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RESUMO 
 

 

 

 

A educação de nível superior no Brasil, cresceu em um ritmo 

bastante acelerado, deixando uma preocupação no que diz respeito 

á qualidade ofertada nesses cursos. O objetivo geral dessa 

monografia é identificar as falhas que ocorrem na educação do 

profissional de turismo, a fim de identificar e melhor a sua 

formação para que a sua atuação se torne algo mais completo 

através da formação superior. O turismólogo com uma formação 

voltada para o mercado de trabalho, para a empregabilidade na 

diversidade de atividades que a sua área de atuação proporciona. 

Questiona sobre a qualidade oferecida na formação desse 

profissional, qual o seu papel na estrutura do trade turístico, 

proporcionando o reconhecimento da sociedade. O estudo proposto 

caracteriza como descritivo – explicativo, utilizando métodos 

através de pesquisas realizadas com instituições de ensino superior 

sediadas em capitais nordestinas e também, pelo trade turístico da 

cada região. Caracteriza os nove estados do Nordeste brasileiro 

sobre uma visão geoeducacional e socioeconômica. O diagnóstico 

da pesquisa proporciona resultados sobre a formação do 

turismólogo e como essa profissão esta em evidencia sobre os 

grandes eventos esportivos que o Brasil irá sediar nos anos de 2014 

e 2016. Podendo, contudo direcionar uma estratégia de 

aprendizagem constante pela amplitude que esses eventos irão 

proporcionar de ações desenvolvidas no país e principalmente de 

âmbito educacional. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The higher education in Brazil has grown at an incredible speed, leaving a 

concern with regard to the quality offered in these courses. The overall 

objective of this monograph is to identify the failures that occur in 

professional education tourism in order to identify and improve their 

training so that their performance becomes something more complete 

through higher education. The tourismologist oriented training to the job 

market for employability in a variety of activities that your area of expertise 

provides. Questions about the quality of professional education offered in 

what is their role in the structure of the tourist trade, providing recognition 

of the society. The proposed study is characterized as descriptive - 

explanatory, using methods through research with northeastern capital 

institutions and also for the tourist trade of each region. It features nine 

states of Northeast Brazil on a vision and socioeconomic geoeducation. The 

diagnosis of search provides results on the formation of the profession and 

how tourismologist be in evidence on major sporting events that Brazil will 

host in the years 2014 and 2016. It can , however, a direct learning strategy 

for constant amplitude that these events will provide the actions carried out 

in the country and especially the educational field. 

  

  

  

  

KEYWORDS: Higher education, curriculum evaluation, tourism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho proporciona uma reflexão sobre a formação profissional do 

turismólogo. Relaciona a forma tradicional de ensino nos cursos superiores de Turismo 

com relação ao desenvolvimento do sistema de ensino por competências de Perrenoud 

(1996). Apresenta a interface com as competências exigidas na Lei de Diretrizes e Bases 

para os cursos superiores de Turismo e os desafios da formação superior em Turismo 

nos aspectos atuais do ensino brasileiro e nas competências necessárias para a firmação 

do egresso no mercado de trabalho 

O setor de educação em Turismo está sendo impulsionado num contexto de 

grandes mudanças para a sociedade decorrentes de grandes eventos agendados para o 

ano de 2014, copa do Mundo e 2016 Olimpíadas. O setor de educação superior em 

Turismo, incentivados pelas mudanças da Lei de Diretrizes e Bases da educação 

brasileira (LDB) no final da década de 1990, vem sendo impulsionado pelas carências 

desses profissionais no mercado mostrando um desempenho quantitativo. É preciso 

refletir a respeito da qualidade desses cursos, observando a qualificação do corpo 

docente e a aplicação dos objetivos impostos por cada instituição, e se a grade curricular 

aplicada esta condizente para a formação do turismólogo para aplicação de isenção das 

suas atividades profissionais. 

Como turismóloga, atuante do setor de agenciamento, observa-se uma falta de 

qualificação dos professores nas aplicações de suas disciplinas, mesmo com muito 

crescimento no setor turístico do País, ainda existe a falta de docentes qualificados, a 

falta da identidade e reconhecimento da profissão, a falta de bibliografia, entre outros 

fatores no qual forem sendo substituídos pelo grande número de publicações nas áreas, 

professores de outras áreas que estão, cada vez mais, se qualificando para poder cobrir 

essa lacuna, buscando sempre o reconhecimento do profissional do turismo no mercado 

de trabalho. Fatores como esses dão a dimensão do dinamismo que permeia o ensino 

superior em Turismo no Brasil. No Nordeste brasileiro não poderia ser diferente em 

relação a falta de docentes com formação em Turismo para gerir disciplinas interligadas 

à profissão. 
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O turismo vem ganhando espaço nas discussões acadêmicas, após ter ampliado a 

sua oferta no ensino superior no Brasil. A fim de melhorar as dificuldades que 

envolvem o ensino do turismo na tentativa de aprofundar e amadurecer o tema tem-se 

como exemplo a publicação “Turismo: como aprender, como ensinar”, lançado em 

2001, do Congresso Brasileiro de Docência e Pesquisa em Turismo que surgiu com sua 

primeira edição em 2002, I Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul, promovido 

pela Universidade Caxias do Sul (UCS) e do tradicional encontro de professores de 

turismo que acontece, anualmente, dentro do Congresso Brasileiro de Turismo 

(CBTUR) e  consolidou-se a partir do ano 2000. 

[...] comprovou-se a necessidade de análise da formação e definição de um 

projeto pedagógico para o turismo que leve em conta as características e 

socioculturais das regiões em que se situem as escolas [...] (NASCIMENTO, 

2002, p.100) 

 Verificou-se que as bibliografias publicadas em turismo na maioria dos 

trabalhos e pesquisas apresentados em universidades têm características exploratórias de 

regiões e quantitativas, ou ainda são estudos isolados que é um parâmetro de reflexão, 

mas não podem ser generalizados ou ampliados para uma região específica. 

 No que diz respeito a tipologia do trabalho 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” (REJOWSKI, 2002, p.106). 

 Segundo as pesquisas de Rejowski (2000), sobre o interesse dos  pesquisadores 

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

educação e cultura apareceu como um dos temas de maior freqüência, entre outros de 

interesse de mercado como demanda turística, desenvolvimento turístico, oferta como 

meios de hospedagem e planejamento turístico. 

 O estudo científico do fenômeno turístico está 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 manifesta em paralelo a cultura das 

populações a que se refere. 
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 A qualidade dos cursos tem que estar relacionada às diversidades do campo de 

atuação que o turismólogo tem na execução das suas atividades profissionais. A ligação 

entre o meio acadêmico e a sua praticidade tem que ser vista e revista em todas as 

disciplinas do curso. Observou-se também que, na formação do turismólogo, não se 

focaliza a possibilidade de uma carreira docente dentro desse novo profissional. 

 Para analisar cada curso levou-se em consideração o contexto cultural e 

regional de cada estado para não se prender a um padrão estabelecido pelo MEC para a 

abertura de cursos de Turismo. Inseriu, a cada estudo, a particularidade do momento 

histórico no qual se manifesta em paralelo a cultura das populações de cada estado 

nordestino. Assim, pretende-se que esse estudo possa analisar esses cursos no seu 

contexto geral tendo como base a análise das grades curriculares estabelecidas por cada 

instituição.  

 Observou-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”. Isso nos 

revela que é preciso adotar uma consciência de espírito criativo para admitir que o 

conhecimento resultante de uma atividade científica é passível de desenvolvimento, 

portanto, transitório. Em busca de respostas  e explicações de problemas propostas ao 

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

conhecimento provisório. A própria dinâmica do Turismo aponta essa consciência que 

converge com as concepções metodológicas e os paradigmas do estudo científico do 

fenômeno turístico. 

 A perspectiva de mudanças na sociedade em pleno século XXI, mudanças de 

grande intensidade em todos os tipos de ambientes, competitivos, tecnológico, 

econômico, social provocam o surgimento de novos contextos. Admite-se a ocorrência 

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

se a quebra de paradigmas e concepções até então adotados. Urge uma análise de 

qualidade que possa servir de base para reflexão das instituições de ensino superior e 

que a partir daí, 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. 
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 A educação e a formação em Turismo são consideradas um fator chave em um 

mundo no qual 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 da 

competitividade do mercado, pois precisa 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 contribuição deste trabalho pretende ser, além de teórica, um instrumento 

que direcione as ações práticas desenvolvidas aos gestores educacionais, prestando 

esclarecimentos à população, aos estudantes e profissionais da área, aos técnicos que 

compõem o planejamento da educação no País e aos empresários do “trade” turístico, de 

forma a constituir um documento acadêmico válido para ser utilizado como subsídio no 

planejamento e no desenvolvimento do setor turístico do Brasil e, em particular, no 

nordeste brasileiro. 

 Assim, é dentro de uma perspectiva que se apresenta esta monografia em partes 

observadas em cada capítulo sobre a reflexão de cada curso ofertado, pesquisado para a 

melhoria da qualificação do profissional de Turismo. 

Contextualização sobre currículos na sociedade pós-industrial, capítulo que 

aborda também o conceito de competitividade, de habilidade e competência desse 

profissional. 

O estudo fenomenológico do turismo nas regiões Nordeste do Brasil e as 

perspectivas da profissão em expansão nessas regiões e a caracterização dos estados do 

Nordeste brasileiro. 

Estudo das leis e diretrizes e bases propostas para o ensino superior em 

turismo. 

Apresentação dos resultados da pesquisa de campo que diagnostica a 

concepção dos cursos superior em turismo 
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1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral dessa monografia é analisar a concepção dos cursos de 

graduação em Turismo ofertados nos estados nordestinos do Brasil frente às exigências 

estabelecidas pelo MEC e da sociedade pós-industrial em suas várias instâncias. 

As instâncias, aqui tratadas, referem-se a análise curricular desses cursos e 

como eles são aplicados na prática educacional de cada instituição, através das 

entidades representativas de classe como a Associação Brasileira dos Agentes de 

Viagens (ABAV), como também a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

(ABIH), além de várias outras; e às instituições de ensino superior, públicas e privadas 

com seus cursos superiores de Turismo. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

  Diagnosticar a concepção dos cursos de graduação em turismo no Nordeste 

brasileiro, explicando quais são e como foram concebidos os objetivos e o perfil do 

egresso desses cursos. 

Verificar a grade curricular desses cursos afim de uma analise no contexto 

profissional dos objetivos propostos por cada curso. 

Identificar as exigências e carências de qualidade no ensino superior de 

turismo, na visão dos coordenadores de curso e do trade turístico. 

Sugerir ações para nortear a junção entre a teoria e a prática dos cursos de 

graduação em turismo no Nordeste brasileiro. 
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1.3  Metodologia da Pesquisa  

 

Os estudos científicos sobre Turismo no Brasil iniciaram a partir do modelo 

referencial do professor Mário Beni, e que foi difundido no final da década de 1990, 

conhecido como sistema de Turismo (SISTUR) (BENI, 2001).  

A pesquisa proposta foi referenciada na fenomenologia do estudo do fenômeno 

turístico, no estruturalismo que segundo Gil (1990, p. 37),  

parte do pressuposto de 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.  

 

Dessa forma a utilização do sistema SISTUR ( Sistema de gestão em Turismo) 

como referencial, referenda o aporte teórico sistêmico com bases estruturalistas. 

Na investigação fenomenológica não vai parti de uma interrogação. Para 

Martins (2000), quando o pesquisador interroga terá uma trajetória, estará caminhando 

em direção ao fenômeno, naquilo que se manifesta por si, através do sujeito que 

experiencia a situação. 

Quando o pesquisador interroga, está focalizando o fenômeno e não o fato. A 

ideia de fato, como é concebida, tem os seus fundamentos na lógica e no positivismo 

clássico que vê o fato como tudo aquilo que pode tornar-se objetivo e rigoroso como 

objeto da ciência. 

Quando há fatos, haverá idéias de causalidade, repetição e controle. O 

pesquisador em fenomenologia segue outro caminho, pois não vai ter princípios 

explicativos, teorias ou qualquer definição do fenômeno "a priori". Ele inicia 

interrogando o fenômeno. Isto não exclui que ele tenha um pensar. Ao recusar os 

conceitos prévios, as teorias e as explicações “a priori” já existentes, o pesquisador não 

parte de um marco zero ou de um vazio. Ele tem uma pré-reflexão sobre o assunto 

pesquisado. O que precisa evitar é que a teoria influencie o seu interrogar, pois, se isso 

ocorrer, já terá obtido respostas. O interrogar envolve, necessariamente, um pensar 

sobre aquilo que estou interrogando. O pré-reflexivo já é o pensar sobre o assunto 
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conseguindo já com a interrogação sub-escrever a resposta de forma pronta em uma 

analise mais aprofundada do assunto. 

O problema pressupõe uma expectativa de resposta, de explicação e não é essa 

a proposta da fenomenologia. O pesquisador tem uma interrogação e vai percorrê-la 

buscando a sua compreensão. Para isso, o "fenômeno" precisa se apresentar ao 

pesquisador enquanto fenômeno, ou seja, enquanto algo que pede que exija um 

desvelamento, uma "iluminação", um caminho. Se isso não ocorrer, se o pesquisador 

não estiver inquieto com algo que está oculto e que quer desocultar, então o fenômeno 

não está se apresentando a ele enquanto fenômeno. 

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

descritivo-explicativo do objeto. Segundo Andrade (1999, p.106), nas pesquisas 

descritivas “os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”.  

A pesquisa explicativa é mais complexa, pois vai além das análises teóricas no 

que se refere à identificação dos fatores determinantes dos fenômenos estudados, 

procurando a razão da ocorrência. Assim, quando se procurou respostas para identificar 

e analisar em que objetivos foram elaborados os projetos pedagógicos e análise 

curricular nas universidades das capitais nordestinas, explicar como foram concebidos 

os objetivos e o perfil do egresso dos cursos de graduação em Turismo para uma análise 

qualitativo dos cursos e a verificação profissional desses formandos. 

 

1.4 População e Amostra 

 

A população desta pesquisa, em função dos objetivos, envolveu os cursos 

superiores de Turismo ofertados no Nordeste brasileiro com a escolha de duas 

universidades e faculdades de cada capital nordestina.  

Optou-se também em 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 

considerada representativa em relação a toda população”. 
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Visando diagnosticar a formação do profissional de Turismo nestes estados e a 

concepção dos cursos de graduação em Turismo recorreu-se a técnicas de pesquisa 

documental e de campo para poder identificar a qualificação desses profissionais e 

expectativas para o mercado de trabalho e o real direcionamento profissional na 

elaboração dos cursos de Turismo. Verificando os projetos pedagógicos e as grades 

curriculares dos cursos ofertados com o objetivo de formar turismólogos.  

A pesquisa documental foi proveniente de fontes escritas sobre o assunto em 

questão e documentos oficiais públicos como LDB, sobre as Propostas de Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Turismo, alguns documentos públicos de fontes de 

estatísticas INEP, MEC e dados sobre o parâmetro de formação e mercado de trabalhos 

fornecidos por órgãos como a EMBRATUR. As informações fornecidas sobre esse 

órgãos foram obtidos através de documentos oficiais e na internet, nos seus respectivos 

sites. 
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2 CURRÍCULO E SUAS TEORIAS 

 

O currículo nas Universidades veio através de um formato sobre análise de 

necessidades para a fase adulta e como formas de preencher as lacunas relacionadas às 

profissões mais solicitadas para a demanda atual do mercado. Para o processo 

educacional faz-se necessário conhecer os caminhos pelos quais percorrem os estudos 

curriculares. A análise de currículo tem a dimensão de entender práticas que interferem 

em questões de perspectivas através de uma visão mais ampla para além dos objetivos, 

não apenas de transmissão de conteúdos. Compreender o currículo relaciona o poder e o 

espaço sobre aquilo que somos e em que nos tornamos posteriormente. 

A preocupação com o currículo como fonte de estudo surgiu na década de 

1920, com mais intensidade nos Estados Unidos (EUA) e teve forte ligação com o 

processo de massificação da escolarização demandada pelo processo industrial. O 

conceito de currículo passou a ter métodos para obtenção de resultados e a serem aceitos 

pela maioria das escolas, professores, estudantes e administradores escolares. Com o 

passar dos anos o currículo passou a apresentar grande importância no processo 

educacional, voltou a ser visto como campo profissional de estudo e a ter importância 

na ciência como forma de pesquisa e também em outros setores. 

O currículo veio para esclarecer perguntas e dúvidas importantes no contexto 

educacional como, por exemplo: qual conhecimento teórico deve ser ensinado?  O que 

os alunos devem saber da prática?  Qual o conhecimento deve ser considerado 

importante ou válido para merecer ser considerada parte do currículo? Compreender o 

currículo está relacionado a como devemos seguir ou guiar formas e métodos de ensino. 

Também envolve relações de poder entre professor-aluno e administrador-professor, 

não se restringindo somente a uma questão de transmissão de conteúdos. 

Percebe-se que o currículo, como parte integrante do dia-a-dia da escola ou 

universidade, exercerá influência direta nos sujeitos que fazem parte do processo de 

desenvolvimento da sociedade. A partir de alguns estudos desenvolvidos sobre currículo 

foram identificadas algumas teorias. A teoria tradicional procura ser neutra e tem, como 

principal foco, identificar os objetivos da educação, formar o trabalhador especializado 

ou proporcionar uma educação geral (SILVA, 2003). A proposta desse conceito, 

segundo Silva (2003), era que as escolas e universidades funcionassem como uma 
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empresa comercial ou industrial. Existiam aqueles que concordavam com essa teoria. 

Segundo Bobbit (1918), o sistema educacional deveria começar por estabelecer, de 

forma precisa, quais eram os seus objetivos. O conceito de Bobbit (1918) era baseado 

na teoria da administração econômica de Taylor e tinha como principal objetivo a 

eficiência que o currículo era uma questão de organização e planejamento. O objetivo 

dessa teoria era permitir que os especialistas desenvolvessem currículos com foco nas 

habilidades. 

De acordo com Silva (2003, p. 25): 

Ralph Tyler consolidou a teoria de Bobbit quando propõe que o 

desenvolvimento do currículo deve responder a quatro principais 

questões: que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir; que 

experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 

probabilidade de alcançar esses propósitos; como organizar 

eficientemente essas experiências educacionais e como podemos ter 

certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados. 

 

Além das teorias citadas anteriormente, também consolidou a teoria crítica em 

torno de um contexto por movimentos sociais e culturais na década de 1960 em todo o 

mundo. Surgiram os primeiros questionamentos sobre a importância da ligação entre 

as necessidades humanistas e a estrutura organizacional oferecidas pelas escolas e 

universidades.  

 

As teorias críticas preocupavam-se em desenvolver conceitos que permitiam 

uma análise de compreensão em prol da necessidade humana, fazendo com que essa 

análise fosse caracterizada pelo poder do capitalismo, colocando a educação como um 

produto de compra, venda e troca. 

 

Os especialistas em currículo propõem fazer um levantamento das habilidades 

para desenvolver currículos que permitissem que essas habilidades fossem planejadas e  

elaborado um instrumento de medição para dizer, com precisão, se elas foram 

aprendidas. Essas idéias influenciaram muito a educação nos Estados Unidos em 

meados da década 1980 e em diversos países, inclusive no Brasil (SILVA, 2003). 

Observando os currículos para os cursos de Turismo precisa-se entrar na sua 

história para compreender o seu desenvolvimento social. Os cursos, em sua grande 

maioria, como fundações e universidades vinculadas a grupos economicamente 
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solventes, não conseguiram acompanhar as diretrizes propostas pela reforma 

universitária de 1968, no sentido de oferecer cursos flexíveis, de manter o corpo docente 

em tempo integral e com dedicação também na pesquisa e na extensão. Do ponto de 

vista social, a universidade tem outros significados que precisam ser resgatados 

historicamente para entender os problemas atuais que se pretendem discutir quanto a 

diversidade dos cursos de Turismo. 

O ensino superior passou a significar cada vez mais a chance de alguns 

setores ascenderem socialmente, e de outros não descerem com tanta 

velocidade. A reforma universitária, incluída nas Reformas de Base do 

período janguista, direcionava-se no sentido de democratização do ensino 

superior. A Reforma implantada pela ditadura por meio da Lei 5.580 foi no 

sentido contrário, apesar de dissimular suas intenções visando ao abafamento 

da crise estudantil que se aguçou naquele ano. Crise essa que espelhou 

justamente com os desejos dos setores médios em democratizar o acesso à 

universidade (GHIRALDELLI Jr,1992 apud SILVA, 2008, p. 21) 

A partir do século XIX instala-se no Brasil a chamada cultura do bacharelismo, 

pelo qual obter um diploma passa a ser o caminho para a distinção e ascensão social, o 

que pode ser comprovado em muitos cursos universitários do Brasil, entre eles os de 

Turismo, em que grande parte dos alunos procuram um espaço para o seu crescimento 

profissional. As universidades diminuem as suas exigências para manter o cliente e os 

bacharéis não encontram o lugar que esperavam nos setores públicos de planejamento 

do turismo. 

O turismo, atividade que consiste no deslocamento temporário de pessoas, 

requer os seus conhecimentos para o estudo de diversos serviços pertinentes, diferentes 

profissionais para funções diferentes. Existe uma grande diversidade de empresas que 

estão envolvidas em prestações de serviços turísticos em diversos setores, como por 

exemplo, hospedagem, agências de viagens, operadoras, entretenimento e lazer. 

 Ritchie (1990) já há mais de uma década conclamava na reunião da 

Associação Internacional dos Experts Científicos em Turismo, a atender as diversas 

necessidades de uma indústria turística multidimensional. Um problema que parece ser 

comum em vários países e que vem sendo objeto de estudo é o da separação entre 

universidades, empresas e poder público, no qual os profissionais do setor turístico 

buscam espaço entre esses três segmentos envolvendo o potencial das empresas 

privadas, o conhecimento através das universidades e uma melhor relação entre os 

ministérios e secretarias para a ascensão desses profissionais com o objetivo de 

melhoria do setor turístico, seja ele regional ou local.  
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Segundo Collins (2002), os cursos que preparam pessoas para trabalhar 

deveriam propiciar que as empresas proporcionassem melhor qualidade em serviços, 

harmonia do trabalho em equipe entre as diferentes organizações da indústria do 

turismo, reconhecendo a importância da sustentabilidade do desenvolvimento de 

políticas e programas de educação em turismo e hotelaria. 

