROSSI, 1980).

A autorização para que as escolas técnicas federais 
pudessem oferecer cursos profissionais superiores de 
curta duração, inclusive o de Engenharia de Operação 
responsabilizando-se tanto pela organização quanto pelo 
seu funcionamento, só ocorreu em 1969, com a publi-
cação do Decreto-Lei No 547, de 18 de abril de 1969. 
Esse decreto-lei resultou do pacto de cooperação técnica 
firmado entre o governo brasileiro e instituições interna-
cionais, denominado “Acordos MEC/USAID”, como eram 
mundialmente conhecidos. A parceria entre MEC e Fun-
dação Ford previa o envio e custeio de profissionais para 
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realizarem cursos em nível de pós-graduação, especifica-
mente mestrado em Educação Técnica na Universidade 
Estadual de Oklahoma (AMARAL, 2006). 

O anteprojeto de lei sobre a organização e funciona-
mento do ensino superior que deu origem à Lei Federal No 
5.540/68 sugeria a institucionalização de “cursos superio-
res intermediários” que fossem eficazes no atendimento 
às necessidades do mercado de trabalho e na qualificação 
de uma “legião de jovens” que buscava, na universidade, 
“um saber eficaz que os habilite ao exercício das nume-
rosas profissões técnicas próprias das sociedades indus-
triais.” (PETEROSSI, 1980, p.34).

Segundo Peterossi (1980), nesse período começam 
a germinar as primeiras ideias que culminariam, num 
momento posterior, na criação dos cursos superiores de 
tecnologia no país, ou seja, na iminência de se consolidar 
a modernização nacional, o ensino superior teria a incum-
bência de fornecer mão de obra qualificada para atender, 
concomitantemente, as exigências do desenvolvimento 
nacional e as reivindicações de grande número de jovens 
por uma profissionalização que os inserisse imediata-
mente no mercado de trabalho. 

A Lei Federal No 5.540/68, em seus Artigos 18 e 23 e 
seus parágrafos, não só estabeleceu como consolidou a 
implantação dos cursos superiores de tecnologia no país. 
Eis na íntegra o que versam os mencionados artigos e 
seus parágrafos.

Art. 18. Além dos cursos correspondentes a profissões 
reguladas em lei, as universidades e os estabelecimen-
tos isolados poderão organizar outros para atender às 
exigências de sua programação específica e fazer face 
a peculiaridades do mercado de trabalho regional 

Art. 23. Os cursos profissionais poderão, segundo a 
área abrangida, apresentar modalidades diferentes 
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quanto ao número e à duração, a fim de corresponder 
às condições do mercado de trabalho 

§ 1º. Serão organizados cursos profissionais de curta 
duração, destinados a proporcionar habilitações inter-
mediárias de grau superior.

§ 2º. Os estatutos e regimentos disciplinarão o apro-
veitamento dos estudos dos ciclos básicos e profis-
sionais, inclusive os de curta duração, entre si e em 
outros cursos. 

A partir da década de 1970, os cursos superiores de 
tecnologia foram considerados um “novo modelo educa-
cional” e passaram a ter apoio especial do MEC. Os pro-
jetos do Plano Setorial de Educação e Cultura – 75/79, 
juntamente com a reforma universitária de 1968, especi-
ficamente em seus artigos 18 e 23, tiveram fundamental 
importância na consolidação dos cursos superiores de 
tecnologia. Acerca dessa convicção, Bastos (1991) reitera 
a noção de que os planos setoriais transformaram “os sim-
ples artigos”, referindo-se aos artigos 18 e 23 da Reforma 
Universitária, “num grande projeto – os cursos superiores 
de tecnologia”. 

No início da década de 1980, contudo, esses cursos 
entraram na fase de declínio no setor público. No setor 
privado, no entanto, os cursos superiores de tecnologia 
se expandiram, obviamente, visando a garantir maiores 
lucros a esse setor, pondo em dúvida a qualidade de 
ensino ofertada por essas instituições (BRASIL. PARECER 
CNE/CES 436, 2001). Nessa mesma década, uma série de 
medidas legais, visando à retomada dessa modalidade de 
educação superior, foram tomadas, em particular, pela 
Secretaria de Educação Superior – Sesu, do MEC. 