 Mais de acordo com Collins (2002, p.152). 

[...] isso raramente tem acontecido com a educação para o turismo ,evolui de 

forma heterogênea e autônoma , com poucas ligações com as necessidades 

reais ou percebidas pela indústria. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) também tem atestado: 

[...] que o turismo apresenta uma grande diversidade e heterogeneidade de 

atividades que dificultam o tratamento conjunto [...]. Isso também repercute 

no aspecto formativo. As ações devem ramificar-se de forma a marcar as 

diferenças entre essas atividades, embora a partir de uma idéia conjunta e 

coesa do setor (OMT, 1995, p. 46). 

Contudo cabe a pergunta: será que os diplomas que estão sendo ofertados nos 

cursos de Turismo vêm acompanhados de um profissional de saberes necessários para o 

desempenho da diversidade que a área de turismo proporciona? As diretrizes 

curriculares são claras quanto à autonomia que as instituições de ensino superior (IES) 

possam ter? Dessa forma, os cursos que ofertam essas diversidades de conhecimento 

devem evitar a reprodução da cultura de massa, fazendo propostas curriculares muito 

amplas para atrair todo o tipo de público sem uma prévia de competências profissionais. 

O embate empresariado x universidade está instalado no Brasil há mais de 30 

anos, isso significa que existe um embate entre o mercado, necessidade de mão de obra 

qualificada e o desejo de formar pensadores com competências para formação e 

compreensão do fenômeno turístico do País.  

Durante o 31º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e Exposições de 

Turismo – Feira das Américas 2003 foi abordada o problema da adequação dos cursos 

de graduação em Turismo às necessidades do mercado. Entre os problemas abordados, o 

fato de que a academia vem formando pensadores do turismo ao passo que o mercado 

precisa de profissionais polivalentes e criativos que dominem idiomas e tecnologias. 

Se colocássemos em pauta a importância dessa formação, a dificuldade entre os 

cursos é interagir a parte prática desenvolvendo conhecimento da mão de obra dos 
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diversos setores que envolvem a prestação de serviços em turismo e a formação de 

pensadores capazes de compreender e desenvolver atividades turísticas no mundo ou de 

forma regional. Segundo Barreto (2005, p. 47), 

Partindo da definição do que deva ser universidade, cabe aos cursos 

universitários preparar pensadores e pesquisadores do fenômeno turístico, 

que terão, sem dúvida, um campo de trabalho muito restrito no planejamento 

e na gestão de todo o fenômeno, o que, a rigor, deveria ser papel do Estado. 

A grande mudança no pensar do turismo como fenômeno é conseguir ir além 

da profundidade dos conhecimentos que envolvam impactos sociais, culturais, 

ambientais, psicológicos, sobre os fenômenos de motivação e comportamento dos 

turistas e, contudo, possa executar atividades operacionais  de planejamento estratégico,  

executar não somente a importância do fenômeno, mas todos os equipamentos e 

infraestruturas necessárias para que possam ser realizadas. 

 Como observa Ritchie (1990, p. 151), as instituições educativas precisam 

“trabalhar juntas para desenvolver programas e currículos para atender às necessidades 

da indústria”, porém entramos em contradição com o conceito de universidade, formar 

para um grupo específico de empresários não qualificando o curso, formar para a 

sociedade faz com que esse conceito seja mais amplo que possa ser estudado o turismo 

e todas as suas diversidades com extensões de conhecimento através do ensino. 

 No Brasil, em sua maior parte no Nordeste, por se concentrar a maioria de 

pólos turísticos do País, a sociedade precisa de profissionais que consigam planejar com 

responsabilidade a imagem de sua região, com consciência social, ambiental e políticas, 

que possam preparar e desenvolver os seus destinos turísticos para dar um bom 

resultado ao turista local, conseqüentemente, mundial propiciando o bem estar de toda a 

população. 

 Spinelli (2002), pioneiro em capacitação na área de turismo defende o ensino 

segmentado por diferentes níveis conforme os setores envolvidos no “trade” turístico, 

com currículos orientados separadamente por ramo de atividades. Os cursos de Turismo 

em países como Portugal e Espanha surgiram a partir de outros cursos, como por 

exemplo, de Administração, que deu origem o de Administração Hoteleira.  

Segmentando os ramos de atividades que o turismo proporciona podem-se 

identificar algumas profissões: pilotos, motoristas, comissários de bordo, aeromoças, 

faxineiros, copeiras, carregadores de bagagem, chefe de pista, organizadores de 
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itinerários, gerentes de transporte, engenheiros de transporte, capitães de navios, 

marinheiros e cozinheiros, seriam algumas profissões relacionadas ao setor de 

transporte. No setor de hospedagem identificam-se as profissões: cozinheiros, copeiras, 

faxineiros, garçons, gerentes, governantas, recepcionistas, telefonistas, carregadores de 

malas, porteiros, ascensoristas, manobristas, “barmen”, “sommeliers” e “maîtres” . No 

setor de agências de viagens ou operadoras tem-se as seguintes profissões: 

recepcionistas, guias, gerentes, planejadores de produtos turísticos, atendentes, 

telefonistas e motoristas. 

Portanto, trabalhar na área de turismo pode ser praticado por diversos 

profissionais com formações diferentes, por essa razão a dificuldade em formar um 

profissional em Turismo, no qual estudar Turismo pode ser de uma forma ampla em 

conhecimento pelo fenômeno turístico, ou especializar em uma área do setor turístico e 

que também precisa ser compreendida a sua dimensão, mais focado na formação prática 

de uma área em particular. 

2.1 Currículo e Desenvolvimento por Competências 

 

As propostas curriculares por competência têm modificado as reformas 

curriculares em várias modalidades de ensino. No Brasil, essa mudança tem acontecido 

nas diretrizes curriculares oficiais e nas avaliações no sistema escolar. O conceito de 

competência é formado por um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que 

se integram para a utilização de forma estratégica, permitindo atingir com sucesso os 

resultados esperados, conforme Milioni (2001). 

Esse conceito de competência permite a indagação. Até que ponto a análise de 

competência reflete na formação de aprendizagem em um âmbito profissional? 

No campo da Psicologia da Aprendizagem em Jean Piaget, quando se usa a 

idéia de competência, principalmente na formação de avaliação do ensino através dos 

resultados adquiridos no ensino médio. E, na teoria de sintaxe de Noam Chomsky, 

perceptível quando se propõem a avaliação por meios de desempenho, essa ideia está 

presente no entendimento de currículo e pelas suas formações curriculares. 

A teoria da sintaxe, de Chomsky, a teoria do desenvolvimento e da 

transformação das operações cognitivas, de Piaget, a teoria de agrupações e 

reagrupações de Lévi-Strauss, são todas competências desencadeadas através 

da interação com outros não - culturalmente específicos. Isto é, a 

competência surge de dois fatores,um fator internamente embutido e um fator 

interativo. Desse ponto de vista a aquisição depende não de qualquer arranjo 
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cultural, mas da interação social (BERNTEIN, 1996 apud SILVA, 2008, 

p.15). 

Essas teorias aplicadas às competências foram fortemente discutidas na década 

de 1970 no Brasil, através da expansão desse conceito vindo pelos Estados Unidos e 

atingiu as escolas brasileiras consolidando o que se convencionou como tecnicismo, 

uma educação formada para aprender a fazer e na qual se enunciou a reforma curricular 

do País. Contudo, surgiram novas discussões sobre a importância de formação para o 

trabalho em especial as formações tecnológicas para o processo de produção na 

mudança do paradigma curricular. 

  

             Na sociedade industrializada, com um formato predominantemente capitalista, 

com a formação exclusivamente para o trabalho, colocando a educação como forma de 

mercadoria, nos cursos de Turismo não seria diferente, a construção curricular 

prevaleceu a necessidade do setor produtivo e o campo do turismo passou a ser visto 

como uma rentabilidade extra para a sociedade e para  as regiões  com potencial 

turístico, gerando emprego e, conseqüentemente, desenvolvimento das infraestruturas 

envolvidas. 

 [...] de modo que ao analisarmos um determinado currículo, poderemos 

inferir não só os conteúdos que explicíta ou implicitamente, são vistos como 

importantes naquela cultura, como também de que maneira aquela cultura 

prioriza alguns conteúdos em detrimentos de outros, isso é podemos inferir 

quais foram os critérios de escolha que guiaram os professores, 

administradores, curriculistas etc, que montaram aquele currículo. Esse é o 

motivo pelo qual o currículo se situa no cruzamento entre a escola e a cultura 

(VEIGA-NETO, 1995, p. 15). 

 

Os estudos sobre o currículo iniciaram-se no século XX, o seu surgimento no 

ano de 1918 com a publicação do livro de Bobbit, a sociedade americana na época 

encontrava em plena mudança econômica, política e cultural. Buscando uma 

organização e ligação entre a escola e a indústria, o interesse dessa interação era 

conseguir alcançar objetivos pré-determinados pela sociedade industrial, com plena 

formação para os interesses do mercado de trabalho. O conhecimento como se converte 

em saber, era um dos objetivos focados nas análises curriculares, sobretudo na visão 

capitalista. 

 

Aprendizagem e desenvolvimento, em Piaget, estão interligados por meios de 

medição do nível de competência que se estabelece naturalmente nas pessoas quando se 

esta no meio do processo de aprendizagem que se forma através de experiências futuras 
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já consolidadas. Se a competência for compreendida como capacidade de fornecer 

respostas para os problemas propostos na educação, a aprendizagem não poderá  

contribuir da mesma forma nos diferentes níveis do desenvolvimento humano, pois 

dependeria de como as competências estariam sendo medidas e colocadas na forma de 

evolução no contexto profissional (PIAGET, 1975, p.159). 

 

 Os estudos de Piaget recaem sobre explicações da forma que o sujeito interage 

com o meio, com o seu cotidiano e sociedade, enfatiza o papel em que, em primeiro 

lugar, reage de forma ativa às novidades e, em segundo adapta-se ao meio de forma 

natural. Com isso, percebe-se que a formação da competência está também relacionada 

a questões culturais, colocando o sujeito com plena responsabilidade de adaptação ao 

meio social. 

2.2 Diferenças entre Competências e Desempenho por Chomsky (1985) 

 

  A teoria de Chomsky (1985) é a perspectiva colocada acerca da Lingüística 

entendida como um conhecimento empírico que tem como objetivo estruturar questões 

da linguagem humana. Para ele, as competências em relação ao aprendizado lingüístico 

não podem ser adquiridas, mas estão pré-determinadas a partir do nascimento. No ponto 

de vista de Chomsky (1985) “competência” refere-se ao conhecimento da língua no ato 

de falar e ouvir de forma correta, e “desempenho” se referia ao uso correto da 

Lingüística em situações corretas. O mesmo afirma que o desempenho não reflete na 

competência, com isso Chomsky conclui que: 

A gramática de uma língua pretende ser uma descrição da competência 

intrínseca do falante-ouvinte. Se, além disso, for perfeitamente explícita , por 

outras palavras, não se fiar na inteligência do leitor entendido, mas antes 

fornecer uma análise explícita de sua contribuição podendo chamá-la 

gramática gerativa (CHOMKY, 1985, p. 230). 

Esses princípios informam que não é por base nas regras gramaticais que se 

consegue aprender com facilidade a ação da escrita, e sim através do pressuposto de 

ouvir corretamente na influência da Lingüística, conseguir resultados importantes e 

relevantes, por isso a influência da cultura na formação humana na sua capacidade de 

compreender a escrita e interpretar a fala. 

 

A teoria de Chomsky (1985) contribuiu no entendimento da relação entre o 

conteúdo teórico nos cursos ofertados de Turismo. Colocam em evidência novamente as 
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indagações, o que devemos aprender? Devemos focar a formação para a sociedade ou 

para o mercado de trabalho? Como fazer a relação entre sociedade e necessidade de 

qualificação?  

O modelo de Chomsky (1985) reflete ainda em outra preocupação que precisa 

ser considerada. Todo programa de investigação traçado por ele está marcado por um 

objetivo medido por modelos matemáticos. Essa lógica matemática, bem como as 

aplicações de regras gramaticais, induz ao pensamento chomskiano a uma filiação à 

tradição racionalista que busca definir os objetivos na estrutura da formação humana. 

O pressuposto fundamental do programa racionalista consiste em não atribuir 

qualquer estrutura intrínseca ao meio ambiente. Só existem leis de ordem 

provenientes do interior, quer dizer, toda a estrutura ligada à percepção, seja 

ele de origem biológica, cognitiva, lingüística ou outra , é imposta ao meio  

pelo organismo e não extraída deste. As leis dessa ordem são concebidas 

como relativas à espécie, invariantes através da época, dos indivíduos e das 

culturas ( CHOMBY, 1985,  apud  PIATELLI, 1983, p. 19). 

Esses pressupostos informam uma concepção instrumental entre a razão 

pensada a partir de uma dimensão funcional e operacional, na qual o critério de 

desempenho decorrente da competência explicaria a ligação de sociedade entre a 

formação da cultura pelo seu desenvolvimento histórico. 

 

Observam-se essas influências nas proposições atuais através da reforma 

educacional, com as realizações das provas nacionais que estão sendo aplicadas como, 

por exemplo, o ENEM, no qual o desempenho é tomado como critério de avaliação, e a 

competência através das experiências educacionais dos alunos adquiridas ao longo dos 

seus estudos. Avaliando de forma subjetiva a qualificação dos alunos e deixando a 

objetividade através das respostas prontas como eram aplicadas as provas anteriores. 

 

A formação para a competência profissional é apresentada como sendo capaz 

de preparar o sujeito para resolução de problemas, o que conferiria vantagens nas 

formações curriculares traçadas por objetivos pré- determinados. Mas, são apresentadas 

como exigências no ingresso e na permanência para o mercado de trabalho no setor 

turístico, habilidades como: uso do raciocínio lógico, criatividade, responsabilidade, 

compromisso, autonomia, capacidade de aprendizagem constante, domínio de diferentes 

formas de comunicação através da Lingüística, aprender a adaptar-se a mudanças 

constantes. Muitas dessas habilidades são desenvolvidas através do domínio do 

conhecimento básico da sociedade sobre a responsabilidade da escola no ensinamento 
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desses domínios. Além disso, a ligação entre o “saber” e o “fazer” no processo de 

produção do conhecimento por parte do sujeito é extremamente importante. 

 
Competência significa resolver um problema e alcançar um resultado por 

critérios de qualidade, isto exige que o ensino seja de tipo integral: que 

combine conhecimentos gerais e específicos com experiências de trabalho. 

As vantagens de um currículo orientado à resolução de problemas são: se 

leva em conta a forma de aprender; se concede maior importância a ensinar a 

forma de aprender do que a simulação de conhecimentos; se logra maior 

pertinência que no enfoque baseado em disciplinas e especialidades 

acadêmicas; se ganha maior flexibilidade do que outros métodos. A formação 

baseada em normas de competência laboral facilita a educação pela 

alternância, permitindo ao indivíduo transitar entre a aula e a prática do 

trabalhador, ademais estimula a formação contínua dos trabalhadores e 

propicia que as respondam às expectativas de seu pessoal do ponto de vista 

da remuneração face às competências alcançadas (MERTENS, 1997, p. 37). 

 

Para o setor turístico, o conceito de competência desenvolvido por Mertens 

(1997), estabelece outras variáveis, que influenciaram no planejamento curricular desse 

profissional, a questão da qualidade e o conhecimento propiciado, através da ligação 

entre a sala de aula e a prática, sendo que esse profissional tem muita diversidade  no 

seu campo de atuação. Com isso, a questão da empregabilidade residiria no indivíduo e 

não no empresariado. Para os defensores do modelo de Mertens, as vantagens da sua 

aplicação estariam, dentre outras, na possibilidade de constituir um modo de recuperar a 

humanização do trabalho, ao centrar no processo de crescimento econômico sobre o 

desenvolvimento do ser humano, além de representar a convergência de interesses entre 

educação e emprego (DUCCI, 1997). 

 

A metodologia construtivista de definição de competência teve sua origem na 

França. Ela é definida com base nos resultados obtidos da aprendizagem adquirida e 

pelo desempenho do indivíduo diante das dificuldades enfrentados por problemas. 

Segundo Ramos (2001), retrocede na defasagem entre a construção da competência e a 

norma por um lado, e, por outro, a estratégia de capacitação, pois propõe unificar os 

processos de investigação das competências e a capacitação em serviço que leva à 

formação construtivista. 

 

No Brasil, o objetivo da formação profissional entre os anos de 1993-2003, no 

âmbito do Ministério do Trabalho, no que diz respeito ao modelo de competências no 

interior das políticas de formação da Secretaria de Formação e Desenvolvimento 
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Profissional (SEFOR), teve como princípio integrar uma rede de educação profissional 

que se encontra atualmente desarticulada. 

 

A elaboração do discurso oficial sobre currículo da formação profissional, 

especialmente na SEFOR, foi focada pela disseminação da idéia de que “trabalhador 

qualificado é imune ao desemprego” (MORAES, 1999, p. 27). Essa idéia se contraria a 

realidade da sociedade cada vez mais competitiva, reforçando a necessidade de 

reformular o ensino em prol da formação constante e consistente e na diversidade da 

própria profissão. 

 

Outro foco do modelo de competência foi estabelecido pela Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), que difundiu como principal referência 

para a educação profissional as Diretrizes Curriculares Nacionais para essa modalidade 

de ensino. Segundo o parecer CNE/CEB (1999, p. 5), competência profissional é “a 

capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e 

habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas 

pela natureza do trabalho”, no qual, observa-se uma preocupação na formação 

profissionalizante do sujeito para as atividades relacionadas ao turismo de forma 

específica no seu aprendizado único e exclusivamente da formação prática dos cursos, 

esquecendo as competências profissionais desenvolvidas para qualquer curso de 

qualificação profissionalizante. Essa ideologia está se desenvolvendo no que diz 

respeito a formação superior nos cursos ofertados de Turismo. 

 

Ferreti (1997), diz que em países como o Brasil, observa-se uma tendência de 

elevação dos requisitos de escolaridade, principalmente em função da baixa qualidade 

de ensino em todas as categorias. Com essa afirmação coloca-se a questão: Sobre que 

medidas o sistema educacional está apto a desenvolver as competências ditas básicas 

requeridas pelo mercado de trabalho?Esses equívocos estão presentes não somente na 

formação profissional, a educação superior está analisando o seu ingresso com base na 

avaliação de competências dos seus proponentes, impondo os caminhos para que cada 

sujeito possa trilhar, de forma mais objetiva, e não sendo imposto pela sua qualificação, 

com base em suas competências e desempenho no entendimento do contexto da 

atualidade global. 

 



28 
 

Outra crítica dirigida ao enfoque das competências no currículo refere-se a sua 

vinculação ao mercado de trabalho e a tese decorrente de que a universidade estaria 

estreitamente a serviço da economia. Essa crítica desenvolvida por Perrenoud (1999, p. 

56), afirma que as “competências podem responder a uma demanda social dirigida para 

a adaptação ao mercado e às suas mudanças, também podem fornecer os meios para 

aprender a realidade e não ficar indefesos nas relações sociais”. Com esse modismo de 

avaliação é possível identificar mudanças no parâmetro educacional de formação básica 

e superior no qual o aprendizado está sendo desenvolvido de forma cognitiva e as 

estratégicas metodológicas de um referencial de educação estão trilhando um percurso 

mais elaborado na construção do conhecimento. 

 

No campo do currículo sobre as competências e a relação entre os saberes, 

Perrenoud (2000), sustenta que a oposição entre estas têm fundamentos, mas ao mesmo 

tempo é injustificada: 

[...] tem fundamento, porque não se pode desenvolver competências na escola 

sem limitar o tempo destinado à pura assimilação de saberes, nem sem 

questionar sua organização em disciplinas fechadas;[...] é injustificada 

porque a maioria das competências mobiliza certos saberes, ou 

seja,desenvolver competências não implica virar as costas aos saberes 

(PERRENOUD, 2000, p. 20). 

 

Essa transferência de saberes não acontece de forma automática, acontece de 

maneira prática e reflexiva em situações que possibilite transportar saberes 

estrategicamente organizados, essas organizações provêm através de uma boa 

elaboração de planejamento curricular. 

2.3 Modelo Curricular para Formação Profissional 

 

O profissional reconhecido como competente é aquele que sabe agir, com 

competência, em ações que concretizam os seus objetivos de maneira eficiente e eficaz. 

No cenário atual, principalmente no que diz respeito à área de turismo, a formação por 

competências desses profissionais se diversifica em conseqüência das mudanças nas 

evoluções tecnológicas e de padrões de qualidade gerando necessidade de diversificar, 

melhorar e valorizar a formação desse profissional fazendo a junção da formação teórica 

com a científica. 
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 Diante dessa complexidade em classificar o profissional desse segmento e da 

tendência da formação do profissional híbrido com conhecimentos diversos, para definir 

as competências profissionais torna-se tarefa árdua que deve ser realizada, também, com 

base nas informações do mercado de trabalho, para que realmente possam se constituir 

em objeto de referência das IES na estruturação curricular dos cursos de bacharelado em 

Turismo. 

 Partindo da abordagem por competência profissional, quais seriam então as 

estratégicas, as proposições curriculares, os processos e os recursos no setor educacional 

especialmente nos cursos de Turismo que deveriam ser mobilizados para alcançar uma 

formação sólida baseada na construção dos conhecimentos que buscam a formação de 

competências desses profissionais? 

 A estrutura social e política do século XXI foram atingidas pelos paradigmas 

da informação e pelo processo de globalização, que causaram, e ainda causam 

mudanças tecnológicas, afetando diretamente o setor produtivo. Os níveis de 

produtividade dependem da relação entre a mão de obra e o processo de trabalho 

determinado pelo conhecimento e pelas informações adquiridas sobre as técnicas de 

aperfeiçoamento do trabalho. São essas relações técnicas que definem os modos de 

desenvolvimento. Para Castells (1999), os modos de desenvolvimento são os 

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

produto. Segundo este mesmo autor, no modo de desenvolvimento industrial, a 

principal fonte de produtividade reside na introdução de novas fontes de energia e, no 

modo informal de desenvolvimento, a fonte de produtividade acha na tecnologia a 

geração de conhecimento, de processamento da informação e de comunicação. 

 Contudo, com esses modos de desenvolvimento, observa-se uma grande 

valorização do conhecimento e das informações relacionadas à produção de riquezas na 

sociedade. O conhecimento torna-se peça essencial para o crescimento da formação 

profissional. A formação foi guiada pelo poder do capital intelectual, segundo Stewart 

(1998, p.45), o “capital intelectual constitui a matéria intelectual, conhecimento, 

informação, propriedade intelectual, experiência, que pode ser utilizada para gerar 

riqueza”. A importância no aumento da intelectualidade para um profissional é que ela 

faz com que ele tenha uma visão de coletividade, a soma dos conhecimentos gera 

objetivos de crescimento, gerando maior competitividade no mercado em que atua. 
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 Também no início do século XX, vários fatores contribuíram para o 

desenvolvimento da indústria, havendo uma grande oferta de empregos e a 

competitividade alta em relação ao aumento na qualidade dos profissionais exigidos 

pelo mercado de trabalho. No final do século XX, com o rápido avanço da tecnologia 

esse quadro do início do século mudou, com isso houve uma exigência maior de um 

perfil profissional com maior capacidade técnica e gerencial capaz de dominar as 

tecnologias que substituíam os homens. Tiveram que mudar a estrutura de categorias 

profissionais, qualificando mais o homem, para superar as máquinas.  

 Uma pesquisa realizada por Castells (1999) levou a informações importantes 

das evoluções do mercado de trabalho entre as décadas de 1920 e 1990 nos países 

chamados G-7 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e 

Canadá). Ele defende em sua pesquisa que mesmo havendo uma grande evolução da 

estrutura do emprego, existe uma variação histórica de modelos de mercado de trabalho 

segundo as instituições, cultura e os ambientes políticos específicos. Sua análise foi com 

o objetivo de descobrir a interação entre tecnologia, economia e instituições na 

padronização dos empregos e das profissões. Sua pesquisa revelou alguns aspectos 

básicos que caracterizam as sociedades e o setor de prestação de serviços, como é o 

setor turístico (CASTELLS, 1999, p. 250): 

1) Crescente diversificação das atividades do setor de serviços como fontes de 

emprego. 

2) Rápida elevação do emprego para administradores, profissionais 

especializados e técnicos. 

3) Valorização 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. 

 A indústria do Turismo continuará sendo a maior indústria de prestações de 

serviços do mundo, sempre em constante desenvolvimento no que diz respeito aos seus 

aspectos estruturais, como modelo na qualificação de profissionais sempre em 

adaptações com as mudanças mundiais que refletem, inclusive no Brasil. Mesmo 

considerando essas perspectivas sobre o Turismo, é importante ressaltar que o perfil 
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profissional precisa estar adequado à realidade social. Existe uma demanda no Nordeste 

do Brasil por profissionais dinâmicos, flexíveis e adaptáveis a diferentes situações, 

capazes de compor e disputar vagas cada vez mais requisitadas no mercado. 

 As discussões expostas sobre profissionalismo no setor turístico favorecem 

para reflexões das temáticas sobre currículos e formação profissional permitindo cruzar 

propostas diversas na busca da qualidade do ensino do Turismo. Sabe-se que 

profissionalismo se conquista através de conhecimento e experiência na área de atuação, 

com a falta de um bom preparo na formação desses profissionais, grandes empresas do 

segmento de turismo no Brasil estão investindo na formação dos seus profissionais 

através das parcerias realizadas entre empresas e universidades corporativas, colocando-

se como exemplo a rede hoteleira Accor e a companhia aérea TAM. 

 As universidades corporativas surgiram no Brasil na década de 1990, surgindo 

um novo conceito sobre a formação profissional construída por necessidade de atender o 

quadro de funcionários através do desenvolvimento humano e por atender a falta de 

profissionais preparados em áreas específicas do setor turístico. O nível acadêmico das 

universidades tradicionais não garantia qualificação suficiente para suprir e enfrentar 

áreas tão complexas de múltiplas necessidades presentes no setor turístico. 

 A universidade chamada de Académie Accor fundada em 1992, uma das 

primeiras universidades corporativas no País, recebeu milhões de investimentos da 

própria rede hoteleira Accor.  

A unidade brasileira é a segunda do grupo Accor, rede hoteleira que é uma 

referência em qualidade de atendimento e padrões de hospedagem que está presente em 

quase 100 países. A rede Accor é francesa, a sua primeira unidade foi inaugurada em 

1985. Segundo Valiukenas (2011), está no DNA da companhia preparar seus 

colaboradores para o futuro. 

A Académie Accor é grande responsável na profissionalização de 

trabalhadores, principalmente nas áreas de hotelaria e administração de 

serviços de alimentação. Por isso, também temos como compromisso 

proporcionar a educação continuada (VALIUKENAS, 2011, p. 15). 

 

O objetivo da academia é atender as estratégias empresarias da organização por 

meio de desenvolvimento de talentos humanos. “A Accor preocupa-se com a 

diminuição da exclusão educacional e o resultado reflete tanto dentro da corporação 
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quanto na própria sociedade”, Rosa (2011, p. 10). Com essas ações tomadas por 

empresas como a Accor na busca de melhorar o aprendizado além dos processos de 

treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, os resultados geram profissionais 

mais produtivos e focados com as necessidades da empresa, proporcionando-lhes o 

desenvolvimento de habilidades técnicas, humanas e conceituais.  

 Se antes as empresas motivavam os seus profissionais para realizarem cursos 

variados em instituições de ensino superior (IES), atualmente é fato que as empresas 

estão oferecendo os seus próprios cursos por meio e parcerias de universidades com a 

finalidade de qualificar e titular seus profissionais com diplomas de nível superior. 

 A companhia aérea TAM, uma empresa brasileira, também aderiu essa opção 

de universidade corporativa para melhorar a qualificação dos seus colaboradores. A 

mesma inaugurou a Academia Comandante Rolim em 2001 com o objetivo de assegurar 

o nível de excelência na formação dos seus profissionais. A TAM acaba de firmar 

parceria com a Academia do Ar e a Universidade de Guarulhos ( UnG) para a utilização 

da sua infra-estrutura da escola de aviação civil instalada na unidade Guarulhos. A partir 

do dia 21 de fevereiro de 2011, os novos colaboradores da companhia têm passado por 

integração e treinamentos na Academia do Ar. Essa Academia possui cursos de 

graduação em diversas aéreas da aviação civil proporcionando o aperfeiçoamento de 

profissionais que querem ingressar nessas atividades de trabalho do setor turístico do 

País. 

 A companhia aérea TAM possui o maior e mais moderno centro de 

treinamento de aviação da América Latina, instalada na zona sul de São Paulo, a 

companhia escolheu a universidade de Guarulhos pela sua localização estratégica 

próxima do aeroporto de Guarulhos, possui amplas salas de aula com capacidade de 

oferecer estrutura universitária moderna para 400 pessoas.  

A proposta da Academia do Ar foi assegurar à TAM, comodidade e 

praticidade durante a instrução dos novos colaboradores. Temos confiança 

que o objetivo de assegurar os níveis de excelência na formação de todos os 

funcionários da empresa serão alcançados (SANTARELLI, 2011, p. 2)  

 Empresas americanas do setor de turismo vêm buscando a disseminação do 

aprendizado de forma inovadora e se tornaram exemplo na aérea de qualificação dos 

seus profissionais através de métodos focados na melhoria do conhecimento pessoal e 

com o foco nas habilidades de cada colaborador, como o complexo Disney e o MC 
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Donald’s, visando à continuidade da prestação de um serviço de qualidade para seus 

clientes. 

As universidades corporativas buscam interação entre as áreas de 

conhecimento, interligando os campos de aprendizagem e ligando as áreas como, por 

exemplo, aprendendo a Tecnologia e o Marketing ao mesmo tempo, promovendo o 

aprofundamento de conhecimento e de técnicas diversas. De fato, as tendências e as 

necessidades do mundo têm influenciado esse tipo de aprendizagem sistemática, com a 

velocidade das informações e com a renovação do conhecimento. 

Como o estudo do Turismo é recente no Brasil e está interligada com a 

diversidade que as áreas de conhecimento interagem entre si, a proposta realizada por 

universidades corporativas nacionais a internacionais deixam, como exemplo, o 

repensar no profissional de turismo e sua formação de nível superior por segmentação 

de suas áreas de atuação. 

Pesquisas realizadas por Meister (1998) revela que cerca de 30% das 

universidades corporativas oferecem créditos universitários e 40% esperam começar a 

criar programas que garantam créditos para a validação a partir de um acordo 

desenvolvido com uma instituição de ensino superior tradicional, para obtenção de 

diplomas. Visando ao oferecimento de diplomas, as universidades corporativas não 

possuem o poder de chancela de diplomas no qual instituição de ensino superior 

possuem tal poder, criando parcerias entre empresas e universidades gerando interesses 

em comum. Contudo, a formação do profissional de turismo está sendo realizado por 

diversos caminhos oriundos de uma formação específica pelas universidades 

tradicionais, um curso muito jovem com várias áreas de conhecimento que necessitam 

abrir as portas ao mercado, em parceria com as universidades, para que seja exposto o 

que realmente precisa ser colocado em seus currículos para a formação desses 

profissionais. 

Os profissionais de turismo como quaisquer outros, necessitam de um 

conhecimento contínuo no qual as organizações educacionais procuram alternativas que 

não incluem somente os métodos e as instituições tradicionais de ensino, mas  fazendo 

uma interação entre as constantes mudanças no mercado de trabalho e a necessidade de 
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atuação, capacitação e formação em níveis mais abrangentes nas áreas do 

conhecimento. 

 Essa formação, com essa ênfase e junção entre os dois mundos empresa e 

universidade, tem a tendência de gerar um forte instrumento de qualidade gerando mais 

competitividade, unindo o desenvolvimento de talentos humanos com o mundo dos 

negócios, abrangendo o conhecimento das estratégias empresariais. Segundo Meister     

(1999), as universidades corporativas nasceram para fechar as lacunas deixadas pelo 

ensino superior, para atender as demandas da sociedade capitalista e as necessidades 

mercadológicas, visando ao crescimento do intelecto humano e ao aprendizado com 

foco em negócios.  

O Ministério da Educação não se envolve na implantação dos programas 

educacionais movidos pelas empresas com suas universidades corporativas. Eboli          

(1999, p. 11) define o conceito de universidade corporativa da seguinte forma: 

[...] aplicado adequadamente nas empresas, como um sistema eficaz de  

desenvolvimento de competências e talentos humanos, não é uma ameaça ás 

universidades tradicionais, nem significa esvaziamento no papel das mesmas. 

Ao contrário, as experiências mais bem sucedidas de Universidade 

Corporativa são aquelas que realizaram parcerias com alguma universidade 

que têm competência para agregar valor a estes programas corporativos, 

contribuindo assim para que as empresas realizem com mais competência e 

resultado o processo de gestão dos conhecimentos considerados críticos para 

o sucesso do negócio (EBOLI, 1999, p. 11). 

 O objetivo das empresas é investir em potencial humano para aumentar a sua 

lucratividade. No setor turístico, que é voltado para pessoas cuidando de pessoas, essa 

formação abrange a necessidade que os profissionais precisam obter de conhecimento e 

preparação prática para saber servir. Essa habilidade pode ser desenvolvida pela 

necessidade que o setor tem em administrar esse profissional. A formação de âmbito 

acadêmico em universidade tradicional abrange o conhecimento para conceitos mais 

amplos nos cursos de Turismo como, por exemplo, voltado para a administração, 

empreendedorismo, sem o conhecimento básico necessário para gerir o seu negócio, 

investir no potencial humano, na formação do indivíduo como cidadão crítico e 

participante das decisões da empresa.  

 Todavia, observa-se um despreparo de todo o sistema de ensino no 

atendimento com qualidade desta crescente demanda na formação de graduação e pós-
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graduação dos cursos de formação para turismólogos ou áreas afins, relacionadas com o 

turismo do País ou de âmbito regional. Seja por questões burocráticas ligadas ao 

Ministério de Educação; ou seja, pela carência de corpo docente na preparação em 

longo prazo, como é a formação de nível de graduação, para agregar o desenvolvimento 

das competências e habilidades dos discentes em progredir na suas áreas de formação. 

 Nessa análise verifica-se uma questão muito forte principalmente no Nordeste, 

sobre a cultura de cada região e sobre os aspectos de suas formações profissionais que 

estão em desenvolvimento sobre a capacitação dos colaboradores atuantes em seus 

negócios. Com foco no desenvolvimento dos profissionais das diversas áreas que 

envolvem o turismo, coloca-se uma síntese sobre a formação através da universidade 

tradicional e a formação da universidade corporativa, abordando as comparações e 

diferenças entre o planejamento das disciplinas expostas por cada segmento. As salas de 

aulas e seus planejamentos sofreram adaptações para atender demandas específicas das 

empresas que estão realizando esses investimentos para os seus colaboradores e abrindo 

as portas para enriquecer a sociedade aumentando o leque de opções na formação de 

cada indivíduo, trazendo com essas ações o envolvimento da sociedade em relação a 

cobranças através das necessidades de áreas de conhecimento cada vez mais específicos 

para atender o mercado de trabalho regional e local. Monteiro (1999, p. 12), faz uma 

comparação entre universidade tradicional e universidade corporativa, ambas para 

melhor compreensão das diferenças. 
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EDUCAÇÃO FORMAL( TRADICIONAL)   EDUCAÇÃO CORPORATIVA(EMPRESARIAL) 

Necessita de credenciamento e reconhecimento oficial   
Dispensa credenciamento ou reconhecimento oficial – o seu 

reconhecimento é pelo mercado 

Diplomas para terem validade têm que ser registrados   Diplomas não necessitam de registro – o que vale é a aprendizagem 

Cursos e programas são regulados por lei e estruturados 

segundo normas rígidas do Mec 
  

Cursos e programas são livres, atendendo às necessidades das pessoas 

que integram as organizações 

Estrutura organizacional baseada em colegiados, 

burocratizando e/ou dificultando decisões rápidas e 

estratégicas 

  
Estrutura organizacional livre de órgãos colegiados burocráticos – 

decisões estratégicas mais ágeis 

Qualidade mensurada por padrões quantitativos e 

alheios à realidade 
  Qualidade avaliada pelo mercado 

Rigidez na oferta de períodos letivos (anuais ou 

semestrais) 
  

Flexibilidade na oferta de períodos letivos – módulos diferenciados - 

fins-de-semana, quinzenais, bimestrais etc  

Preponderância de aulas expositivas, teóricas   

Preponderância de metodologias que privilegiam a aprendizagem por 

meio de atividades práticas, de exercícios, estudo de casos, simulação, 

jogos de empresas etc. 

Currículo ou diretrizes curriculares nacionais   Currículo "sob medida" 

Corpo docente acadêmico dissociado da realidade 

profissional 
  

Corpo docente altamente profissional, praticando o que transmite ao 

educando 

Sistema educacional formal   Sistema integrado de gestão de talentos humanos de um negócio 

Aprendizagem temporária   Aprendizagem contínua 

Modelo baseado na graduação: liga o conhecimento 

estruturado à formação técnica e científica de um 

indivíduo 

  
Liga o conhecimento, nem sempre estruturado, às necessidades 

estratégicas de uma organização 

Vínculo aluno-escola   Vínculo empresa-talento 

Ênfase no passado   Ênfase no futuro 

Instalações físicas (campus)   Redes de aprendizagem 

Aprendizagem baseada em conceitos acadêmicos   Aprendizagem baseada na prática do mundo dos negócios 

Ensino não acompanha a velocidade das mudanças   Ensino em tempo real 

Aprendizagem individual   Aprendizagem coletiva 

Ensina a estudar e pesquisar   Ensina a pensar e praticar 

Ensina crenças e valores universais   Ensina crenças e valores do ambiente de negócios 

Quadro 1: Principais diferenças entre a educação formal e a educação corporativa 

Fonte: Monteiro (2011). 
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A abordagem comparativa entre ambos os conceitos de universidades, serve 

para uma interação entre os conhecimentos aplicados, no qual uma ideologia tem 

influência na outra. Observa-se que se faz necessária a inovação em busca de 

alternativas para uma linha de aprendizagem mais satisfatória para a sociedade e para a 

relação empresa e universidade. O objetivo é aprender a aprender com o foco de ambas 

as ferramentas de ensino trazendo as necessidades de empresas privadas mais próxima 

da sociedade no qual tem a carência de formação específica de nível superior, colocando 

o planejamento  dos seus currículos com ênfase no crescimento do indivíduo como ser 

pensante,  inovador e capaz de atuação na sua área de formação, com  motivação para 

pesquisas no melhoramento de infra-estrutura da própria educação superior na busca de 

qualificar em todas as formas esses profissionais. 

A comparação, conforme a visão de Monteiro (2011), as duas tornam-se 

importantes para a formação profissional do sujeito com interesse em adquirir mais 

conhecimento teórico e prático para a atuação no mercado turístico, a formação tem que 

estar relacionada com as tendências e mudanças globais, o segmento turístico muda 

constantemente e evolui em uma velocidade surpreendente, tendo a necessidade de 

atualização em questão de horas. 

As universidades corporativas viraram uma tendência para aquisição de 

conhecimentos mais específicos de áreas de conhecimentos pré-determinados. Drucher 

(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 oportunidade de melhoria nos aspectos que 

envolvem os avanços da educação superior. 

A educação e a formação do ser humano são consideradas um fator chave para 

o desenvolvimento da sociedade e o enriquecimento do senso crítico do indivíduo, a 

informação, a criatividade agregam como as mais importantes fontes de criação do valor 

profissional. Assim, é preciso dispor de uma educação turística com qualidade e 

eficiência para a qualidade do próprio setor do turismo (OMT, 1997). 
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É difícil compreender, por exemplo, o que ocorre na Europa, ou na Ásia, que 

atinge tão rapidamente o comportamento das pessoas em relação ao que diz respeito 

com a possibilidade de fazer negócios, gerando um desenvolvimento sustentável dessa 

importante área do conhecimento humano que abrange vários segmentos de atuação 

mercadológicos como o turismo. A todo instante surgem novas tecnologias que exigem 

o aprendizado de conteúdos em tempo real com essas mudanças, cobrando atitudes 

complexas que necessitam de um desempenho maior na capacidade de pensar e executar 

as funções desempenhadas para esses profissionais. 

A formação do bacharel em Turismo precisa estar adequada aos aspectos 

regionais existentes, desse modo os profissionais poderão promover um 

desenvolvimento sustentável do turismo nas suas comunidades e regiões, gerando uma 

forma de competir à altura dos níveis de qualidade exigidos na sociedade para atender a 

qualquer nível de público e atrair, conseqüentemente, a visão de uma política melhor 

elaborada para a formação desses profissionais. Entretanto, ao mesmo tempo em que se 

tornou permissivo adotar concepções de cursos complementares diferentes, abriu espaço 

para iniciativas fora de contexto dessa profissão e fora do propósito inicial de formar 

uma mão de obra de qualidade capaz de gerar esse desenvolvimento. 

Essa situação ficou agravante com a decisão do Decreto Lei nº 3.860 de 

9/7/2001, o qual dispõe, sobre a organização do ensino superior, que abriu a 

possibilidade do ensino superior ser ministrado por outros tipos de estabelecimentos de 

ensino que não as universidades; são eles: centros universitários e faculdades integradas, 

institutos ou escolas superiores. Contudo, o padrão de qualidade através de 

reconhecimento dessas instituições é feito através de avaliação do ensino e dos seus 

respectivos cursos, para tentar garantir um padrão mínimo necessário para um bom 

desenvolvimento das atividades pedagógicas envolvidas. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Gerais dos 

Cursos de Graduação surgiram no sentido de orientar as diversas instituições do ensino 

superior. Estas são constantemente revisadas, discutidas e atualizadas aos novos 

contextos educacionais e as demandas regionais. A Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação- CNE/CES 146/2002 de 13/05/2002 colocou 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 
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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 pedagógicos de 

graduação, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para 

cujo desafio o futuro formando deverá estar apto (CNE/CES, 2008, p. 8). 

Segundo o Ministério da Educação no Modelo de Enquadramento das 

Propostas de Diretrizes Curriculares para Cursos de Turismo (2002), para que o 

profissional de Turismo seja competente para atuar na sociedade e no mercado, ele 

deverá receber informações que contenham aspectos teóricos, práticos e éticos. Espera-

se que as diversas correntes do pensamento turístico estejam presentes na sua formação, 

possibilitando uma análise e uma reflexão sobre o fenômeno turístico dentro do 

contexto do passado, presente e futuro e suas relações geográficas. O embasamento 

teórico deve levar esse profissional a refletir sobre o turismo, em várias questões que 

envolvem o setor seja na questão de planejamento e de gerenciamento como de 

produção. 

Quanto à formação, na prática, é necessário o aperfeiçoamento dos 

treinamentos em laboratórios, viagens e visitas técnicas para que os profissionais sejam 

capazes de administrar suas competências, espera-se que, com esse aperfeiçoamento na 

formação, traga um pensar sobre “o que fazer?”, “como fazer?” e “porque fazer?”, 

buscando a inovação na resolução de problemas relacionados ao setor turístico. 
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3 A FENOMENOLOGIA DO TURISMO POR REGIÕES  

 

 O estudo fenomenológico do turismo por regiões exigiu uma postura 

investigativa muito complexa oferecendo, por outro lado, notáveis vantagens para o 

setor turístico e a possibilidade de uma pesquisa na área específica com as 

características de cada região. As pesquisas relacionadas em turismo ainda têm muito a 

caminhar, mais é indiscutível a sua relevância, uma vez que o turismo pode,  ao mesmo 

tempo, contribuir para a geração de emprego e renda e pode também gerar impactos e 

visões diversas sobre o olhar e perspectiva do visitante, segundo Beni (2007, p. 37). 