Na década de 1990, a nova LDB, Lei No 9.394/96, con-
sagrou à educação profissional quatro artigos, do 39 ao 
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42, totalizando um capítulo, posteriormente regulamen-
tados pelo Decreto No 2208/97. Em 23 de julho de 2004, 
o Decreto No 5.154/04 revogou o precedente. Em se tra-
tando de legislação específica, foram publicados o Parecer 
CNE/CES No 436/2001, em 05 de abril de 2001, e o Parecer 
CNE/CP No 29, em 12 de dezembro de 2002. Esses ins-
trumentos legais tiveram importância fundamental não só 
na regulamentação como também no delineamento dos 
princípios e objetivos desses cursos. 

Os cursos superiores de tecnologia começaram a ser 
ministrados no IFCE em 1999, ainda sob a denominação 
de CEFETCE – Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Ceará. Os primeiros cursos ofertados nesse nível de 
ensino foram os de Mecatrônica Industrial e Telemática. 
Nos anos seguintes, o CEFETCE expandiu sua oferta de 
cursos superiores, inclusive em suas Unidades de Ensino 
Descentralizadas (UnEDs). 

Em julho de 2001, a proposta de criação do curso – 
projeto de verticalização do curso de turismo, habilitação 
em Gestão em Empreendimentos Turísticos – apresenta 
a organização e desenvolvimento curricular do curso, 
define sua justificativa, finalidade e objetivos, assim como 
o perfil profissional de conclusão. 

O curso de Tecnologia em Gestão de Turismo tem 
como finalidade a formação de profissionais com habi-
litação e competência para ocupar postos de trabalho 
ou montar seu negócio. O objetivo maior é propiciar ao 
aluno o desenvolvimento de competências e habilidades 
para interpretar indicadores socioeconômico e cultural; 
coordenar eventos turísticos; conceber produtos e servi-
ços conforme as indicações de estudo de mercado; atuar 
como consultor de viagens e eventos de forma ética e 
empreendedora. Assim, o curso terá formado um profis-
sional de nível superior (graduado) com conhecimentos.
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O tecnólogo em Tecnologia em Gestão de Turismo 
poderá desempenhar suas atividades em agências de 
turismo, agências de transportes, empresas de recepti-
vos, empresas de eventos, hotéis, motéis, resorts, spas, 
locadoras de veículos, comércio turístico, centros de lazer, 
empresas restaurativas e gastronômicas, instituições de 
qualificação, empresas privadas e públicas de planeja-
mentos turísticos.

Método do Estudo

Adotou-se um estudo de caso de natureza quantiqua-
litativa que enfocou duas abordagens complementares, 
uma de caráter descritivo e outra de cunho explicativo. 
Triviños (1987) enfatiza a noção de que a pesquisa quali-
tativa pode se apoiar em dados quantitativos com o obje-
tivo de complementar informação. Na perspectiva quanti-
tativa, fez-se uso de recursos e técnicas estatísticas para 
processar os dados procedentes de um instrumento de 
pesquisa, no caso, um questionário. No enfoque qualita-
tivo, foram utilizadas, para subsidiar a pesquisa, a análise 
documental e a entrevista semiestruturada. 

A análise documental representa, no âmbito da pes-
quisa de cunho qualitativo, “uma fonte poderosa de onde 
podem ser retiradas evidências que fundamentem afir-
mações e declarações do pesquisador.” (LUDKE; ANDRE, 
1986, p.39). 

O processo investigativo envolveu egressos do Curso 
de Tecnologia em Gestão de Turismo do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, con-
cluído no período de 2004.2 a 2008.2, três professores do 
curso objeto de estudo e quatro empregadores do seg-
mento do turismo. 
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Para obtenção dos dados referentes à população pes-
quisada (egressos), fez-se uso do questionário, durante a 
primeira fase do experimento. Dada a especificidade da 
pesquisa, empregou-se também como técnica de coleta 
de dados a entrevista semiestruturada com os emprega-
dores e professores, o que ocorreu no segundo e terceiro 
momentos da pesquisa.