É um elaborado e complexo do processo de decisão sobre o que visitar, onde, 

como e a que preço. Neste processo intervêm inúmeros fatores de realização 

pessoal e social, de natureza emocional, econômica, cultural, ecológica e 

científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de 

transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a 

fruição tanto material como subjetiva de sonhos, desejos de imaginação 

projetiva, de enriquecimento existencial histórico-humanístico, profissional 

de expansão de negócios [...]. 

 Algumas abordagens do Turismo parecem envolver métodos de pesquisa 

interpretativos como os baseados na etnografia entre outros. Contudo, não se propõem, 

na íntegra, a utilização do método fenomenológico, no qual procura alcançar os 

objetivos propostos pela análise comparativa das cidades do Nordeste para melhor 

compreensão das disciplinas e metodologia adotada nos cursos de Turismo ofertados 

por essas cidades e com o objetivo de ampliar o seu conhecimento sobre o fenômeno do 

turismo, através da utilização do método oferecer indicações do que se trata essa 

abordagem e quais são os procedimentos básicos pertinentes à abordagem 

fenomenológica para pesquisadores de Turismo que possam ter um interesse maior 

sobre o aperfeiçoamento da construção desses estudos focados na cultura e no 

desenvolvimento de cada região. 

 A palavra “fenomenologia”, segundo Coltro (2000), é derivada das palavras 

gregas: phainomenon (aquilo que se mostra a partir de si mesmo) e logos (ciência ou 

estudo), ou seja, fenomenologia é o estudo ou a ciência do que se revela por si mesmo   

(o fenômeno). Tem–se outras interpretações da palavra, segundo Martins (1994, p.20), a 

fenomenologia é “um nome que se dá a um movimento cujo objetivo é a investigação 
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direta e a descrição de fenômenos que são experienciados conscientemente, sem teorias 

sobre a sua explicação causal e tão livre quanto possível de pressupostos e de 

preconceitos”.   

 Podem-se expor algumas variantes do movimento fenomenológico segundo 

Moreira (2002), são elas: a) a fenomenologia descritiva que prima por uma abordagem 

reflexiva, evidencial e descritiva tanto dos encontros como dos objetos encontrados; b) a 

fenomenologia realista que possui ênfase na busca pelas essências universais sobre 

vários tipos de assunto; c) a fenomenologia constitutiva, que traduz o método dentro da 

filosofia das ciências naturais; d) a fenomenologia existencial, que prega a existência 

humana como interpretativa, é posta como o estar do ser com as coisas do mundo; e) a 

fenomenologia hermenêutica propõe uma reflexão exaustiva, constante e contínua 

através de ciclo composto pelas etapas de compreensão e interpretação.  

 Para os procedimentos básicos do método fenomenológico seriam os 

conhecimentos de algumas situações como, por exemplo, a necessidade de maior 

clareza do fenômeno; quando há adequação aos recursos disponíveis; a audiência para 

quem será apresentada (público alvo); e a experiência vivida sendo a melhor forma de 

fonte para analise do fenômeno. Para Moreira (2002), essas afirmações induzem ao 

pensamento construtivo do conhecimento, ampliado do fenômeno do turismo por 

regiões, levando em consideração o estudo de cada cultura e o próprio estilo imposto 

pela sociedade para esclarecimento das necessidades expostas na formação do 

profissional desse segmento, em prol de um aperfeiçoamento. 

 Há o interesse no desenvolvimento dos estudos de maneira crítica e reflexiva, 

com a finalidade de compreender a complexidade e possíveis impactos desta atividade 

sobre o meio natural, bem como sóciocultural (SILVA, 2007).  

A visão de Silva (2007) é semelhante à de Nechar (2006), colocando a 

importância de uma construção séria e rigorosa na produção do saber, sendo necessário 

o estudo com o foco interdisciplinar, multidisciplinar e sobre um caráter crítico e 

reflexivo que estabeleça novos sentidos aos objetivos estudados e investigados pelos 

pesquisadores que ampliam os seus conhecimentos do fenômeno turístico das regiões, 

em particular, e o fenômeno em um sentido único, focado nas exigências de mercado 

que precisam ser mudados para atender às necessidades dos turistas estrangeiros e 

nacionais. 



42 
 

Quando se indica que o turismo é um fenômeno multifacetado, o qual deveria 

ser um objeto de estudos e investigações, isso implica no reconhecimento de 

que é o homem em sociedade quem está no centro de sua análise; o encontro 

com outras civilizações, culturais, histórias, tradições e praticas gera 

repercussões e impactos nos hábitos, modos de vida, valores e costumes que 

podem ser positivos ou negativos (NECHAR, 2006, p. 5). 

 

Devido ao seu foco no desenvolvimento humano durante o seu processo de 

pesquisa, mostra-se uma metodologia que melhor consegue captar a essência da 

experiência humana e a sua interação com o ambiente (BAKER, 1998). A 

fenomenologia mostra-se bastante interessante como fonte e base de pesquisa 

relacionada à educação em Turismo. Essa abordagem, em estudo da percepção dos 

visitantes em relação a estrutura e o atendimento local, mostra a real necessidade de 

estudar as características e os aspectos que precisam ser melhorados e colocados em 

pauta, em assuntos relacionados a educação do ensino superior em Turismo. 

Com a proposta de análise comparativa da grade curricular dessas regiões, é 

imprescindível a elaboração de um roteiro para determinar o estudo. Elaborar uma 

programação com o tema, objetivo, método, amostragem, forma de coleta, e forma de 

análise dos dados. Com essa elaboração, é possível efetuar uma conclusão da real 

situação de cada região, estados nordestinos para a melhoria na qualificação dos 

profissionais que estão envolvidos com o crescimento do setor turístico da região. 

Explicitando a forma do método fenomenológico, Husserl (1990) compreende 

que a fenomenologia é um caminho da crítica do conhecimento universal das essências 

que têm como meta a constituição da ciência da essência do conhecimento do 

fenômeno. Conforme Husserl (1990), o método permite o conhecimento através das 

suas origens e essências para á partir desse conhecimento buscar a continuidade através 

de uma visão inovadora. O conhecimento das essências gera uma atitude filosófica, os 

limites e as possibilidades de um conhecimento das mesmas coisas são necessários 

tomar ações radicais de forma a gerar uma compreensão do método. Com a 

fenomenologia consegue-se alcançar um caminho da crítica do existencial, que 

influencia o pensamento e ações relacionadas ao turismo do século XXI, 

compreendendo os acontecimentos mundiais, regionais e obtendo influências locais 

sobre as perspectivas de atualizações do contexto do turismo no nordeste brasileiro. 
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A fenomenologia tem como objeto de estudo o próprio fenômeno, isto é, as coisas 

em si mesmas e não o que é dito sobre elas, assim sendo a investigação fenomenológica 

busca a consciência do sujeito através da expressão das suas experiências internas e 

externas subentendidas pela relação sujeito x sociedade. A fenomenologia busca a 

interpretação do mundo através da consciência do sujeito formulada com base em suas 

experiências (HUSSERL, 1990). 

Com base no conceito de Husserl (1990), o método fenomenológico consiste em 

mostrar o que é apresentado e esclarecer este fenômeno. Para a fenomenologia um objeto é 

como o sujeito o percebe, e tudo tem que ser estudado tal como é para o sujeito e sem 

interferência de qualquer regra de observação cabendo a abstração da realidade e perda de 

parte do que é real, pois tendo como objeto de estudo o fenômeno em si, estuda-se, 

literalmente, o que aparece. Para a fenomenologia um objeto, uma sensação, uma 

recordação, enfim, tudo tem que ser estudado tal como é para o espectador. 

3.1 Fenomenologia Transcendental por Husserl 

 

A fenomenologia transcendental consiste no entendimento do método 

fenomenológico sobre a crítica da razão, da ciência impostas por conhecimentos puros. 

A partir do ano de 1907, Husserl assume uma posição de compreensão entre métodos de 

pesquisa, a fenomenologia psicológica descritiva, explicando as esferas das vivências, 

referindo-se, empiricamente, ás objetividades da natureza pura do fenômeno. E a 

fenomenologia com o significado de “caminho da razão”, crítica do conhecimento a 

priori ou conhecimento (puro) transcendental, os pensamentos de Husserl influenciaram 

movimentos do pensamento de século XX.  A palavra “transcendental “vem do 

conhecimento da fenomenologia de Emmanuel Kant, o qual usa essa palavra com o 

sentido que algo seja objeto de conhecimento. Em relação a fenomenologia de  Kant 

(1993), pretendeu-se conciliar o realismo do senso comum, no qual as representações 

vividas  correspondem a coisas, objetos e o fenomenismo reduz toda realidade em 

representações de efeitos. Para Kant (1993), só existe fenômenos com efeitos, jamais 

conseguimos atingir as mesmas coisas mais de uma vez. Essa representação de Kant 

interpretados para o turismo observa-se a importância do fenômeno em regiões como o 

nordeste do Brasil, Kant (1915) colocou uma observação importante sobre o efeito de 

ver o mundo com a seguinte afirmação, “o mundo existe apenas não podemos conhecê-

lo como é”. Com essa colocação deixa-se claro a importância de desenvolvimento do 
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fenômeno turístico em áreas, separadamente, utilizando infra-estrutura, 

desenvolvimento urbano, cultural para facilitar a procura pelo destino aumentando a  

rentabilidade do estado e, conseqüentemente,da população.  

A fenomenologia transcendental, também conhecida como “estética 

transcendental” coloca, na linguagem popular, o sentido de beleza, perceber as belezas 

das coisas criando uma sensibilidade de percepção no sentido de deixar as belezas 

transcenderem sobre o aspecto puro do ambiente. Essa visão mostra a importância de 

conhecimento da história das regiões nordestinas sobre os seus descobrimentos e os  

seus desenvolvimentos através dos anos sobre os aspectos do fenômeno do turismo. 

Compreendendo melhor esse caminho de desenvolvimento consegui-se entender as 

necessidades de cada sociedade, população que ainda se encontra em ritmo de 

ampliação do fator conhecimento crítico e desenvolvimento humano. 

A fenomenologia de Kant e de Husserl trata da essência do saber, do 

conhecimento das representações do senso comum sobre objetos, e sobre as 

experiências e percepções sensíveis e pessoais.  

O mundo percebido nesta vida reflexiva, em certo sentido, sempre está 

aí, para mim; ele é percebido como dantes, com o conteúdo que, em 

cada caso, lhe é próprio. Ele continua apresentando-se a mim como se 

apresentava até então; mas na atitude reflexiva que me é própria na 

qualidade de filósofo, não efetuo mais o ato da crença existencial da 

experiência natural, não admito mais tal crença como válida, embora 

ao mesmo tempo, esta permaneça sempre aí, inclusive captada pelo 

olhar da atenção (HUSSERL, 1931, p. 17).  

 

 

 Husserl (1993), de forma clara, colocou em palavras a importância das 

experiências vividas, experimentadas de âmbito pessoal e intransferível, no qual todas 

as pessoas possuem uma percepção única exclusiva do objeto. O segredo das regiões 

que ampliaram as suas intenções sobre a importância do turismo é, simplesmente, criar 

um ambiente propício a boas experiências, com qualidade, atrações que despertem o 

desejo de voltar ao destino. Essas boas experiências também têm que ser compreendidas 

pelas pessoas que fazem o destino, a sua população, a sociedade, sobretudo os 

colaboradores que estão ligados, diretamente, com o segmento turístico da região.  

 

A fenomenologia transcendental de Husserl (1931) fala sobre a importância do 

conhecimento do ser, em primeiro lugar, e, depois, sobre o seu meio. Nessa visão a 
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fenomenologia transcendental seria justamente para preparar o terreno para uma 

compreensão mais apurada dos atos que completam o meio de vivência do ser humano. 

 

Advertimos agora que a tarefa da fenomenologia, ou antes, o campo das suas 

tarefas e investigações, não é uma coisa tão trivial como se apenas bouvesse 

que olhar, simplesmente abrir os olhos (HUSSERL, 1990 p. 33). 

  

Afinal o que é fenomenologia? A palavra fenômeno designa ao que parece, ela 

é usada para expor o aparecer, isto conforme Husserl (1990), o fenômeno da 

consciência considerando que a palavra fenômeno favorece a formação de equivoco no 

qual o próprio aparecer favorece o objeto de investigação, ou seja, o próprio sujeito do 

conhecimento. Então a palavra fenomenologia explica tanto o parecer como o que 

parece ser na relação do sujeito com o mundo, colocando as palavras em duplo sentido 

na sua estrutura. Fenomenologia designa uma ciência uma conexão entre o método 

cientifico, mas ao mesmo tempo, designa um método e atitude intelectual, filosófica 

(HUSSERL, 1990). 

 

O papel do método filosófico seria o de propiciar, ao homem, o conhecimento 

de sua essência, instituindo, assim, uma ciência dos fenômenos que dizem respeito ao 

ser no mundo, o ser do homem na história do mundo. A compreensão do ser humano 

criador da sua própria história, gera uma expectativa de transformação do ser humano 

em suas experiências e no seu meio, criando possibilidades de ampliar a sua fonte de 

conhecimento e visão de progresso pessoal. Somente o ser humano pode decidir de que 

forma pretende estar no mundo, sobretudo quando aprender a se dar conta que ele está 

aberto no mundo e que, no mundo, estão todas as possibilidades. É através das 

possibilidades que o homem se transforma exercendo os seus desejos e sonhos, vivendo 

das expectativas e das escolhas de se transforma pessoas dignas e transcendentais. 

 

3.2   Surgimento das Regiões Nordeste do Brasil 

 

O nordeste foi habitado, na Pré-história pelos povos indígenas do Brasil. No 

início da colonização, realizavam trocas comerciais com europeus, na forma de extração 

do pau-brasil em trocas dos seus itens. Na região Nordeste, os portugueses chegaram em 

uma expedição no dia 22 de abril de 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral na atual 

cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi no litoral nordestino que se deu inicio a 
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primeira atividade econômica do País, a extração do pau-brasil. Países como a França 

realizavam constantes ataques ao litoral com o objetivo de contrabandear madeira para a 

Europa. Entre 1630 e 1654, a região foi dominada por holandeses e foi uma colônia da 

República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, sendo chamada de Nova 

Holanda, além de ter sido conquistada, em parte, pela França. 

 

 No século XVI, a resistência quilombola iniciou-se no Brasil com a fuga de 

escravos dos Palmares, na região da serra da Barriga, atual território de Alagoas. Em 

1694 o Macaco, capital de Palmares foi tomado e destruído, Zumbi dos Palmares foi 

capturado e teve a sua  cabeça degolada e exposta em praça pública no Recife. A cidade 

de Salvador foi a primeira sede do governo no Brasil, pois estava localizada em um 

ponto médio do litoral.  

 

A atividade açucareira foi a principal atividade agrícola da região naquela 

época, com o desenvolvimento das capitais nordestinas, outras atividades agrícolas 

foram se destacando como, por exemplo, o cultivo de algodão.  

 

Com o surgimento das capitanias e abrindo caminho para as divisões de 

territórios, começaram as divisões dos estados brasileiros. As capitanias foram uma 

forma de administração territorial do império português uma vez que a Coroa, com 

recursos limitados, delegou a tarefa de colonização e de exploração de determinadas 

áreas  particulares, através da doação de lotes de terra, sistema utilizado, inicialmente, 

com sucesso na exploração das ilhas atlânticas.  

 

No Brasil, este sistema ficou conhecido como capitanias hereditárias, tendo 

vigorado, sob diversas formas, durante o período colonial, do início do século XVI até 

ao século XVIII, quando o sistema de hereditariedade foi extinto pelo Marquês de 

Pombal, em 1759. Em 1789, a capitania do Maranhão abrangia os atuais estados do 

Maranhão e Piauí; a capitania de Pernambuco abrangia os atuais estados de 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e a Bahia; a capital da 

Bahia abrangia  as porções central do estado da Bahia e o atual estado de Sergipe. 

 

Mesmo com à expansão das cidades nas suas áreas urbanas e rurais as migrações 

das populações nordeste para a região sudeste entre as décadas de 1960 e 1980 foram 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Col%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%AAs_de_Pombal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%AAs_de_Pombal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1759
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enormes devido à enorme desigualdade de renda, a grande concentração fundiária e ao 

problema da seca no sertão nordestino.  

 

Também devido a oferta de empregos em regiões do Brasil, principalmente nas 

décadas de 1960, 1970 e 1980, a migração nordestina tem sido destaque na dinâmica 

populacional brasileira, em especial nas regiões Norte e Sudeste do Brasil. 

 

Capital Data de fundação Ano de existência 

Recife 12 de março de 1537 474 anos 

Salvador 29 de março de 1549 462 anos 

João Pessoa 05 de agosto de 1585 425 anos 

Natal 25 de dezembro de 1599 411 anos 

São Luis 08 de setembro de 1612 398 anos 

Fortaleza 13 de abril de 1726 285 anos 

Maceió 05 de dezembro de 1815 195 anos 

Teresina 16 de agosto de 1852 158 anos 

Aracaju 17 de março de 1855 156 anos 

Quadro 2: datas das fundações de cada Estado do Nordeste 

Fonte: Adaptado de Barreto (2001). 

 

Nos últimos anos, o movimento de emigração tem reduzido e até  se inverteu 

na região nordeste, segundo estudo Pochman (2005), os estados do Ceará, Paraíba, 

Sergipe e Rio Grande do Norte receberam mais migrantes entre 1999 e 2004 do que 

enviaram para outras regiões. O estado da Paraíba segundo a mesma pesquisa, inverteu 

os padrões migratórios do saldo negativo de 61 mil pessoas para o saldo positivo de 45 

mil. Em todos os outros estados que continuam a contar com um saldo migratório no 

Maranhão, diminui de 173 mil para 77mil; em Pernambuco de 115 mil para 24 mil; e na 

Bahia de 267 mil para 84 mil, Os estudiosos, em geral, concordam que os movimentos 

migratórios continuam intensos sendo que não mais se dirigem quase que 

exclusivamente à região Sudeste, mas sim se concentram em direção às metrópoles 

nacionais nordestinas, como Fortaleza, Salvador e Recife. 

 



48 
 

Com o crescimento da região Nordeste, a economia cresceu bem diversificada, 

com os serviços voltados para o turismo. Na pecuária existe uma grande criação de 

bovinos nos estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Pernambuco. Cresceu com o auxílio 

do governo a presença de indústria de calçados nas grandes cidades, destaque para o 

distrito industrial de Ilhéus, distrito industrial de Maracanaú no Ceará, complexo 

industrial de Suapé em Pernambuco. Na área da tecnologia podemos destacar o Porto 

Digital do Recife com ênfase na produção de softwares. 

A cultura nordestina representa a união de cultura de brancos, principalmente 

portugueses, índios e negros africanos diversificando as culturas de todos esses povos 

inseridas na população nordestina do País. 

 

3.3   Estudo de Cluster de Regiões Nordestinas no Brasil 

  

 O estudo de “cluster” foi desenvolvido pela importância de elaborar projetos 

separadamente por regiões e elaborar um plano de desenvolvimento econômico tendo 

como base as suas linhas de estrutura organizacionais. O estudo de “cluster” traz uma 

discussão no campo do turismo, considerado como fenômeno de atividade, é de 

compreende o turismo nessa era de incertezas e de mudanças contínuas. Os estudos 

traçados sobre “cluster” foram a respeito dos comportamentos presentes e futuros de 

produtores, consumidores e fornecedores construídos a partir de um paradigma único: a 

competitividade. 

 

 O turismo, por suas variedades e gama de atuação, passa a ser visto como 

instrumento de sociabilidade, de coletividade e integração e de sustentabilidade. Nessa 

perspectiva é preciso responder como o turismo enfrentaria novos modos de produção e 

desenvolvimento, considerando, de um lado, os efeitos da mundialização, e de outro, o 

fortalecimento de movimento de massa no sentido oposto, de retorno ao local, de 

valorização e busca das identidades primárias e das suas essências. 

 

 De forma inovadora, surgem análises ampliando o escopo sobre o fenômeno do 

turismo para compreendê-lo na concentração geográfica de atividades econômicas, 

dando o devido valor à localização com base no conhecimento e na especialização, 

observáveis no modelo dos aglomerados, princípios próprios de “clusters” de turismo. 
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Na mesma direção, cresce o interesse em conhecer e compreender o funcionamento de 

um “cluster” pelo atributo de catalisar e estabelecer uma agenda entre os diversos 

setores e atores, públicos e privados, envolvidos no processo de desenvolvimento do 

turismo, em que a ação conjunta promove vantagens e ganhos coletivos. 

 Para estudiosos do tema existe uma dificuldade de compreensão do termo de 

“cluster”, essa dificuldade inicia-se a partir da sua tradução, palavra de origem inglesa 

que significa união, movimento, concentração, cooperação, junção, integração e 

aglomerado sendo compreendida em português, nos termos de organização de um 

arranjo produtivo local. 

 

 Dessa perspectiva, encontram-se várias respostas na vasta gama de 

possibilidades do que possa representar a teoria dos aglomerados ou clusters. A teoria 

dos aglomerados focaliza a maneira como a justaposição de empresas e instituições 

economicamente interligadas numa localidade geográfica especifica afeta a 

competitividade (PORTER, 1999, p. 239). 

 

 O estudo dos aglomerados das regiões nordestinas, no qual cada cidade possui 

uma forma de marketing sobre o seu destino para poder ganhar a concorrência, 

efetuando parcerias com empresas estrangeiras para fortalecer seus pólos turísticos e 

conseqüentemente aumentando a oferta de mão de obra e exigindo capacitação para o 

seu desenvolvimento. 

 

 O conceito de região se cruza com contribuição para o turismo nos 

ensinamentos propostos por Acerenza (1995) na década de 1980, o estudioso considera 

necessário o entendimento dos significados de termos utilizados no turismo, sendo o 

principal deles o de região: “a grande imprecisão que existe sobre o mesmo, faz com 

freqüência que se tenda a exagerar o tamanho da área afetada pelos planos de 

desenvolvimento turístico” (ACERENZA, 1995, p. 156). 

 Várias definições sobre regiões já foram elaboradas, conforme Acerenza 

(1995) existem distintos critérios para determinar os limites de uma região. 