Análise e Interpretação dos Resultados

Para orientar a leitura dos indicadores recolhidos no 
questionário aplicado aos egressos, foram estabelecidas 
três categorias que tratam dos seguintes aspectos: a) 
perfil dos egressos; b) formação acadêmica; e c) situação 
profissional. 

A) PERfIL 
Nesta categoria, investigaram-se as variáveis sexo, 

faixa etária, estado civil, número de dependentes, 
situação domiciliar atual e o responsável pela família. 
Constatou-se que os egressos do Curso de Tecnologia em 
Gestão de Turismo são, em sua maioria, do sexo femi-
nino (77,1%), sendo apenas 22,9% do sexo masculino. 
Os dados indicaram que 90% dos egressos se encontram 
na faixa etária entre 21 e 30 anos, evidenciando, assim, 
que o universo pesquisado é formado por jovens adultos. 
As demais faixas etárias apresentaram incidência muito 
baixa: 1,4%, até 20 anos; 5,7%, de 31 a 40 anos e 2,9, de 
41 a 50 anos. 

A variável estado civil revelou que os sujeitos da pes-
quisa são, em sua quase totalidade, solteiros (88,6%) e 
que não há egressos separados ou viúvos. Os casados 
ou unidos consensualmente somam 11,4% do universo 
pesquisado. Dentre os 70 egressos que responderam ao 
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questionário, 65 deles disseram que não possuem depen-
dentes, o que corresponde a 92,9% da amostra. Dois 
sujeitos informaram ter um dependente e um declarou ter 
três, o que corresponde, em termos percentuais, a 2,9% e 
1,4%, respectivamente.

Quanto à situação domiciliar atual, 74,3% dos res-
pondentes residem com os pais, apenas 2,9% moram em 
casa de parentes, 10% residem com cônjuge (esposa ou 
companheiro) e 12,9% assinalaram a opção “outra”, apre-
sentando as seguintes respostas: um egresso divide a casa 
com amigos, um mora com duas irmãs e sete moram sozi-
nhos. Indagados sobre quem era o chefe da família, ou 
seja, a pessoa que mais contribui com a renda, 70% indi-
caram seus pais; 15,7% marcaram a opção “você mesmo” 
e 5,7% disseram ser o cônjuge (esposo ou esposa) quem 
exerce essa função. No mais, 8,6% assinalaram a opção 
“Outro”, sem, contudo, especificar quem de fato mais cola-
bora com a renda familiar. Se fosse criada uma categoria 
abrangendo pais, parentes e irmãs, seria possível afirmar 
que 78,6% dos sujeitos ainda são dependentes em relação 
à variável em estudo.

B) fORMAÇÃO ACADÊMICA

Na categoria formação acadêmica, inserem-se as 
variáveis ano/semestre de conclusão do curso, forma-
ção/continuidade dos estudos (cursando pós-gradua-
ção), influência da formação acadêmica na obtenção do 
emprego. 

No que se refere à continuidade dos estudos, 52 
egressos (74,3%) não estão cursando pós-graduação. 
Somente 18 (25,7%) deles disseram estar cursando ou já 
ter cursado pós-graduação na sua área de formação. 

Em relação à variável influência da formação de tec-
nólogo (graduação) na obtenção do emprego, 40% dos 
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sujeitos pesquisados relataram que a formação facilitou a 
obtenção do emprego, enquanto 60% disseram que isso 
não ocorreu. Dentre os motivos apontados para a não-
-influência da formação na obtenção do emprego estão: 
“a formação não atende às expectativas do setor”, com 
35,7%; “a falta de uma política de divulgação dos cursos 
junto ao mercado de trabalho”, 5,7%; “os empregadores 
não valorizam a formação no momento da contratação”, 
com 24,3%, e “a existência de um número excessivo de 
profissionais na área”, 1,4%. Vale ressaltar que, nesta ques-
tão, o respondente teria, conforme o enunciado, mais de 
uma opção de resposta. 

Afora essas respostas, 32,9% indicaram a opção “Outro”. 
Os 23 egressos que assinalaram essa opção apresentaram 
as seguintes razões: não trabalhar na área de turismo, ter 
ou estar fazendo outra graduação, salário muito baixo, não 
influência da formação em turismo na obtenção de um 
emprego estável e falta de oportunidade.