 

[...] centenas de milhares de palavras foram escritas sobre esse tema sem se 

haver encontrado uma resposta verdadeiramente satisfatória. A única 

afirmação válida é a de que não existe uma definição única, e que podemos 

defini-la como região, de diferentes maneiras, segundo os objetivos aos quais 

nos proponhamos realizar e entende-se que uma região, na economia local, é 
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uma unidade de superfície subnacional, e freqüentemente definimos um 

sistema inter-regional como a economia nacional em um numero limitado de 

regiões contiguas de regular extensão (RICHARDSON apud ACERENZA, 

1995, p. 156). 

 

De maneira acessória é útil o aproveitamento das construções teóricas nas 

categorias de análise de formação do espaço turístico, proposta numa estrutura de rede 

de funcionamento, permitindo que sejam discutidas as concepções de competitividade e 

produtividade sob a luz da teoria dos aglomerados, em que a sua conceituação 

representa o agrupamento geográfico localizado de empresas inter-relacionadas e 

instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos comuns e 

complementares. 

 

Sobre o fenômeno da globalização, os seus efeitos e sua contemporaneidade, a 

divisão do tema “cluster” segue numa abordagem sobre os antecedentes históricos da 

teoria dos aglomerados, a evidência teórica observada no passado e o resgate do debate 

científico, esclarecendo conceitos como arranjos produtivos, cadeia de valor e 

competitividade. Para Friedman (1999), o sistema funciona apoiado no capitalismo de 

livre mercado que cria todas as oportunidades para o seu desenvolvimento, dando o 

impulso necessário à globalização e a prosperidade econômica. 

 

Em relação ao capitalismo, a sociedade está passando por um momento 

diferenciado em virtude de uma revisão geral do sistema, em que as sociedades 

apresentam-se, cada vez mais, bipolares, de um lado, a rede e de outro, o ser sobre a sua 

formação. 

 
[...] cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno do que 

fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são. Enquanto isso, as 

redes globais de intercâmbios instrumentais conectam e desconectam 

indivíduos, grupos, regiões e até países, de acordo com sua pertinência na 

realização de objetivos processados em rede, em um fluxo contínuo de 

decisões estratégicas (CASTELLS, 1999, p. 23). 

 

No campo do turismo, a cadeia produtiva está relacionada à estrutura que direta 

ou indiretamente participa da organização do produto, bem ou serviço. As cadeias 

produtivas originam-se a partir dos arranjos produtivos locais, mostrando interações, 

relacionamentos, vantagens da localização e da especialização. A organização de um 

“cluster”, que se obtém a partir das aglomerações ou concentrações de empresas e 

atividades, requer a adoção de metodologia com base em um processo de análise do 
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ambiente da cadeia produtiva. Com técnica, aproxima-se do inventário turístico e do 

diagnóstico, porém de forma inovadora, dispensando a avaliação de condicionantes e 

deficiências de cada região. O método deve ser, obrigatoriamente, constituído de 

análise de relacionamentos, do isolamento das instituições com qualificações 

especializadas e da análise do ambiente. 

 

A experiência feita pela “Iniciativa pelo Nordeste”em 2000, uma estratégia de 

desenvolvimento competitivo enriquece em vários pontos o processo de implantação 

de desenvolvimento de “cluster”. Analisando fatores constitutivos de cada um desses 

procedimentos que atuam como alteração no padrão no que poderia ser considerado 

quebra de paradigma no processo de desenvolvimento regional. A novidade proposta 

pelo estudo além de traçar um marco entre passado e momento presente, está na 

identificação de outros fatores poucos debatidos como: motivação; mercado; objetivo; 

elaboração e credibilidade, sem esquecer o aspecto de preparação profissional que 

cada aglomerado precisa para o seu crescimento. 

 

Cada aglomerado, para o seu desenvolvimento, precisa ser construído uma 

estrutura que fortaleça o seu crescimento, através de empresas parceiras, 

universidades, escolas técnicas para desenvolver o potencial turístico tornando-o 

viável para ambas as partes e colocando a inclusão da sociedade sobre a 

responsabilidade desse crescimento, para que a mesma possa inserir as suas 

necessidades de melhoria e de nível de crescimento, mantendo a qualidade de vida e 

estabelecendo,  harmoniosamente, as relações de empresas, universidades e sociedade.  

 

3.4   História dos Cursos de Turismo no Brasil 

 

No Brasil, de acordo com Rejowski (1996), os cursos superiores de Turismo, 

em nível de graduação, são muito recentes e datam dos anos 1970. Em 1971, surge o 

primeiro curso de nível superior, criado por uma instituição de ensino privado, a 

Faculdade de Turismo do Morumbi em São Paulo, uma faculdade que eleva o seu 

conceito utilizando de metodologia européia ligadas as necessidades regionais. Outras 

Instituições privadas de acordo com Trigo (1991), também criam os seus cursos  de 

Turismo, a Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas, em São Paulo, 



52 
 

em 1973; da Faculdade da Cidade , no Rio de Janeiro , em 1974 e a Faculdade 

Associação Educacional do Litoral Santista , em 1976, em Santos. 

Na região Nordeste do País, a primeira universidade a ofertar o curso de 

Turismo foi a Universidade Federal de Fortaleza no estado do Ceará em 1985, em 

seguida, no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, com a Universidade Federal de 

Pernambuco. Na seqüencia, o estado do Rio Grande do Norte e, em seguida, o estado da 

Bahia. Entre as décadas de 1990 a 2000, e com o apoio do governo em elevar um nível 

de qualificação superior no País foram abertos vários cursos ligados ao segmento 

turístico, em áreas como Administração Hoteleira, Gastronomia, Nutrição, Políticas 

Públicas no Turismo e Bacharéis de Turismo em Faculdades e Universidades 

particulares. 

Conforme pode ser visto pelos dados do MEC/SESU/DEDES (2000), o 

crescimento do número de cursos superiores de Turismo, no Brasil tem sido 

impressionante. Segundo dados desse órgão até 1998 havia 157 cursos, sendo 119 

cursos de Turismo e 38 de Hotelaria. Após o ano de 2003, a carreira de turismo passa 

por uma fase de acomodação. Os cursos superiores perdem alunos por não estarem 

preparados para a evolução da profissão de Turismo no mundo e também por não se 

prepararem com uma formação adequada de docentes para qualificarem esses 

profissionais.  

Os primeiros cursos a serem desenvolvidos surgiram na década de 1970 em 

meios a conjuntura política, econômica e social do ponto de vista nacional. Havia uma 

política de ditadura militar voltada para a economia de mercado e ideologia do 

surgimento de desenvolvimento do País. De acordo com Jafari (1999, p. 41), em outros 

países, os cursos de Turismo surgiram como uma extensão de outros cursos, como, por 

exemplo, de Administração Hoteleira. Nos Estados Unidos, surgiram a partir dos cursos 

de hotelaria que, por sua vez, tiveram início na década de 1920 para suprir uma 

necessidade dos próprios empresários hoteleiros. 

No Brasil, o turismo passou a ser visto como fonte promissora e geradora de 

lucros através das indústrias turísticas que levaram a estabelecer a criação da Política 

Nacional de Turismo em 1966 e a formação da EMBRATUR (Empresa Brasileira de 

Turismo) nome da empresa estatal, criada em 18 de novembro de 1966. A EMBRATUR 

é uma autarquia especial do Ministério do Turismo. Desde 2003, tem a sua atuação 
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direcionada ao turismo internacional, concentrando-se na promoção, no marketing e no 

apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no 

exterior. 

 

Para um governo marcado pela ditadura os cursos de Turismo vieram para 

abrilhantar a imagem do País fornecendo um “glamour” as regiões mais exóticas do 

País com suas belas praias e ótimos hotéis, mostrando um mundo totalmente capitalista, 

perfeito, para o qual as pessoas podem viajar e esquecer os seus conflitos.  

 

O turismo na medida em que exalta as belezas de um lugar, sejam elas naturais 

ou culturais, pode ser uma ferramenta a serviço da ideologia dominante, como foi 

demonstrado nas colônias de férias da Itália para difundir o ideário fascista. 

(BARRETO, 1995). Na década de 1940, na Argentina, Péron fortaleceu o turismo 

interno para que as pessoas se tornassem mais unidas em sociedade á favor do seu 

governo; na mesma década, no Brasil, quando o presidente Getúlio Vargas criou um 

departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que tinha entre os seus objetivos 

fiscalizar o turismo interno e externo do País e vigiar as imagens da imprensa 

estrangeira para que não fossem divulgadas informações “nocivas” ao País. 

Os cursos universitários de Turismo coincidem com a descoberta da educação 

como negócio ou como forma de mercadoria. Dentro dessa lógica já não era mais 

interessante profissionalizar no segundo grau, quando se podia ter o cliente pagando 

durante mais quatro anos pela mesma formação. Coincidem também com o crescimento 

do setor de serviços no mundo inteiro dando um giro na economia, inclusive para o 

setor de terceirização.  

No Brasil e, principalmente, na região Nordeste é grande a dificuldade de 

implantar cursos de Turismo de níveis superior que levam um papel político construtivo 

do ensino, a produção de novos saberes, a formulação epistemológica necessária para 

essa área de conhecimento que está em constante crescimento. Contudo, em razão das 

desconsiderações dos aspectos conceituais, existe uma crescente perda de credibilidade 

dos diplomas universitários para a empregabilidade na área de turismo. Com isso 

tornando a concorrência desleal para estudantes formados entre a mão de obra com 

vasta experiência na prática. 
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A ABBTUR (Associação Brasileira de Bachareis em Turismo) é a entidade de 

classe que representa os Bacharéis em Turismo no Brasil e tem a missão de reunir e 

defender a sua categoria. Tem buscado, durante anos cumprirem o seu papel e lutar cada 

vez mais, para o desenvolvimento ordenado do turismo com conquistas sociais e 

trabalhistas para o turismólogo. 

A luta pela regulamentação do exercício profissional do turismólogo, título 

profissional do Bacharel em Turismo (Título acadêmico) há mais de 30 anos pela 

ABBTUR fortalece a credibilidade e a experiência necessária para cumprir com a 

missão, que é a de representar, agregar e defender os bacharéis de Turismo. A polêmica 

causada em torno de todos os projetos de lei apresentados pela Câmara ou no Senado 

Federal, ou seja: como a ABBTUR admite que o projeto de regulamentação do 

exercício profissional tenha um item que dará o reconhecimento também para aquele 

não fez o curso de Turismo, mas poderá ser considerado um Turismólogo ou um 

profissional com competências para exercer tais funções destinadas ao desenvolvimento 

turístico do País? 

O Projeto de Lei do Senado nº 290/01 de autoria do Ex-Senador Moreira 

Mendes que, atualmente, tramita na Câmara Federal - PL nº 6906/02 contem o seguinte 

texto: 

Art. 1º A profissão de Turismólogo será exercida: 

I – pelos diplomados em curso superior de Bacharelado em Turismo, ou em 

Hotelaria, ministrados por estabelecimentos de ensino superiores, oficiais ou 

reconhecidos em todo território nacional; 

 

II – pelos diplomados em curso similar ministrado por estabelecimentos 

equivalentes no exterior, após a revalidação do diploma, de acordo com a 

legislação em vigor; 

 

III – por aqueles que, embora não diplomados nos termos dos incisos I e II, 

venham exercendo, até a data da publicação desta Lei, as atividades de 

turismólogo, elencadas no artigo 2º, comprovada e ininterruptamente há, pelo 

menos, cinco anos (MENDES, 2001, p. 3). 

O item terceiro neste artigo fez com que surgissem várias manifestações em 

todo o Brasil, considerando colocações sem fundamentos e tornando o projeto de lei 

com contradições sobre a sua própria origem que é a regulamentação e a 

reconhecimento da profissão do turismólogo. 
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A justificativa do projeto de lei do Senado foi que não se pode regulamentar 

uma profissão e que isto representaria desemprego para as pessoas que já estão atuando 

na área e não tem o título acadêmico.  Este artigo é inserido no projeto de 

regulamentação por uma exigência constitucional e também, do Ministério do Trabalho.  

Na prática isto representa que se regulamentada a profissão do Turismólogo e definidas 

as suas áreas de atuação, todas as pessoas que estão atuando nestas respectivas áreas, há 

mais de cinco anos, também serão reconhecidas como turismólogos. 

Isto não significa que as pessoas sem formação acadêmica irão receber o diploma de 

nível superior, somente serão reconhecidas em suas respectivas áreas de atuação como 

turismólogos e terão que estar devidamente cadastradas na entidade de classe 

representativa bem como devem seguir as exigências legais. 

Essa afirmação, analisada em outro ângulo de outras profissões, seria como se 

afirmasse que um aluno de direito, após a sua formação, não conseguisse a sua carteira 

de identificação pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), após cinco anos de 

atuação iria conseguir o título mesmo que imposto e não conquistado. O mesmo caso 

ocorre com a profissão de Jornalista, que no Artigo 10º do Decreto Lei que 

regulamentou a profissão, tinha o seguinte texto: poderá obter registro de jornalista 

profissional quem comprovar o exercício atual da profissão, em qualquer das atividades 

descritas no artigo 2º, desde doze meses consecutivos ou vinte e quatro intercalados. 

O turismo, em seu contexto complexo, que exige várias áreas do conhecimento, 

que, ano a ano, vem trazendo riquezas para Brasil, além de imagem positiva e bons 

relacionamentos com empresas internacionais, necessita de uma política pública de 

melhoria e desenvolvimento em todo o seu contexto, principalmente profissional no 

campo. 
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4 LEIS E DIRETRIZES DE BASES PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM 

TURISMO 

 

 Os cursos superiores no Brasil tiveram uma trajetória de atender as lacunas 

feitas pela falta de profissionais no mercado de trabalho. Na sociedade pós-moderna, a 

universidade tende a assumir um papel de interação entre a sociedade e o mercado, 

formando também indivíduos mais críticos e com preparação para o seu 

desenvolvimento. 

 As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) são as normas que 

regem a formação dos Cursos Superiores. Para o Turismo, a LDB apresenta aspectos de 

direcionamento nos cursos ofertados por faculdades e universidades para desenvolver a 

formação do turismólogo. 

A LDB da Educação Nacional, ao ter sua regulamentação e normas 

aprovadas durante os diferentes momentos históricos e políticos vivenciados, 

sempre expressou problemas complexos: 1) o caráter nacional da lei em face 

da autonomia real ou presumida dos estados-membros da República 

Federativa do Brasil; 2) o caráter nacional como questão político-

antropológica; 3) o caráter polêmico e dicotômico entre o ensino público e o 

ensino privado; 4) o caráter provocativo da temática da igualdade [...] 

(SHIGUNOV, 2002, p. 22) 

 A formação em Turismo suscita indagações sobre o que ensinar ao aluno de 

curso superior? Efetiva-se mesmo ao estudante o desenvolvimento do pensamento 

crítico e reflexivo? Essas transformações somente acontecerão com a reconstrução dos 

projetos pedagógicos e a adaptação das práticas disciplinares tradicionais à técnica para 

desenvolver competências e habilidades, estimulando o estudante a vivenciar o campo 

profissional e se posicionar com mais clareza no ambiente que envolva a sua formação 

profissional. O bacharel em Turismo possui um leque de opções muito vasto, dentre elas 

pode-se apontar: 

Colaborar na elaboração e na implantação da Política Nacional de Turismo; 

elaborar e operacionalizar inventário turísticos utilizando metodologia 

adequada para a confecção de diagnóstico turísticos; elaborar o planejamento 

do espaço turístico; elaborar Planos Municipais, Estaduais e Federais de 

Turismo; interpretar legislação pertinente; identificar, analisar e avaliar os 

possíveis efeitos positivos e negativos provocados pelas atividades turísticas 

em determinados espaços e comunidade (SHIGUNOV, 2002, p. 60). 
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  A LDB exige do aluno que ele se torne um profissional dotado de 

diversificações e competências. Essa super formação não determina ou objetiva uma 

especialização da formação, tornando o profissional generalista com a concepção 

fragmentada do objeto de estudo, sem beneficiar a universidade, nem o seu projeto 

pedagógico e nem o estudante. 

  Para a formação do bacharel em Turismo o ensino deve ter um sentido para a 

sociedade, um sentido para o indivíduo que busca a formação superior para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Precisa-se de mecanismos motivadores e 

disciplinas que interajam, concretamente, com as situações reais de trabalho e o 

preparem para enfrentar a concorrência com mais experiências e práticas conjuntas.  

  A evolução do sistema educacional, tanto na área de Turismo quanto do ensino 

em geral, ocorrerá se importantes transformações foram feitas nas estruturas 

institucionais, nos programas, nas didáticas, na forma de avaliação e no conjunto que 

levam aos objetivos que deveriam ser propostos pelas faculdades e universidades nas 

formações desses profissionais. 

  Um pouco por todo o lado a Universidade confronta-se com uma situação 

complexa: são-lhe feitas exigências cada vez mais restritivas as políticas de 

financiamento das duas atividades por parte do estado. Duplamente desafiada 

pela sociedade e pelo estado, a universidade não preparada para defrontar os 

desafios, tanto mais que estes apontam para transformações profundas e não 

simples reformas parcelares. ( SANTOS, 1997, p. 128) 

A recente trajetória do Turismo no País, com a conquista de sediar grandes 

eventos, remete-se a uma série de fatores que dificultam a compreensão do perfil do 

turismólogo, do objeto de estudo, da sua área de atuação, do seu campo de estudo e da 

sua importância para a sociedade. Desde a sua criação como curso superior, o Turismo 

vem expandindo-se em todo o território nacional como indispensável para formar 

profissionais capazes de auxiliar no desenvolvimento turístico do País, mas isso não 

ocorre de forma planejada e linear. 

As constantes mudanças no mercado de trabalho geram incertezas e 

qualificações cada vez maiores. Os recém-formados deparam-se com uma realidade que 

não  é apresentada em sala de aula, o atual mercado exige do profissional uma bagagem 

teórico-prático estruturada em conhecimentos diversificados muito além da sua própria 

área de atuação. Portanto, a educação assume novos e difíceis papeis na sociedade. O 

objetivo não esta, somente, em sua formação prática, mas também colaborar para um 
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sujeito com uma formação capaz de pensar e decidir por si mesmo, sem preconceitos, 

optando pelo bem social e aceitando a personalidade de cada um. 

Ninguém hoje põe em dúvida que as coisas estejam mudando, no entanto, 

varia muito a opinião à respeito das tendências dessa mudança. A vida atual é 

de tal modo complexas e tão complexa é a mudança [...] Num ponto, pelo 

menos, há acordo. Todos desejam lançar mão da educação, dado que o 

ajustamento possível só poderá ser obtido através das novas gerações, ou 

melhor, por elas próprias. Mas, que espécie de educação deve ser esta?[...] 

Ainda esse ponto, encontramos os espíritos divididos. (KILPATRICK, 1978, 

p.13) 

  Para conseguir a aprovação de regulamentação do MEC, alguns cursos 

superiores em Turismo elaboram os seus currículos equivocando-se, ao entender a 

interdisciplinaridade como incluir algumas disciplinas e professores de outros cursos 

para ministrarem aulas sem um projeto pedagógico estruturado. Ao ensinar História e 

Geografia, por exemplo, com disciplinas dadas no segundo grau, gerando um conceito 

de reprodução do conhecimento e não construindo metodologias próprias do fenômeno 

turístico. 

  Contudo a interdisciplinaridade torna-se um fator negativo na formação do 

aluno e o transforma em generalista, sem a consciência de onde realmente pode atuar, 

pois lhe falta conhecimento específico para firmar-se no mercado de trabalho. 

  A educação superior tem a finalidade de estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico, incentivar o trabalho, a pesquisa e a investigação 

científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia desse modo 

proporcionar o desenvolvimento do homem e do meio em que vive. Estimular o debate 

dos problemas do mundo moderno e prestar serviços especializados à comunidade. 

  Contudo, a educação superior tem, por obrigação, que informar aos alunos 

interessados, os programas dos cursos e os seus componentes curriculares a sua 

duração, a qualificação dos professores e os recursos disponíveis e os critérios de 

avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, seguindo a orientação da 

LDB, art. 43º para a educação superior. 

  Conforme orientação da LDB, as universidades possuem autonomia didático-

científico para decidirem dentro dos seus recursos orçamentários sobre: 

I -  criação, expansão, modificação e extinção dos cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 
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III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

VI - planos de carreira docente (LDB, 2006). 

  Observa-se que os cursos de Turismo estão ligados diretamente com a 

expansão do mercado de trabalho turístico da região, sem colocar o aluno no meio da 

percepção acadêmica para a sua formação como um futuro docente. A preocupação nas 

elaborações dos currículos está em atender as necessidades de falta de profissionais em 

atividades com conhecimento para ocupar o cargo de gestores. 

  As pesquisas realizadas sobre o fenômeno do Turismo ainda ocupa um número 

pequeno pelo tamanho da dimensão e complexidade que o Turismo ocupa na região do 

Nordeste do Brasil. O desenvolvimento turístico não é feito constantemente, e sim, fruto 

de um propulsor, um acontecimento como evento cultural, esportivo ou até religioso 

para que aconteçam planejamentos estruturados e mobilização de diversas áreas do 

conhecimento para que seja possível a realização dos acontecimentos propostos. Essa 

cultura de planejamento, tratando de conceitos turísticos ver-se com mais freqüência 

dentro da área privada, pois o poder público ainda esta alterando as suas ideologias para 

que sejam aplicadas dentro desse segmento. 

  Os projetos pedagógicos elaborados para os cursos de graduação em Turismo 

admitem linhas de formação específica, direcionadas para diferentes áreas ocupacionais, 

abrangendo os segmentos como administração hoteleira, segmentos ecológicos e 

ambientais, econômicos, culturais, de lazer, de intercâmbio, negócios e promoção de 

eventos e serviços como agenciamento no setor de viagens, para melhor atender as 

necessidades do perfil do profissional que o mercado exige. 

  Enseja-se como perfil desejado do graduando, aptidões para também entender 

as questões científicas, técnicas e sociais relacionadas ao setor turístico, a sua expansão 

e o seu gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, 

apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de 

situações, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação 

profissional. 

  Contudo, a LDB almeja a colocação desse profissional em saber desenvolver 

competências e habilidades que o torna capaz de manusear a metodologia do campo 

científico, abrangendo projetos e programas que desenvolvam o crescimento e a 
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melhoria do planejamento do setor turístico da região ou até mesmo do País. Porém, ao 

mesmo tempo, que domine técnicas relacionadas com a seleção e a avaliação de 

informações geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de 

entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e outros 

traços culturais, gerando um profissional altamente adaptável. 

  Conforme o art. 5º da LDB, os cursos de Turismo deverão que contemplar em 

seu projeto pedagógico e em sua organização curricular, os seguintes campos 

interligados de formação: 

I- Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos sociológicos. 

Antropológicos, históricos, filosóficos, geográficos, culturais e artísticos, que 

conformam as sociedades e suas diferentes culturais;  

II- Conteúdos Específicos: estudos localizados 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- Conteúdo Teórico-Prático: estudos localizados nos respectivos espaços 

de fluxo turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário turístico, 

laboratórios de aprendizagem e de estágios. 

 

  As atividades complementares para os cursos de Turismo são componentes 

curriculares que possibilitam reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 

acadêmico, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do 

trabalho, com as peculiaridades das diversas áreas ocupacionais que integram os 

segmentos do mercado do turismo, bem assim com as ações culturais de extensão à 

comunidade. 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais estão longe de ser um corpo rígido e 

engessado como eram os antigos currículos profissionalizantes, permitindo flexibilidade 

e priorizando áreas de conhecimento na construção dos currículos. Deve-se 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 privilegiando 

no perfil de seus formandos as competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade 
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das demandas sociais. Assim, deve-se refletir em uma dinâmica que atenda aos 

diferentes perfis de desempenho exigidos pela sociedade a cada momento. 

  O art. 43, incisos II e III, da LDB 9.394/96, comprometendo-se por preparar 

profissionais aptos para inserção no campo do desenvolvimento social, com importante 

contribuição do turismo, ensejando as peculiaridades da graduação e resultando não 

propriamente “um profissional preparado”, mas um “profissional apto as mudanças e, 

portanto, adaptável”. Essa informação fornecida pela LDB entra em contradição com as 

informações regidas pela mesma no planejamento do desenvolvimento do projeto 

pedagógico dos cursos e com o perfil desses profissionais estabelecido pela própria 

LDB de 2004 que: 

[...] O curso de graduação em Turismo deverá oportunizar a formação de um 

profissional apto a atuar em mercados altamente competitivos e em 

constantes transformações [...] (LDB, 2004). 

   Afinal os cursos de Turismo precisam ou não formar profissionais? Seria 

somente um repasse de informação de compreensão científica do fenômeno com 

entendimento de conceitos e de aprendizagem de múltiplas disciplinas e conhecimento 

constante com as relações econômicas, culturais do mundo, e, mesmo assim, não seria 

formar um profissional apto a desenvolver esses entendimentos? 

   Existe, através da Lei 9.394/96 da Educação Nacional, uma separação muito 

grande entre a formação profissional e a formação através da educação superior, no qual 

se coloca que a formação superior esta inteirada no aprendizado somente para o campo 

da pesquisa e extensão, sem abrir as opções que o profissional pode ter através desse 

caminho de formação para torná-lo, também, atuante no mercado de trabalho 

independentemente em que campo de atuação ele pretenda exercer no segmento de 

turismo com os seus conhecimentos atribuídos pela sua formação universitária. 

   Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação de Turismo poderão admitir 

formações mais específicas, direcionadas para diversas áreas ocupacionais relacionadas 

com o turismo abrangendo vários segmentos para melhor atender o perfil profissional 

exposto pela Resolução nº 13, de 24 de novembro de 2006. 

   O projeto pedagógico dos cursos além da clara concepção em Turismo e suas 

peculiaridades, seu currículo e sua operacionalização, abrangerão sem prejuízos de 

outros, os seguintes elementos estruturais segundo esta mesma Resolução. 



62 
 

I-objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucionais, política; 

II-condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III-cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV-formas de realização de interdisciplinaridade; 

V- modos de integração entre a teoria e prática; 

VI- formas de avaliação do ensino e aprendizagem; 

VII- modos da integração entre graduação e pós-graduação; 

VIII- incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade; 

XI-concepção e composição das atividades de estágio curricular ; 

X - concepção e composição das atividades complementares.( CNE/ CES, 

2006, p. 13). 

 

4.1 Plano Nacional de Turismo 

 

   No ano de 2003, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi 

implantando um ministério único que foi o Ministério do Turismo, pela primeira vez no 

Brasil de forma independente, sem ligação com outros ministérios como era o 

Ministério de Esportes, admitindo o turismo como propulsor do desenvolvimento 

econômico do País. Sua independência deveu-se por análise que o turismo requer um 

investimento bem menor e atinge resultados rápidos e melhores em termos de criação de 

postos de trabalhos, no qual outros setores da economia não apresentam resultados tão 

rápidos e satisfatórios. 

   Espera-se, dessa política de desenvolvimento, um multiplicador para 

movimentar a economia e possibilitar a redução das desigualdades regionais e sociais. 

Também a conseqüência dos investimentos dentro dos anos de aplicação a geração de 

empregos e melhorias na renda da população, melhoria do aumento do fluxo receptivo, 

internacional e regional e a possibilidade de equilibrar a balança comercial. 

   O Plano implantado em de 2003 foi aplicado até 2007, e ressaltou a diversidade 

cultural e a regional como fator preponderante para incrementar o produto turístico 

nacional. Nele o turismo foi visto como uma atividade estratégica de auto 

sustentabilidade e pode pautar o seu desenvolvimento em uma proposta de unir esforços 
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das esferas federal, estadual e municipal, além das entidades não governamentais, em 

prol de aperfeiçoar os recursos, aumentar a qualidade e a competitividade do setor. 

   O Plano Nacional do Turismo (PNT) foi estruturado em macro programas, e 

programas de ações, advindo dos objetivos gerais e específicos. 

 

Objetivos Gerais: 

- desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando       

nossas diversidades regionais, culturais e naturais; 

- estimular e facilitar o consumo do produto turístico brasileiro nos mercados 

nacional e internacional. 

Objetivos Específicos: 

´- 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 ; 

- ampliar o consumo do produto turístico no mercado nacional; 

- aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turista (PNT, 2003, p. 

22). 

 

  Observa-se, no Plano Nacional de Turismo, que existem vários aspectos 

importantes do turismo na sociedade contemporânea, são eles: sustentabilidade, 

diversidade regional, qualidade, competitividade, qualificação da mão-de-obra e sua 

adequação ao mercado de trabalho, entre outros. Contudo, revela-se que o PNT e as 

políticas traçadas pelo governo do presidente Lula estavam caminhando na mesma 

direção dos paradigmas acadêmicos dando maior confiabilidade e validade às propostas 

inseridas. 

  O Plano Nacional de Turismo 2011-2014, implantando pela presidenta Dilma 

Rouseff, em parcerias com outros órgãos responsáveis pelo desenvolvimento de todos 

os segmentos turísticos do País, observa-se que mesmo com os crescimentos obtidos 

pelos setores do turismo ainda é precária a qualificação dos profissionais para essa aérea 
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que, com tanta evolução ainda não consegue medir a sua qualidade em formar os 

profissionais para regir de forma ordenada esse crescimento. 

Uma das carências relacionadas ao mercado de trabalho em Turismo está 

vinculada à eficiência e à efetividade da qualificação profissional, que tem 

grande impacto na qualidade dos serviços prestados e na ampliação e 

valorização das ocupações em Turismo. Essa carência está relacionada à 

limitação de informações sobre a mão de obra de Turismo no Brasil, tanto no 

que se refere à demanda, quanto à oferta de qualificação. Neste sentido, o 

Ministério do Turismo tem como desafio o mapeamento permanente destas 

informações, de modo a atuar de forma integrada com as instituições que 

atuam no setor, com foco nas demandas do mercado (PNT, 2011, p. 40). 

 

 Essa pesquisa realizada pelo PNT não estava levando em consideração a 

qualificação obtida pelas instituições de ensino superior. A qualidade só será obtida 

através de um mecanismo de certificação ocupacional e por competências específicas 

dos trabalhadores por área de atuação, que, por sua vez, deverá orientar os currículos 

para a formação profissional. 

 

 A procura da qualidade deverá ser mais um caminho de crescimento do setor 

turístico através da educação, o crescimento do turismo em termos de economia e infra-

estrutura é cada dia mais amplo em parceria com o crescimento e da qualidade dos que 

estão envolvidos com esses processos de crescimento será bem mais sustentável essa 

evolução. E, como todo processo de desenvolvimento a educação leva ao pensamento 

mais crítico com a visão mais ampla dos conceitos que envolvem o turismo. 

 

 A qualidade em todos os segmentos de crescimento da economia é um desafio, 

hoje existem ISOs (International Organization for Standardization-Organização)  

somente para avaliar o grau de qualidade de empresas do segmento de serviços. 

Referencias pela ABNT (Empresa Brasileira de Normas Técnicas) com o programa do 

Sistema Brasileiro de Certificação Ocupacional em Turismo, definiram os requisitos 

para o credenciamento de certificadores dos ISOs de qualidade (Comitê Brasileiro de 

Avaliação de Conformidade/INMETRO, em articulação com MEC). 

 

  Segundo o entendimento do Ministério, no Programa de Qualificação 

Profissional do PNT (2003, p. 1): 

 

A qualidade dos serviços prestados depende de profissionais capacitados, isto 

é de profissionais que possuam as competências requeridas para o trabalho. 



65 
 

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. 

 

 

Com a programação dos futuros eventos no Brasil, o governo, em parceria com 

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) está abrindo cursos 

preparatórios para áreas do turismo dentro dos segmentos de entretenimento e lazer em 

todos os estados que vão desenvolver os jogos da COPA 2014 e capacitando os 

segmentos de entretenimento, lazer e áreas afins de serviços. 

 

O conhecimento imposto por áreas de limitações do turismo obtiveram o 

domínio do conhecimento científico, motivo pelo qual se verifica a importância de 

ressaltar estudos e experiências que provoquem a quebra dos paradigmas praticados até 

o momento e motivem  iniciar qualquer conhecimento do turismo. O governo esta 

preocupado em passar o fator “como fazer” esquecendo para que “fazer”, qual serão as 

vantagens adquiridas pela sociedade ao predominar uma cultura receptiva melhor em 

todos os estados não somente aqueles que forem sediados pelos jogos da Copa de 2014. 

 

Admitindo-se uma visão reducionista e fragmentada do conhecimento, espera-

se que profissionais formados no ensino superior, o entendimento profundo e a noção da 

complexidade, seja qual for o ambiente de trabalho ou área de atuação. Isso somente 

será possível se a academia em geral superar paradigmas educacionais existentes, 

tornando possível que a sociedade da informação converta-se e se constitua na 

sociedade do conhecimento. Conseqüentemente a universidade precisa estruturar-se aos 

valores e conceitos na dimensão da “multidisciplinaridade” na “interdisciplinaridade” e 

na “transdisciplinaridade”, para reformular os conceitos obtidos pela história das 

próprias universidades.  

 

Segundo Trigo (1998), 

- integração multidisciplinaridade: diversas disciplinas enfocando um 

problema ou desafio; 

- integração interdisciplinar: integração de conceitos e idéias como aspecto 

fundamental do projeto educacional; 



66 
 

- 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 (TRIGO, 1998, p. 158). 

 

Com o aumento dos cursos de Turismo ofertados nos estados nordestinos nos 

quais essa quantidade de cursos vem sendo incrementada por diversos motivos, o 

importante é o alerta para detectar, se o caminho para esse ensino está sendo ofertado 

com qualidade, se está correspondendo às expectativas da sociedade e aos interesses do 

mercado de trabalho, atentando aos requisitos impostos pelo MEC/INEP para os 

reconhecimentos de cursos e se as suas propostas pedagógicas possuem embasamento e 

fundamentações coerentes com os contextos atuais, mundiais e regionais. 

 

Com tanta diversidade os conhecimentos obtidos no campo do turismo ainda 

estão procurando estabelecer-se como “ciência”, no qual se trata de uma área de estudos 

relativamente nova. Jafari (1994) organizou os estudos já realizados na área de turismo 

em plataformas que as classificou como: defensora, advertência, adaptação e outra 

baseada em conhecimento qual seria a fase atual do turismo. Embora esteja em 

constante crescimento, ainda não se fechou o elo que liga as diversidades tornando 

ainda um paradoxo para a ciência. 

 

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 as suas explicações do mundo, mostrando os paradigmas que sustentavam 

os discursos científicos, baseados na visão mecanicista do universo e simplificando para 

a compreensão do fenômeno. Também o surgimento de um novo paradigma baseado na 

noção de complexidade, admitindo uma realidade de natureza multicultural e 

trabalhando com teorias de autorganização. Defende-se que todo o contexto social 

interfere no processo de produção do conhecimento científico. Nesse sentido, é preciso 

oferecer uma formação que interaja 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 as riquezas regionais. 
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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 com a demanda desta profissão. Contudo, essa 

generalização ainda não atua de forma positiva para a formação desse profissional. 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; 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 

melhoria da aplicação dos processos práticos e conceitos adquiridos durante o curso. 

Por isso as universidades precisam efetuar parcerias com empresas para abrir demanda 

aos estagiários já que precisam oferecer uma porcentagem de 20% da carga horária total 

do curso conforme orientação da LDB. O objetivo desse trabalho é verificar essa 

realidade dos cursos, se estão atendendo a sociedade e ao mercado de trabalho sobre a 

satisfação de ambos sobre esses formandos. 

 

Mediante o estudo realizado sobre as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Turismo, observou-se que as disciplinas importantes poderiam ser incorporadas a esses 

currículos, como por exemplo, planejamento turístico, marketing turístico, análise e 

avaliação de projetos turísticos, políticas nacionais e regionais, estudos ambientais, 

sustentabilidade sobre aplicação dos serviços turísticos, isso pode ficar a cargo de cada 

curso, oferecendo disciplinas de acordo com a realidade e a necessidade da localidade 

do curso onde está sendo ofertado. 

 

Outro estudo realizado por McIntosh (2002), baseado no modelo do Jafari 

(1994), alerta para o fato que 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. 

 

  Para que o turismo seja 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 (NETTO, 2002). 
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O importante do estudo do turismo é entender a importância 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). 

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, principalmente no Nordeste essa discussão está apenas começando, tendo em 

vista que o número de pesquisadores provenientes dos cursos de pós-graduação na área 

ainda é reduzido e recente. 

 

O mundo contemporâneo está sendo marcado  por profundas transformações, a 

maior delas esta na tecnologia, mais acima desse avanço esta o comportamento humano, 

como o turismo é um serviço para a Humanidade, é nesse comportamento que precisa 

ser trilhado a trajetória desse avanço. Contudo, isso demanda um detalhamento em 

inserir experiências educacionais em cursos, com profunda compreensão dos conceitos 

e práticas pedagógicas, visando a diagnosticar os obstáculos que se apresentam para 

transposição de dificuldades. Assim, a diversidade de experiências pedagógicas pode 

apontar o caminho para uma nova práxis do saber-fazer do turismo. Alguns autores 

propõem uma quebra de paradigmas de interpretação da ciência para que assim se possa 

interpretar o turismo, que é um fenômeno dinâmico por natureza. “As implicações 

epistemológicas para a construção de uma teoria do Turismo, sob uma concepção 

interdisciplinar, requerem a superação de paradigmas fossilizados” (MOESH, 2002, p. 

25). 

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. 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 

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 moderno. A disciplinaridade é conseqüência de uso do paradigma 

analítico na construção dos saberes [...] (BENI, 2003, p. 173). 
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As importâncias das disciplinas apresentadas nos currículos universitários dos 

cursos de turismos seriam para qualificar o profissional de setor turístico através de 

metodologias utilizadas na sua formação prática fortalecendo a credibilidade dos 

cursos. O estudo comparativo nas universidades tem como base o aperfeiçoamento 

didático, teórico e prático na expansão do turismo na região Nordeste e a qualificação 

dos profissionais através da educação superior mostrando a importância não somente 

de ter um diploma e sim de obter conhecimentos com nível e amplitude que o 

fenômeno turístico coloca a sociedade.  

 

Pode-se perceber que o turismo é uma nova ciência em formação, de uma 

abordagem transdiciplinar para que possa evoluir tanto na produção do conhecimento 

como no ensino superior para a educação do turismólogo. Essa reflexão sobre a 

educação procura evidenciar que a formação do profissional em turismo está 

relacionada com uma série de questões endógenas, às instituições de ensino que vão 

desde o projeto pedagógico, o contexto social, as políticas e paradigmas vigentes até a 

cientificação do próprio fenômeno do turismo. 

 

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 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; 

- a segunda fase, na década de 1980, foi marcada pela estagnação de oferta de 

cursos decorrentes de problemas econômico no País, o que ocasionou 

inclusive, o fechamento de vários cursos; 

- a terceira, na década de 1990, caracterizou-se pela valorização dos cursos 

no âmbito acadêmico, com o aumento nas áreas das capitais e com expansão 

em todas as regiões brasileiras; 

- a quarta é a fase da atualidade e que deverá estabelecer o equilíbrio entre 

quantidade versus qualidade, com o aumento quantitativo de propostas 

diferenciadas de cursos e uma tendência de cursos de turismo com ênfase 

direcionada para a flexibilização e a regionalização, como recomenda a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (ANSARAH, 2002, p. 85). 
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Contudo essa qualidade somente será possível quando acontece um 

planejamento prévio das disciplinas que poderão completar e concluir os cursos de 

turismo. Sobretudo um estudo de necessidades regionais para atender e completar a 

formação profissional de uma forma mais emergente e uma visão com aspecto 

mundial sobre a expectativa do fenômeno turístico. Quando se trata de planejar ações 

derivadas de qualquer desenvolvimento humano, deve-se compreender toda a 

complexidade e diversidade dessa abordagem e aceitar que o planejamento ocorra com 

flexibilidade e corresponda com as expectativas da sociedade como um todo. 

 

A proposta de flexibilidade sobre o planejamento dos cursos de turismo pode 

proceder a uma avaliação das estratégias e as correções em relação aos rumos que 

desejam que os cursos se destinem. Nas palavras de Barreto que (2002, p. 12), 

 

[...] o planejamento é uma atividade, não é algo estático, é um devir, um 

acontecer de muitos fatores concomitantes, que têm de ser coordenados para 

alcançar um objetivo que está em outro tempo. Sendo um processo dinâmico 

é lícita a permanente revisão, a correção de rumos, pois exige um repensar 

constante, mesmo após a concretização dos objetivos. 

 

Para que o planejamento se realize de forma completa, atingindo os objetivos 

propostos é indispensável juntar vários aspectos para poder atingir os objetivos, o 

ponto de partida para um bom planejamento é um diagnóstico que, de acordo com 

Holanda (1974, p. 40), é uma “análise do passado que constitui a base factual, 

estatística ou histórica do processo de planejamento”. 

Uma vez realizado o diagnóstico, o projeto propriamente dito é um prognóstico 

sobre o comportamento futuro do que está sendo planejado, seria uma previsão ou uma 

projeção de tendências que visualiza as potencialidades ou possibilidades de 

crescimento e identifica os verdadeiros fatores importantes para a sustentabilidade do 

projeto. Para efeitos metodológicos, pode-se dividir o trabalho de planejamento em 

etapas ou fases sucessivas mais específicas que, de modo geral, sempre incluem 

levantamento da situação, análise do que serão planejadas, elaboração e implantação 

do plano. Com a aplicação dos questionários sobre a análise curricular dos cursos de 

turismo nas cidades nordestinas, espera-se o diagnóstico de como e em que condições 

foram realizadas as aplicações dos cursos para a sociedade, e que mudanças poderão 
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ocorrer para a melhoria da aplicação dos mesmos para a formação dos turismólogos 

regionais, e sobre a qualidade dos cursos, suas práticas pedagógicas suas 

metodologias. 

 

4.2 Políticas Públicas de Turismo 

 

 Não se pode falar em desenvolvimento, principalmente na educação, sem citar 

as políticas públicas que envolvem essas mudanças em prol de uma evolução e 

crescimento. Na implantação de uma política de turismo afirma Beni (2001, p. 77), 

[...] é a espinha dorsal do formular planejar do pensar do fazer, do executar, 

utilização e ressignificação dos patrimônios natural e cultural e sua 

sustentabilidade do reprogramar (estratégia) e do fomentar ( investimentos e 

vendas) o desenvolvimento turístico de um país ou de uma região e seus 

produtos finais. 

A política de turismo pensada e elaborada não é algo tão fácil de desenvolver, 

principalmente pelo fato de imposição de uma coisa específica no qual o turismo não 

faz parte dessa questão pela sua diversidade. Uma política de turismo, formalmente 

instituída através de um documento norteador, pode até ser inexistente desde que 

existam medidas empreendidas pelo Estado, em que nível for seja no sentido de 

orientação, regulamentação ou ordenar a atividade ou segmentos do turismo. 

O termo política é comumente usado para indicar a atividade ou conjunto de 

atividades que, de alguma maneira, têm como termo de referência a “polis”, ou seja, o 

Estado. Dessas atividades o Estado, por vezes, é o sujeito, quando referidos à esfera da 

política atos como: 

ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos vinculados para todos os 

membros de uma determinado grupo social, o exercício de um 

domínio exclusivo sobre um determinado território, o legislar através 

de normas válidas ou tirar e transferir recursos de um setor da 

sociedade para outros, etc. (BOBBIO, 1993, p. 67). 

 

Pode-se definir a política pública como o conjunto de ações executadas pelo 

Estado, enquanto sujeito, dirigidas a atender as necessidades de toda a sociedade. 

Embora a política possa ser exercida pelo conjunto da sociedade, não sendo uma ação 

exclusiva do Estado, também é um conjunto de ações que buscam satisfazer aos 
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interesses públicos e têm que estar direcionadas ao bem comum e aos interesses de 

todos. Políticas públicas, para Hall, (2001apud DYE 1992, p. 2), “é tudo o que o 

governo decide fazer ou não”. Essa definição engloba todas as ações de governo, a 

inação, as decisões, pois implicam uma escolha deliberada entre alternativas. Para que 

uma política seja considerada pública, ela deve ter passado no mínimo por um processo, 

mesmo que apenas autorizada ou ratificada por órgãos públicos. 