C) SITUAÇÃO PROfISSIONAL

Nesta categoria, foram consideradas as seguintes 
variáveis: empregabilidade/situação ocupacional; traba-
lho na área de formação; data em que começou a traba-
lhar; vínculo empregatício; interferência da sazonalidade; 
razão de estar no mercado de trabalho informal; tempo 
no emprego; jornada de trabalho/número de horas; remu-
neração mensal em salários mínimos; local de trabalho; 
cargo ou função que desempenha. 

GRÁFICO 1 – Situação 
Profissional
FONTE: Barreto (2009)
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Sobre a empregabilidade/situação ocupacional, 72,9% 
dos egressos responderam que, no momento, estão empre-
gados, enquanto 27,1% se encontram sem nenhuma ocu-
pação. Importante é ressaltar que, dos que estão inseridos 
no mercado de trabalho, somente 28,6% estão atuando em 
sua área de formação, ao passo que 71,4% desempenham 
suas atividades em outras áreas.

 Ao opinarem sobre os motivos que os levaram a não 
trabalhar na área de turismo, 47,1% dos egressos alega-
ram o baixo salário; 10%, a falta de emprego como princi-
pal motivo; 17,1% resolveram mudar de área; 5,7% estão 
fazendo outro curso. Para 5,7%, a formação recebida não 
atende às necessidades do mercado e 14,3% assinala-
ram a opção “Outro”, cujas respostas foram agrupadas 
da seguinte forma: não trabalha na área de turismo; não 
possui afinidade/identificação com a área e tem outra for-
mação além do curso de turismo.

Quanto à data em que começou a trabalhar na área de 
formação, verificou-se que apenas 1,4% dos egressos ini-
ciou suas atividades laborais em 2004, ano de conclusão 
da primeira turma do curso. O mesmo percentual aparece 
recorrente nos anos de 2005 e 2006. No ano de 2007, 
11,4% dos pesquisados inseriram-se no mercado de tra-
balho; já em 2008, esse percentual alcançou 7,1% e, em 
2009, 4,2%. Excepcionalmente, um sujeito (1,4%) infor-
mou que começou a trabalhar na área em 2003, antes 
mesmo do término do curso. É possível que este egresso 
exerça suas atividades na condição de estagiário. No mais, 
observam-se, nos anos que se seguem, a ascensão e a 
queda, ou seja, certa instabilidade no comportamento 
dessa variável. 
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 GRÁFICO 2 – Vínculo Empregatício
 FONTE: Barreto (2009)

Em relação ao vínculo empregatício, 74,3% dos egres-
sos disseram pertencer ao regime formal (com carteira 
assinada) e 25,7%, informal (sem carteira de trabalho assi-
nada). Perguntou-se aos que tinham vínculo empregatício 
informal se o emprego dependia da sazonalidade. A quase 
totalidade dos egressos (81,4%) afirmou que sim, enquanto 
18,6% mencionaram que não.

No que se refere à faixa de tempo no emprego, 37,1% 
têm de 0 a 3 meses; 4,3%, de 3 a 6 meses; 21,4%, de 6 a 12 
meses; 11,4%, de 12 a 24 meses; 12,9%, de 24 a 36 meses; 
5,7%, de 36 a 60 meses e 7,1%, de 120 meses ou mais. 

Uma questão cujas respostas causaram estranheza, 
em razão da sua inconsistência, foi a que abordava sobre 
as horas semanais de trabalho. Como anteriormente 
exposto, os que trabalham na área abrangem o percen-
tual de 28,6%, porém, nesta questão, nem todos os que 
compõem esse índice responderam, ou seja, o percentual 
de respostas foi de 27,1%. As respostas apresentaram um 
intervalo de 4 a 48 horas de trabalho. A frequência, em 
média, foi de 1,4%, diluída entre 4, 9, 13, 20, 40, 44, 48 
horas de trabalho. Cinco sujeitos (7,1%) afirmaram traba-
lhar durante o período de seis horas e sete (10,0%) por 
um tempo de oito horas. Esses dados indicam, talvez, 
a forte sazonalidade do setor de turismo, uma de suas 
características. 
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GRÁFICO 3 – Faixa de salário
FONTE: Barreto (2009)

A respeito da remuneração mensal em salários míni-
mos, independentemente de trabalhar ou não nesse 
nicho, 70% dos egressos recebem de um até três salários 
mínimos; 25,7%, de três a cinco; 1,4 %, de cinco até oito 
salários e 2,9%, de oito até dez salários mínimos. 