Uma definição de política de turismo mais detalhado é a que Goeldner (2002) 

entendendo como: 

  Um conjunto de regulamentação, regras, diretrizes, diretivas, objetivos e 

estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura no 

qual são tomadas as decisões e individuais que afetam diretamente o 

desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de uma destinação. 

 

Com essa afirmação deixa-se, em aberto, a indagação: em qual nível uma 

política pública deverá ser estruturada levando-se em consideração o seu norteamento 

pelo aspecto cultural, social ou econômico? Um aspecto considerável na construção de 

políticas públicas é a participação da sociedade. Atualmente, há uma reinterpretação do 

significado “público” implicando a participação de outros atores além do governo na 

elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas. 

 

4.3 Histórico sobre Políticas Públicas de Turismo no Brasil 

 

 Os primeiros sinais de participação do Estado na atividade turística coincidem 

com maior intervenção deste a economia na década de 1930, nesse período, surge o 

Decreto-lei nº 406, de 4 de maio de 1938, que previa a autorização governamental para 

a atividade de venda de passagens para viagens aéreas, marítimas ou rodoviárias  

(FERRAZ, 2000). 

 Nesta mesma década foi criada, através do Decreto-lei nº 1.915, de 27 de 

dezembro de 1939, a Divisão de Turismo, que pode ser considerada o primeiro 

organismo oficial de turismo da administração pública federal. Esse setor tinha, como 

principal atribuição, a de superintender, organizar e fiscalizar os serviços de turismo 

interno e externo. 
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 Segundo Cruz (2001, p. 44), o Decreto-lei nº 1.915 

  amplia o significado do turismo para a administração pública federal, pela 

primeira vez um diploma legal demonstra explícita preocupação com o 

conjunto dos serviços relativos ao turismo interno e externo, não mais se 

restringindo o legislar apenas sobre a venda de passagens ou sobre o 

funcionamento de agências de viagens e turismo. 

   No ano seguinte, em 23 de julho de 1940, foi promulgado o Decreto-lei 2.440,  

  tratou, exclusivamente  das empresas e agências de viagens e turismo, como 

estabelecimento de assistências remuneradas aos viajantes, classificadas em 

três categorias. A todas impôs obrigatoriedade de registro prévio junto a 

órgãos de governo como condição para funcionamento, a par de prever, 

também prévia, autorização para as viagens coletivas de excursão (FERRAZ, 

2000, p. 152). 

 

 As agências de viagens ficaram a partir de 1951, sujeitas a registro 

sucessivamente pelo Departamento Nacional de Imigração e Colonização depois pelo 

Instituto Nacional de Imigração e Colonização e, finalmente, pela Superintendência da 

Política Agrária, criada pela Lei Delegada nº 11 de 11 de outubro de 1962 (FERRAZ, 

1992). Somente em 1958 foi superado o hiato jurídico com a promulgação do Decreto 

nº 44.863, de 21 de novembro que criava a Comissão Brasileira de Turismo 

(COMBRATUR) e estabelecia as suas atribuições que eram de coordenação das 

atividades destinadas ao desenvolvimento do turismo interno e ao afluxo do estrangeiro; 

o estudo e a supervisão das medidas relacionadas com a movimentação de turistas; a 

simplificação e padronização das exigências e dos métodos de informação, registro e 

inspeção relativos aos viajantes e os seus bens, recursos pessoais, meios de transporte e 

hospedagem; a promoção e estímulo, por todos os meios ao seu alcance, dos planos e 

equipamentos turísticos, especialmente os que se referem à construção de hotéis, a 

criação de serviços e instalações que ampliem e completem as zonas turísticas; a 

realização com a colaboração dos Estados e Municípios, do inventário das áreas de 

interesse turístico existentes no país, a fim de ser levantado o patrimônio natural, com a 

finalidade de proteger, por meio de legislação adequada, paisagem e outros motivos 

considerados como atração turística.  

  A criação da COMBRATUR foi um primeiro esforço de articulação 

de uma política nacional de turismo, fato expressado no Decreto nº 48.126, de 19 de 

abril de 1960, que aprova o seu regimento no artigo 2º, que afirma que a comissão: 
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[...] terá por finalidade coordenar, planejar e supervisionar a execução da política nacional de turismo, 

com o objetivo de facilitar o crescente aproveitamento das possibilidades do país, no que respeita ao 

turismo interno e internacional [...] (DECRETO Nº 48.126, 1960). 

 

 Poucos anos mais tarde, em 1966, foi promulgado o Decreto-lei nº 55, de 18 de 

novembro que estabeleceu as diretrizes para a elaboração de uma política nacional de 

turismo, criou o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de 

Turismo(EMBRATUR). Em 16 de fevereiro de 1967, sai o Decreto-lei n º 60.224, que 

regulamenta o Decreto nº 55/66, que em seu conjunto na prática criam o Sistema 

Nacional do Turismo, constituído pela Embratur e pelo Ministério da Relações 

Exteriores.  

De acordo com Cruz (2001, p. 15), as suas funções estariam divididas assim no 

Decreto-lei nº 60.224/67: 

Ao Conselho Nacional de Turismo – CNTur coubem entre outras atribuições, 

formular as diretrizes a serem obedecidas na política nacional de turismo [...] 

  À Embratur caberia, por sua vez, estudar e propor ao CNTur os atos 

normativos necessários à promoção da política nacional de turismo e bem 

assim, aqueles que digam respeito ao seu funcionamento [...] 

   O Ministério das Relações Exteriores, outro vértice do triângulo que 

compunha o Sistema Nacional de Turismo, tinha como atribuição a 

divulgação do turismo nacional no exterior, por meio de suas tarefas 

diplomáticas [...] 

 

A lei revela um despertar para a importância das áreas naturais para o turismo 

discriminando as mais importantes. No ano de 1979, é lançada a idéia dos portões de 

entrada em Manaus, Recife, Fortaleza, Belém e Salvador. São iniciados os pacotes para 

o Norte e o Nordeste. É publicado o Decreto nº 86. 176, de 6 de julho de 1981, de 

regulamentação da Lei nº 6.513/77, que trata sobre a criação de áreas especiais e de 

locais de interesse turístico. O decreto classifica as áreas em prioritárias e de expansão 

turística. 

São consideradas prioritárias as áreas de alta potencialidade turística que 

devam ou possam ser objeto de planos e programas de desenvolvimento turístico em 

virtude de ocorrência ou iminência de expressivos fluxos de turistas e visitantes, o 

nordeste entra em destaque nessa fase pela sua expressiva demanda de ofertas turísticas 

em todas as regiões. 
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Necessidade de realização de planos e projetos de desenvolvimento sempre irá 

existir para se conseguir um bom desenvolvimento. No ano de 1987 obteve-se uma 

preocupação com a prática do turismo nas áreas naturais, o governo, no que se refere às 

políticas públicas tomou a iniciativa com a criação de uma Comissão Técnica Nacional, 

constituída por técnicos do Ibama e da Embratur para monitoramento dos projetos de 

turismo ecológico em todas as regiões brasileiras. Em 28 de março de 1991, é 

sancionada a Lei nº 8.181 dando nova denominação à Embratur, agora Instituto 

Brasileiro de Turismo, transformada em autarquia e vinculando-a à Secretaria de 

Desenvolvimento Regional da Presidência da República com a finalidade de formular, 

coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional de Turismo. 

O documento Política Nacional de Turismo: diretrizes e programas 1996/ 1999 

é lançado em 1996, apresentando um conjunto de diretrizes, estratégias, objetivos e 

ações formuladas e executadas pelo Estado, através do Ministério da Indústria, do 

Comércio e do Turismo, via Embratur, pelo Sistema Oficial de Turismo e pela iniciativa 

privada. 

O Ministério do Turismo desenvolveu, em sua gestão 1997/2010, um plano de 

desenvolvimento em parcerias com universidades em prol de atingir um crescimento na 

estrutura e na potencialidade dos serviços turísticos, esse projeto deve o nome de 

Estruturar 65 regiões com padrões de qualidade internacional. Para as universidades e 

faculdades a importância dessas parcerias para o governo foi estreitar esse elo entre a 

sociedade e o que se espera dela para contribuir para a melhoria desse padrão tornando-

o de qualidade internacional. 
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5 ANÁLISE DOS CURSOS SUPERIORES EM TURISMO NO NORDESTE 

BRASILEIRO  

 

No que se refere à educação superior em turismo no Brasil, há de se considerar 

o fato de haver uma demanda crescente para esse tipo de curso, ainda é motivo 

suficiente para provocar um crescimento desordenado para o setor de turismo no Brasil. 

Contudo, imagina-se onde afinal será que está o planejamento da estrutura desses 

cursos? Abrir cursos deliberadamente e esperar que o mercado proporcione soluções 

para os problemas relacionados à falta de praticidade e que os estudantes arquem com 

os prejuízos causados por uma má escolha de programação acadêmica dessas 

universidades, com isso o valor sobre esse mau planejamento está sendo cobrado pela 

sociedade quando se depara em modernidade e avanços no País no setor turístico e ver-

se um país sem mão de obra qualificada para atender as futuras demandas que já estar se 

expandido pelo fluxo da expansão, sem estar acontecendo os eventos de fato. Crescer 

sem proporcionar um bom planejamento vem ocasionado alguns problemas. 

- os cursos ofertados no nordeste estão sob a direção da iniciativa privada; 

- discrepância entre as ofertas do mercado de trabalho e a oferta dos cursos; 

- falta de planejamento estratégico para a educação voltado ao turismo; e 

- deficiência da política nacional implementada para as disciplinas consideradas 

suficientes para a formação do profissional de turismo. 

Analisando as ações públicas, destaca os autores Irving e Azevedo (2002) que 

a ação balisadora do ensino no Brasil permaneceu inerte até a década de 1990, quando 

se tentou fazer, da educação, uma qualificação sobre a explosão da demanda. O modelo 

de diretrizes curriculares é utilizado como a primeira providência no ensino para nortear 

a preparação dos cursos de turismo.  

Azevedo (1994) destaca ainda a descentralização do ensino como uma 

síndrome de hipercorreção na transferência de responsabilidade pública autorizando 

instituições privadas a assumir responsabilidades, assim nesse processo alguns 

problemas como a inadequação na formação de profissionais e a deficiência de 

comunicação entre as instituições e empresas turísticas indicam a estratégia de medidas 

consideradas urgentes como, por exemplo, a revisão da estrutura curricular e a estratégia 
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de intercâmbio institucional como indica a autora Mota (2003), todas essas implicações 

são decorrentes do aumento da oferta dos cursos superiores em Turismo no Brasil, 

exigem grande agilidade dos órgãos oficiais para orientar e até regular esse processo, 

essas medidas reguladoras pode-se ocorrer insatisfação do mercado de trabalho e da 

sociedade, entretanto aumentar a qualidade na prestação dos serviços turísticos, no qual 

deveria ser sempre o intuito inicial de todas as instituições. 

Nesse sentido, planejar as ações que deveram ocorrer durante a formação 

desses profissionais é recomendado para que se alcance, com eficácia os objetivos que 

teriam de ser traçados ao planejar a grade curricular como, por exemplo, planejar para 

atender necessidades atuais e futuras em termos de quantidade de pessoas e nível de 

qualificação requerida pelo mercado de trabalho. 

Na década de 2010 observa-se um descompasso entre a quantidade demandada 

e a ofertada de profissionais a médio e longo prazo, nos diversos setores da economia  

nacional. A globalização da nova economia deixou a competitividade acirrada 

extinguindo níveis hierárquicos e contratando pessoal com capacidade para atuar em 

diversas áreas, dando a flexibilidade de multitarefa onde os profissionais conseguem 

mesclar as suas áreas de atuações dentro das novas profissões que existem e que ainda 

vão existir no mercado de trabalho. 

O equilíbrio dos cursos de turismo está sendo adquiridos após a queda de 

algumas instituições de ensino superior que não passaram pelo conceito do MEC para 

continuarem abertas, isso vai facilitar a qualidade dos cursos existentes, controle 

necessário para garantir um equilíbrio quanto qualitativo dos profissionais em formação. 

Antes de serem implementados cursos em regiões, deveriam considerar 

pesquisas concretas sobre as ofertas ou promessas de empregos ligados a profissão 

ofertada, ao invés de simplesmente se ofertar cursos acompanhados por tendências de 

mercado, muitas vezes erroneamente motivadas por modismo. 

Pereira (1999, p.16), discute as ações institucionais em diferentes períodos 

históricos com um posicionamento vertical, ora horizontal da Política Nacional de 

Turismo, segundo ele até o final dos anos 1980, a política nacional era orientada sob a 

égide da hierarquização, centralização e subordinação do Sistema Nacional de Turismo, 

no qual produziu ações paralelas não integralizando em sua base uma política, um 
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programa ou um plano que definisse parâmetros para a execução de ações planejadas 

associadas com o processo de construção das diretrizes nacionais para a política de 

turismo do país, oportunidade em que é instituído o plano nacional de municipalização 

do turismo então a um posicionamento horizontal. 

A área de educação em turismo por mais que o seu processo de planejamento 

de cursos ofertados precisam seguir padrões curriculares estabelecidos pelo MEC ainda 

são submetidos a política normativa, norteadoras e regulatórias ditadas por vários 

organismos oficiais envolvidos com diferentes níveis de responsabilidade agindo direta 

ou indiretamente sobre as questões de ensino: 

-ZABDETH- Associação brasileira de dirigentes de escolas de turismo e 

hotelaria; 

-ABBTUR- Associação brasileira de bacharéis em turismo; 

-ANPTUR- Associação nacional de programas de pós-graduação em turismo e 

hospitalidade; 

-CAPES- Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior; 

-CRA- Conselho regional de administração; 

-MEC- Ministério da Educação; 

- INEP- Instituto Nacional de estudos e pesquisas educacionais; 

- CEE-TUR- Comissão de especialistas em turismo da Sesu-MEC; 

- CNE- Conselho Nacional  de educação; 

- CES- Câmara de educação superior (CNE); 

- SESu- Secretaria de Ensino Superior (comissão de especialista); 

-Ministério do Turismo; 

- CNT- Conselho Nacional de Turismo; 

- EMBRATUR- Instituto brasileiro de turismo. 

 

Esses organismos oficiais estão envolvidos pela criação, condução e avaliação 

das instituições de ensino ofertadas no mercado. São as políticas públicas por eles 
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traçados que dão direcionamento dos cursos e da quantidade e qualidade da oferta que 

hoje se apresenta. 

Segundo Rosenburg (2002, p.35) a educação já movimenta 90 bilhões de reais 

no Brasil representando um crescimento de 9% do PIB e deve ser o setor que mais 

crescerá no mundo nas próximas décadas. 

É importante que o planejamento possa ser baseado em teorias para ser 

eficiente em longo prazo, pois o ambiente de planejamento muda constantemente, pois 

precisa ser inovador e eficaz adaptável diante de um contexto de mudanças e inter-

relacionamentos entre diferentes aspectos e níveis econômicos, sociais, culturais e 

políticos. O grande desafio para os planejadores turísticos é a busca de um equilíbrio 

entre os interessados a promover e colaborar com a educação para qualificação desses 

profissionais numa tentativa de proporcionar uma abordagem mais integrativa em 

relação à complexidade dos problemas do planejamento desse avanço dentro do 

segmento da educação. 

Na ausência de uma visão macro, ou de um controle mais ativo corre-se o risco 

de obter pessoas qualificadas sem a qualidade requerida pelo mercado turístico, no qual 

se encontra com a chegada dos grandes eventos no Brasil cada vez mais competitivo 

além da possibilidade de comprometer o processo educacional. Nessa questão seria 

oportuno numa gestão integrada entre as partes interessadas nessa qualificação para o 

avanço da profissão, fazendo com isso uma integração entre poder público, privada e 

sociedade promovendo ações e diretrizes do setor tornando equilibradas as exigências 

na formação desses profissionais. 

 

5.1 Analise do Conceito de Qualidade 

 

A palavra qualidade pode ser analisada por vários ângulos, na definição do 

dicionário da língua portuguesa Housais (2001, p. 2.345), o termo qualidade pode ser 

entendido de diversas formas tais como: 

1.1 conjunto de traços psicológicos e/ou morais de um indivíduo, caráter, 

índole; 1.2 característica inerentes; 1.3 característica comum que serve para 

agrupar espécie, casta, jaez; 2 grau negativo ou positivo de excelência; 3 

característica superior ou atributo distintivo positivo que faz alguém ou algo 
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sobressair em relação aos outros, virtude; 4 habilitação para exercer uma 

profissão, titulação; 5 títulos a que correspondem direitos e deveres função, 

cargo, posição; 6 capacidade de atingir os efeito pretendido propriedade, 

virtude; 7 destaque em uma escala comparativa valor de importância; 8 

estratégia de gestão em que se procura otimizar a produção e reduzir os 

custos; 9 categoria fundamental do pensamento que determina as 

propriedades ou características de algumas realidades; 10 qualquer aspecto 

sensível de percepção que não possa ser mensurado ou geometrizado. 

 

Consideram-se as diferentes visões do conceito de qualidade, para que não se 

tenha uma visão distorcida do padrão de qualidade, 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. 

 

 

A qualidade tem sido comumente utilizada como sinônimo de excelência como 

o melhor nível de desempenho no processo de elaboração de um produto ou serviço. 

Conceito deve ser ampliado para a sua melhor compreensão. A noção de qualidade 

extrapolando um conceito de excelência foi adotada por Yasoshima (1997, p.53) quando 

conceitua 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 outro de cinco estrelas. Pois somente podem-se comparar produtos e 

serviços dentro de uma mesma escala. Nesses casos categoria ou classe não é 

sinônimo de qualidade. 

 

 

Com essa visão temos que analisar as grades curriculares por ordem de 

categoria entre universidades x faculdades de forma diferente, não exigindo que ambas 
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possuam o mesmo padrão de qualidade. Ambas precisam exercer uma grade curricular 

exigida pelo MEC, para obter o seu funcionamento quando instituição de ensino. 

Com essa explicação observou-se que a afirmação de que a qualidade 

concentrou-se no que se chamou de performance qualificada ao nível ou tipo de serviço 

requisitado pelo cliente  em questão para que se possa atender de forma igual ou 

superior ao que se espera. Sendo assim, as possibilidades de comparação só devem 

ocorrer, se os serviços estiverem em um mesmo nível, ou seja, pertençam a um grupo 

homogêneo, da mesma forma ou categoria. 

Os contextos sociais, as diversidades culturais e conseqüentemente as 

necessidades podem variar de acordo com o espaço geográfico e as características de 

cada região. 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 os objetivos de cada instituição para a formação dos 

profissionais. 

Há definições que dão outra ênfase para a qualidade, como o a de Teboul 

(1991) para que à qualidade é antes de tudo, a conformidade às especificações. É 

também a resposta ajustada á utilização que a qualidade vem em longo prazo quando se 

trabalha com o objetivo de conformidade. Estar em conformidade significa atender ás 

especificações do mercado 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 pela instituição em diferentes momentos da aplicação dos 

cursos. Admite-se que a variável tempo tem um teor importante no contexto de 

qualidade, outro fator é obter um diferencial além do que for exigido pelo MEC para se 

manter no mercado com qualidade para os seus alunos. 

Pois o nível de qualidade dos cursos vai mudando de acordo com as exigências 

do mercado e, consequentemente, dos seus alunos advindo de um conhecimento prévio, 

e este conhecimento pode vim com pesquisa e analise de mercado para que os seus 

cursos não sejam qualificados como obsoletos ou sem praticidade para a formação 

acadêmica dos seus alunos e futuros profissionais. 
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5.2 Modelo Mercadológico Aplicado a Educação Competitiva 

 

Nos primeiros anos do novo século, o padrão de qualidade tornou-se não 

somente um diferencial, mais um sinônimo de sobrevivência. A competitividade 

acirrada impeliu as organizações a implantarem programas de qualidade ou buscarem 

atender aos padrões referenciais de sua região como condição básica para continuarem 

com as suas práticas educacionais competitivas. 

O crescimento no setor de turismo vem crescendo mundialmente e despertando 

estudos e pesquisas a respeito da qualidade. Alguns pesquisadores  elaboraram modelos 

de qualidade aplicáveis a essa área, contudo, surgiram as séries ISOs ao setor de 

serviços. 

A Organização Internacional para Normalização Técnica mais conhecida pela 

sigla em inglês ISO tem sede em Genebra na Suíça (MARANHÃO, 2001). A série ISO 

9000 é um conjunto de Normas Técnicas que se referem, especificamente, à gestão de 

qualidade. A série ISO foi adotada em vários países como soluções para problemas 

tecnológicos e econômicos que surgiriam na Inglaterra no ano de 1979. Nos Estados 

Unidos a ISO foi adotada 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 as suas atividades e as necessidades e as expectativas dos clientes. 

Para garantir a qualidade nas instituições de ensino superior precisa-se não 

somente seguir as normas exigidas pelo MEC, mais atender ás expectativa dos alunos e 

das empresas das regiões que buscam esses profissionais com capacidade suficiente 

para desenvolver as habilidades adquiridas ao longo dos cursos ofertados. 

O  momento da verdade, é o momento no qual o cliente entra em contato com o 

serviço prestado. São momentos que revelam o grau de satisfação do cliente (aluno) em 

relação ao serviço prestado (instituição) e o resultado esperado (mercado). 

Outro instrumento específico ligado ao tema de 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 
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qualidade na educação e formação turística. Essa metodologia visa detectar brechas 

existentes entre as necessidades e expectativas dos empregadores profissionais turísticos 

e o “output” dos programas, instituições e sistemas de formação. Essas brechas mostram 

a composição existente nas profissões que envolvem o “trade” turístico no qual mostra a 

complexidade do setor e suas necessidades quantitativas e qualitativas do capital 

humano sobre essa formação. O objetivo é atender às necessidades da educação e 

formação para as indústrias turísticas 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, 1997). 