Sobre o local em que trabalham atualmente, 34,3% 
dos egressos informaram que trabalham em empresa 
privada de turismo; 27,1%, em órgão governamental e 
apenas 1,4%, em ONG. Ao indicar a opção Outro, os egres-
sos especificaram os seguintes locais onde estão traba-
lhando atualmente: empresa privada; instituição financeira 
e instituição de ensino. Alguns não estão trabalhando em 
local fixo, como os autônomos, por exemplo, que somam 
10,1% do total dos que disseram estar trabalhando (72,9%) 
durante o período da realização da pesquisa. Os demais 
(não-autônomos) exercem as mais diversas funções, 
dentro e fora de sua formação específica. Além de funções 
tradicionais, como agente de viagens, de reservas, admi-
nistrativo ou consultoria de viagens e operações interna-
cionais, encontraram-se 11 (onze) egressos exercendo a 
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função do magistério, uma educadora de exposição de 
artes visuais e uma educadora musical.

Perspectiva dos Docentes

 •o Curso tem atendido às exPeCtativas do merCado de 
trabalho

Os docentes ressaltaram a importância da formação 
(curso), enfatizando que os tecnólogos são preparados 
para atuar tanto na gestão quanto na operacionalização 
das atividades características do turismo, diferencial que 
os destaca de outros profissionais da área. Entretanto, eles 
reconhecem que a interface (comunicação) do mercado 
de trabalho com a instituição acontece de forma muito 
tímida. Na concepção dos docentes, o MEC, como instân-
cia superior, tem o papel de divulgar melhor a função e 
finalidade desses cursos. 

 •quanto à absorção dos egressos no merCado de trabalho 
loCal (Fortaleza)

A realização de eventos no Brasil e no Ceará, como a 
Copa do Mundo e a Olimpíada, que acontecerão nos pró-
ximos anos e trarão perspectivas de geração de emprego 
e renda, demandará mão de obra qualificada, em espe-
cial, do segmento do turismo no município de Fortaleza. 
Portanto, há uma grande estimativa no tocante à absorção 
dos egressos no mercado de trabalho local, segundo os 
entrevistados. 

 •Com relação à baixa inCidênCia de egressos trabalhando 
na área

Os professores concordam, em sua maioria, que os 
baixos salários desestimulam os egressos a trabalhar na 
área de turismo, porém, consideram que essa não é uma 
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prerrogativa somente desse setor. Outras variáveis apon-
tadas foram a falta de valorização do profissional, a falta 
de “vocação” e o fato de ter feito ou estar fazendo outro 
curso paralelamente ao curso de Tecnologia em Gestão 
de Turismo. 

 •Com relação ao baixo índiCe de egressos Fazendo Pós-
-graduação na área de Formação

Para os docentes, o fato de ter de pagar pela pós-
-graduação, inviabiliza a continuidade dos estudos para 
a maioria dos alunos que não têm poder aquisitivo para 
pagar o curso. No entanto, essa situação (baixa procura) 
tende a se modificar num futuro próximo, haja vista o fato 
de que os cursos de pós-graduação lato sensu passarão 
a ser ofertados gratuitamente nas IESs públicas. Um dos 
docentes evidenciou que o mestrado seria uma outra 
opção viável, já que nas instituições públicas esse curso 
de pós-graduação é gratuito. 

Perspectiva dos Empregadores

 •Critérios de seleção Para Contratação de seus ProFissionais

Exige-se dos candidatos qualificação, compromisso, 
responsabilidade, profissionalismo, dinamismo e domínio 
de, pelo menos, um idioma estrangeiro. 

 • PrinCiPais diFiCuldades aPontadas Pelos emPregadores Para 
Contratação de emPregados

A falta de experiência, a incompatibilidade com o 
horário dos estudos dos estagiários, maior integração 
entre empresa e instituições de ensino e capacitação 
deficiente no ramo da hotelaria, em particular, foram os 
problemas apontados. 
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 •a Formação dos ProFissionais atende as suas exPeCtativas 
No que diz respeito à contratação de pessoas com 

nível superior, em particular, dos tecnólogos formados 
pelo IFCE, os empregadores reconhecem que o instituto 
forma profissionais aptos/capacitados para atender as 
necessidades do mercado.

 •o salário versus Formação ProFissional

Os salários pagos são condizentes com a formação 
profissional, conforme grande parte dos empregadores 
pesquisados. Na concepção deles, a política salarial da 
empresa é condizente com o desempenho de seu empre-
gado, ou seja, ele recebe um salário fixo mais comissões 
referentes às vendas que realiza.

Conclusão

A apresentação e análise dos resultados permitem 
formular as seguintes conclusões. 

Baixos salários, falta de oferta de emprego, a mudança 
de área de formação e formação que não atende às 
necessidades do setor são motivos que contribuem para 
os egressos não estarem trabalhando no setor de turismo. 
Afora essas questões, motivos outros, como a não-afini-
dade com a área e o fato de já ter uma outra formação 
alheia à área de turismo, contribuem, ainda, para o baixo 
índice de atuação. 

A falta de experiência e de qualificação dos profissionais 
empregados no momento da contratação, notadamente 
para o exercício de atividades que não requerem alto nível 
de formação, constitui o que de mais significativo se apre-
sentou nesta pesquisa. Vale salientar, no entanto, que a falta 
de experiência não é condição determinante em muitas 
situações para a contratação do empregado, conforme se 
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pode constatar. Outros critérios mais diretamente relacio-
nados ao exercício da função são priorizados, também, no 
momento de contratar profissionais qualificados.

Os egressos, em sua maioria, não estão trabalhando 
no segmento do turismo, mas, sob a perspectiva da situ-
ação ocupacional/empregabilidade, estão empregados, 
podendo-se deduzir que a formação abrangente e consis-
tente permite o desempenho profissional em outras áreas. 

Há opiniões divergentes entre egressos e professores, 
ambos, porém, buscam defender a qualidade do curso, a 
necessidade de maior valorização do profissional formado 
em nível superior pelo mercado de turismo e maior divul-
gação dos cursos ofertados pelo IFCE nesta área. Já entre 
egressos e empregadores, a grande divergência refere-se 
a salário, como era de se esperar, visto que são segmen-
tos com percepções e interesses bastante diferentes. 

Os egressos encontram dificuldades de ingresso e per-
manência no mercado de trabalho e, consequentemente, 
migram para outras áreas profissionais, em decorrência 
dos motivos já mencionados e pelo fato de se sentirem 
inseguros ou decepcionados com a realidade do mercado 
de trabalho, sentimentos, talvez, causados pela inexperi-
ência e/ou pela falta de domínio teórico do assunto.

A dificuldade de ingresso e permanência no mer-
cado de trabalho não está relacionada à deficiência na 
formação, que atende aos supostos requisitos da orga-
nização do trabalho flexível, podendo-se concluir que, se 
os empregadores não contratam os profissionais de nível 
superior, em particular os egressos do curso de Tecnologia 
em Gestão de Turismo do IFCE, é simplesmente pela falta 
de propagação, de comunicação, de uma interface mais 
efetiva entre as empresas do trade turístico e a instituição 
formadora, visto que ficou confirmado nas entrevistas o 
bom conceito do ensino ministrado pelo IFCE.
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Finalmente, para se alcançar um bom nível de efe-
tividade social da política educacional, especificamente 
na modalidade de educação profissional de nível tecnoló-
gico, com relação à inserção e permanência dos egressos 
do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo no mer-
cado de trabalho, necessita-se de ações mais combativas, 
eficientes e eficazes, pois a simples existência no papel 
não basta para que se torne realidade e dê os resultados 
esperados. É preciso engajamento e vontade por parte 
dos responsáveis por executar essa política e, sobretudo, 
compromisso com a qualidade da educação e do profis-
sional, para que o mercado, esse ente subjetivo, mas de 
grande força concreta, consiga enxergar e valorizar o pro-
fissional qualificado e sentir que dele não pode prescindir.
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