Esse modelo metodológico imposto pela OMT coloca em pauta a questão da  

formação, abordando a qualidade na educação como um instrumento importante para se 

obter a competitividade na atividade turística no Brasil e no mundo. Considerando o 

conceito de qualidade, não basta que se oferte um bom curso de turismo, mas sim que 

este curso atenda ás necessidades estabelecido pela demanda na sua formação. Com 

essa metodologia pode-se permitir, aos futuros empregados, melhorar a sua formação e 

a ter maiores oportunidades no mercado de trabalho. Aos empregadores que permitem 

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 implementar a metodologia da qualidade diz respeito ao 

estudo das necessidades de educação e formação turística, no qual a qualidade depende 

da capacidade de satisfação dessas necessidades. Dessa forma a metodologia 

TEDQUAL parte da premissa básica que haverá qualidade na educação e formação 

turística quando as habilidades e conhecimentos dos empregados correspondem ás 

expectativas dos empregadores. 

Pela concepção do próprio documento da OMT (1997, p. 34) essa premissa 

básica é confirmada: 

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. Nesse contexto existirá qualidade em um 

sistema de formação quando as habilidades e conhecimentos dos empregados 

corresponderem verdadeiramente, ás expectativas prévias dos empregadores 

[...]. É necessário, portanto, adaptar a oferta formativa ás capacidades 

intelectuais transferíveis, atitudes pessoais e relações interpessoais requeridas 

pelas empresas turísticas. 
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 Essa metodologia também admite que as necessidades de formação podem 

divergir nos vários postos de trabalho, nos diferentes subsetores do turismo, bem como 

pode variar em função da heterogeneidade cultural e institucional das regiões turísticas. 

Isso porque os postos ofertados de trabalho podem exigir competências e habilidades 

diferentes. Visando a detectar essas brechas na formação, em longo prazo a metodologia 

se utiliza a chamada técnica Delphi que permite explorar tendências atuais e futuras 

previsíveis. Essa técnica surgiu na década de 1960, como Projeto Delphi do exército 

norte americano, para determinar um consenso junto aos “experts”, sobre os lugares 

com mais probabilidade de encontrar bombas. Ela combina de forma sistemática os 

conhecimentos e as opiniões de vários especialistas para elaborar um consenso para 

encontrar brechas na qualidade e sobre prováveis acontecimentos atuais e futuros do 

tema estudado, caracterizando assim um método qualitativo. 

 A Universidade George Washington realizou um estudo piloto com a 

metodologia TEDQUAL, encomendado pela OMT, para detectar as necessidades de 

formação nas regiões mundiais. O estudo considerou 12 setores da atividade turística 

dentro os segmentos de animação, restauração, hospedagem, congressos e eventos, 

transportes, agências e operadoras, lazer em área natural e cultural, administração 

turística, marketing turístico, quatro níveis profissionais (pessoal de contato, 

supervisores, média e alta gerência) e seis regiões mundiais (Europa, Américas, África, 

Ásia Oriental e Pacífico, Oriente Médio e Ásia Meridional), áreas já demandadas pela 

OMT (1994) para outros estudos. Os resultados apontaram que o grau de satisfação dos 

empregadores turísticos com cada nível profissional, varia de acordo com a região 

pesquisada e situa-se num nível médio-baixo. 

 Esse estudo permitiu determinar até que o ponto o sistema educativo turístico 

está correspondendo às expectativas prévias dos empregadores e representa assim uma 

medida sobre o nível de qualidade da oferta em educação e formação nessa área. 

 No que diz respeito à formação dos empregados, a educação superior 

(graduação) foi apontada como perfil desejado do empregado por 24% dos 

empregadores para o pessoal de contato direto, 25% para o pessoal de supervisão, 62% 

para o pessoal de gerência média e 47% para o pessoal de alta gerência. A pós-

graduação é desejável para o pessoal de contato direto somente 4% dos empregadores, 
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mas para o nível de gerência sobe para 12% e para o nível de alta gerência e diretoria 

sobe para 42% dos empregadores, segundo a OMT (1997, p. 73). 

 Segundo informações da OMT (WTO, 2003), além dos Estados Unidos, outros 

14 países já se envolveram com essa metodologia, através de 37 instituições de ensino 

de turismo que obtiveram o certificado de qualidade em educação TEDQUAL fornecida 

pela OMT: África do Sul, Canadá, China, Croácia, Colômbia, Espanha, Grécia, Irlanda, 

Itália, Peru, Portugal, Slovênia, Turquia, Reino Unido. Até meados do 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).  

 Com a pesquisa realizada através das instituições de ensino superior no 

nordeste brasileiro, observou-se um questionamento, que metodologia seria válida para 

adquirir melhores resultados na formação dos profissionais nas diversidades das áreas 

dentro do segmento de turismo? O perfeito funcionamento do sistema educacional é 

aquele que estabelece e obedece a padrões de qualidade e quantidade, para a formação 

desses profissionais, torna-se necessário o entendimento e respeito dessas dimensões 

para que o sistema funcione adequadamente bem. 

Um ponto importante dessas dimensões é a adequação entre a oferta e a 

quantidade de profissionais colocadas a disposição no mercado de trabalho e sociedade 

para que seja suficiente para suprir as demandas, assim não implicaria em baixa 

qualidade de serviços por falta de pessoas qualificadas. 

Caso haja o inverso, ou seja, o superdimensionamento 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.  

Cooper (2001, p.182) coloca em uma linha sistêmica de pensamento ao apontar 

os benefícios da educação em turismo, definindo do que ele chamou de “círculo 

vicioso” num processo que se inicia no profissional em turismo bem treinado, que 

produzirá um resultado melhor e um nível de serviço de qualidade para a crescente 

demanda turística. 
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Sendo assim, o sistema educacional em pleno funcionamento traz benefícios 

para a sociedade, quando forma sujeitos mais críticos, criativos e preparados e capazes 

de atuarem nos contextos configurados e em constante transformação, conforme as 

mudanças globais. Os alunos seriam beneficiados por realmente estarem sendo 

qualificados, aumentando a sua empregabilidade e o mercado por ter cada vez mais mão 

de obra qualificada gerando competitividade e melhores resultados. 

 

5.3 População e Amostra 

 

A população desta pesquisa, em função dos objetivos, envolveu os cursos 

superiores de turismo ofertados no Nordeste brasileiro com a escolha de duas 

universidades e faculdades de cada capital nordestina.  

Optou-se também em 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 

considerada representativa em relação a toda população”. 

Visando a diagnosticar a formação do profissional de Turismo nestes estados e 

a concepção dos cursos de graduação em Turismo recorreu-se a técnicas de pesquisa 

documental e de campo para poder identificar a qualificação desses profissionais e 

expectativas para o mercado de trabalho e o real direcionamento profissional na 

elaboração dos cursos de Turismo. Verificando os projetos pedagógicos e as grades 

curriculares dos cursos ofertados com o objetivo de formar turismólogos.  

A pesquisa documental foi proveniente de fontes escritas sobre o assunto em 

questão e documentos oficiais públicos como LDB, sobre as Propostas de Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Turismo, alguns documentos públicos de fontes de 

estatísticas INEP, MEC e dados sobre o parâmetro de formação e mercado de trabalhos 

fornecidos por órgãos como a EMBRATUR. As informações fornecidas sobre esse 

órgãos foram obtidos através de documentos oficiais, “internet” nos seus respectivos 

“sites”. 
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5.4  Coleta de Dados e Instrumento de Pesquisa 

 

A coleta de dados da pesquisa de campo foi realizada junto às instituições, por 

meio dos questionários como instrumento de pesquisa direcionado aos coordenadores 

dos cursos enviado, via correio eletrônico, acompanhado de carta explicativa quanto aos 

objetivos da pesquisa, além de contatos realizados via telefone para reforçar a 

importância da pesquisa e a necessidade de retorno dos questionários para conclusão da 

análise proposta pela pesquisa. 

 Para identificar as exigências expostas pela sociedade e pelo mercado de 

trabalho para a formação de um profissional foi elaborado um questionário, a fim de 

identificar quais seriam os pontos chaves para essa formação com qualidade. 

É importante explicitar que a produção de conhecimento em torno do Turismo 

se projeta muito além de se conferir um diploma ou uma experiência prática, pois 

significa a responsabilidade em formar profissionais com competências e habilidades 

para atuar no mercado de trabalho, segundo valores éticos e humanos e primando pelo 

saber construído a partir das atividades em ensino, pesquisa e extensão. 

O questionário da pesquisa foi baseado em dados objetivos sobre o objetivo 

dos cursos e a especificação em que segmento esta sendo focada a formação desses 

profissionais. 

As questões foram elaboras de acordo com os objetivos da pesquisa, baseadas 

na fundamentação teórica do tema, respondidas por escrito e sem a presença da 

pesquisadora. Foram divididos em blocos para melhor entendimento das perguntas: 

objetivos dos cursos, perfil profissional do egresso, projeto pedagógico, organização 

curricular e por último a qualidade. 

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

função dos objetivos da pesquisa. A análise foi elaborada respeitando a realidade 

cultural, geoeducacional e as questões socioeconômicas e contextuais impostas pela 

sociedade e pelo mercado de trabalho no qual se tornou uma importância da formação 

desses profissionais a questão de integração no mercado. 
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 Devido ao procedimento ético em pesquisa científica, os cursos que 

participaram desta pesquisa não serão identificados individualmente em suas respostas, 

sendo as mesmas, tratada de forma coletiva. 

 

5.5 Resultados da Pesquisa 

 

O universo da pesquisa foi composto por instituições de ensino superior em  

turismo, e realizada  pesquisa com os empregadores locais através de entrevistas 

realizadas, via telefone, das nove capitais foram escolhidas nove empresas do segmento 

de turismo, no qual seriam a melhor forma de avaliação da qualidade na formação 

desses profissionais, pois estariam usufruindo na prática do resultado da qualificação 

pelas instituições. Assim elaborou-se uma pesquisa de cunho qualitativo, direcionada 

aos gestores de empresas, associações de classe turística com o objetivo principal de 

identificar as exigências e carências da qualidade desses profissionais com graduação 

em turismo no Nordeste brasileiro. 

Depois da analise dessa pesquisa possibilitou identificar indicadores que 

apontam a qualidade dos cursos superiores de graduação em turismo, bem como 

detectar o que existe hoje em termos de educação superior em turismo para verificar se 

atende as necessidades e demandas da sociedade, se as exigências de qualidade estão 

sendo correspondidas. 

Observou-se também que essa analise intervém de um contexto além das 

exigências da sociedade, pois a própria sociedade ainda não consegue identificar esses 

profissionais, suas funções e suas reais atividades. Ou seja, o profissional ainda não é 

reconhecido dentro da sua profissão. O profissional passa por preconceito sobre a sua 

formação e sua capacidade de atuação, porém a sociedade sente de perto certa 

preocupação sobre a imagem da região e do País sobre os grandes eventos que serão 

sediados até 2016.  

Apresenta-se, a seguir, os resultados desta pesquisa por blocos de respostas. 

Participaram da pesquisa 18 instituições, sendo na primeira etapa a pesquisa foi 

realizada pelos coordenadores dos cursos de turismo dos estados do Nordeste brasileiro. 

Na segunda etapa foi realizada nas entidades na questão das qualidades dos 
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profissionais que ingressam para o mercado: ABIH, Hotéis, ABBTUR, ABAV, 

ABRAJET, ABEOC e ABRASEL.  

Quanto aos empregados procurou-se abranger o ramo de atuação, sendo que 

52% faziam parte da cadeia hotelaria de cada estado, 8 % do setor de eventos e 14% 

faziam parte do segmento de agência de viagens, 10% faziam parte do mercado 

informal e 16% parte do setor de alimentos, restaurantes e lanchonetes. O tempo de cada 

atuação obteve um retorno em torno de 4 à 6 anos de experiência de cada segmento. 

Esse tempo de experiência ajudou a percepção em que grau de formação estavam esses 

profissionais e se a sua formação de alguma maneira contribuiu para a aplicação das 

suas atividades. No que diz respeito a formação dos candidatos, 48% possuem curso 

superior, 15% superior incompleto de 20% pós-graduação, sendo a atuação do  gênero 

feminino equivalente a 54% e o masculino 46%. 

Na primeira etapa da pesquisa, com as instituições, buscou-se identificar os 

objetivos de cada curso. E com isso identificar para que segmento o seu aluno estaria 

apto a atuar após a sua formação. 

A primeira questão a ser analisado foi a respeito dos objetivos propostos por 

cada curso. Os objetivos dos cursos pesquisados ficarem dentro de uma média de 75% 

na aplicação de uma nova abordagem de ensino turístico, transformando os 

profissionais a serem capazes de intervir de forma positiva sobre a realidade local, 

contribuindo para o crescimento da economia e sociedade. A porcentagem de 25% os 

seus objetivos geravam em prol da formação profissional em busca da qualificação em 

aspectos gerais dos segmentos turísticos, somando com a capacidade reflexiva para 

interpretar a realidade sócio-econômica em que irá atuar. 

Sobre o projeto pedagógico do curso, a formação dele o corpo docente, obteve 

um papel de 90% na criação e aplicação dos cursos de turismo e hotelaria. Todos os 

cursos pesquisados seguiam os parâmetros do MEC sobre o projeto pedagógico. 

   Sobre a questão das áreas de atuação o aluno estará apto a atuar, obteve na 

pesquisa uma porcentagem de 58% para a formação do profissional para o setor 

hoteleiro, 24% no segmento de eventos e 18% nas áreas de atuação que envolva todos 

os segmentos do setor turístico, ou seja, hotelaria, eventos, alimentos e bebidas, agência 
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de viagens, planejamento turístico público, municipal e estadual, proporcionando 

promover uma maior amplitude no conhecimento teórico dessas áreas. 

  Observou-se na organização curricular de cada instituição dentro do que estava 

sendo ofertado nas áreas de conhecimento teórico e desenvolvimento de programas 

laboratoriais da prática dessas atividades, que 60% das instituições não possuem um 

sistema de laboratório integrado nas instituições ou em parcerias com empresas 

turísticas para a formação prática desses alunos na interação entre teoria e prática. 

Somente 40% obtiveram um resultado satisfatório em relação à importância dessa 

ligação dentro do contexto curricular. 

Os resultados obtidos sobre a formação do corpo docente em uma escala de 

100, somente 2% possuíam a formação com doutorado, 58% com título de mestrado e 

1% de especialistas. Observou-se que a distância entre a quantidade de mestres em 

relação ao número com titulação de doutores é bastante grande, isso reflete na 

importância do direcionamento na formação profissional do setor turístico. 

Buscou-se identificar o grau de qualidade do curso observando a formação do 

corpo docente e a satisfação dos discentes através das suas pretensões para a conclusão 

do curso escolhido. Nas instituições pesquisadas em um número de 19 docentes 

distribuídos em disciplinas obrigatórios impostas pelo MEC e disciplinas 

complementares, somente 5% possuem formação em Turismo, professores com 

especialidade em áreas relacionados ao segmento 3%. As formações dos docentes ainda 

são voltadas para aéreas complementares da formação do turismólogo, como exemplo, 

Sociologia, Antropologia, História e outras afins. 

Também analisando o fator qualidade, 90% das instituições pesquisadas 

consideram que para um curso ter qualidade, seria necessário o corpo docente com 

qualificação e infraestrutura de qualidade para os alunos. 

Dentro os fatores dificultadores, 54% identificaram a falta de regulamentação 

da profissão e a falta de conhecimento da sociedade. Para os fatores facilitadores, 45% 

identificaram o estado ter uma boa vocação para o Turismo para poder estar sempre 

buscando qualidade para o segmento de prestação de serviços. 

Os requisitos em disciplinas identificadas que não pode faltar para a formação 

desses profissionais em primeiro lugar a questão da lingüística a obtenção de uma 
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segunda língua, inglês como fator importante, o espanhol seria uma seqüência. A 

necessidade mais ampla de um conceito de Marketing Turístico, e o conhecimento em 

informática em qualquer área de atuação. 

Observou-se as necessidades de outras áreas do conhecimento em que, esses 

profissionais enfrentam no seu dia a dia, para que a formação do profissional tivesse um 

perfil adequado para trabalhar com qualidade exigida pelo mercado de trabalho nas suas 

diferentes áreas de atuação são elas: saber aliar a teoria aprendida na faculdade com a 

prática em atendimento ao cliente; ser empreendedor com objetivos claros e com 

realização de parcerias; competências, habilidades e atitudes; liderança, criatividade, 

iniciativa, pró – ativo; dinamismo, honestidade, disponibilidade de tempo; dedicação; 

amplos conhecimentos operacionais, administrativos; amplo conhecimento cultural, ter 

pleno interesse em pontos turísticos mundiais, emobilidade, polivalência , visão 

mercadológica. 

Na pesquisa realizada entre os órgãos e as empresas de turismo no Nordeste, 

investigou-se sobre a qualidade dos profissionais, pesquisando aos atuantes na área de 

turismo existentes no mercado de trabalho hoje, verificou-se dentro das empresas 

escolhidas, que 85% das empresas ainda esperam que as Instituições de Ensino 

coloquem no mercado, profissionais mais preparados a assumirem as dificuldades da 

profissão escolhida. Pesquisou sobre o desempenho de suas tarefas, se acontece de 

forma satisfatória com as competências e habilidades exigidas pelo mercado, ou seja, se 

eles possuem qualidade nas suas funções, a principal observação do “trade” é que 60% 

dos profissionais desistem da profissão, encarando outros desafios, os órgãos e 

empresas ainda discutem sobre a falta de conhecimento prático das atividades de 

trabalho que envolve os profissionais da área de turismo. 

Observou-se que as principais brechas na formação desses profissionais foram 

algumas deficiências ou simplesmente falta de postos hierárquicos que definissem as 

suas habilidades. E a falta de bom senso do próprio profissional em perceber que essa 

hierarquia tem que ser definida com um senso de humildade, ou seja, começar em 

postos de aprendizados mais baixos para adquirir experiência e em vários setores; 

espírito empreendedor; conhecimento contínuo; criatividade; ética e responsabilidade; 

vocação; conhecimentos em estatística e sistemas globais de distribuição e logística; 

estágios práticos e bem estruturados adaptados aos cursos e a realidade da região. 
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Outra queixa que levou uma porcentagem relevante nas instituições 

pesquisadas foi à falta de informação do próprio aluno ao ingressar nas IES em relação 

ao próprio curso e suas perspectivas profissionais. O turismo ainda é visto como um 

“glamour”, como uma forma divertida de ganhar a vida, um passatempo e não uma 

profissão de fato, essa visão é da sociedade e, conseqüentemente transmitida para os 

alunos antes de entrar em um curso que possui, na sua formação, contextos 

multifacetários. 

Contudo as universidades ainda possuem uma tarefa difícil de conscientização 

da sociedade sobre a importância desses profissionais. A qualidade dos serviços 

prestados também depende desse aspecto, um profissional bem sucedido e de boa 

qualidade é aquele que consegue aliar a teoria apresentada no campo acadêmico junto a 

prática, sempre com um perfil empreendedor e com objetivos claros de realização, além 

das várias competências para a realização do trabalho, habilidades específicas e atitudes 

morais e éticas. 

Toda pesquisa foi feita cuidadosamente para análise de acordo com cada 

estado, considerando os cursos apresentados e os níveis dos docentes em cada disciplina 

apresentada na grade curricular de cada curso. Esta pesquisa é um sinalizador de como 

as ações nas universidades poderiam obter mais qualidade na formação profissional. 

Para obter mais qualidade todos os atores devem estar envolvidos e, principalmente, a 

própria demanda e oferta que pode ajudar no sentido de indicar caminhos na formação 

conforme a exigência de cada mercado e cada região. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vários pontos a respeito da qualidade nos cursos superiores de turismo ainda 

podem ser pesquisado, muitos pontos foram tocados e vários outros ainda poderão 

surgir tendo em vista que a própria atividade do setor turístico tem um processo de 

rápidas e inevitáveis mudanças aos diferentes contextos das sociedades. 

Essa pesquisa trouxe reflexões teóricas de vários cientistas sobre a formação, 

retratando a imagem dessa profissão no mundo. A sua evolução dar-se em torno das 

grades curriculares, da importância da interação entre a teoria e a prática de todos os 

segmentos dessa profissão. E a visão das universidades sobre essa ligação mercado de 

trabalho e meio acadêmico, visando sempre uma evolução no pensamento e nas ações 

desse profissional de forma crítica e construtiva. 

Diagnosticando os objetivos dos cursos observou que nenhum obteve uma 

formação focada somente em um segmento, sempre abrangendo mais de um setor do 

campo turístico. Além das disciplinas exigidas e optativas pelo MEC as instituições 

estão sempre inovando nas suas atividades acadêmicas, para que a formação na prática 

se torne algo do dia a dia das instituições.  

Parcerias com as empresas do “trade” da região será um ponto forte para a 

evolução intelectual dos alunos, conseguindo, contudo a experiência no contexto de 

forma real. 

Observou-se que 87% dos egressos do curso de turismo ainda não sabem 

exatamente o que a sua formação poderá proporcionar para o seu futuro profissional, 

como vai facilitar o seu ingresso para o mercado local, considerando que esse mesmo 

número não tem informação ao ingressar nesse curso. Adquirem o conhecimento da 

profissão somente quando já estão na faculdade, em sala de aula. 

As instituições pesquisadas registraram que o perfil profissional dos egressos 

dos cursos de graduação fundamenta-se nas competências para planejar, pesquisar, 

ensinar e comunicar. Quanto às habilidades são trabalhadas em nível intelectual e 

cognitivo, pessoal e interpessoal, além das expectativas da profissão em suas dimensões 

multifacetárias turísticas. 
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Como 90% dos cursos não formam áreas específicas o perfil profissional 

desses egressos é de uma formação generalista. Verificou-se também que os cursos 

estão voltados para as pesquisas nas regiões onde está sendo ofertados os cursos, 

planejamento, gestão, ética e responsabilidade social e desenvolvimento 

socioeconômico. Significa que os cursos têm um cunho social muito forte e empresarial 

capaz de contribuir muito com o desenvolvimento da região onde está inserido o curso. 

Tratando da qualidade dos cursos, é importante identificar o verdadeiro 

conceito de qualidade em cada região, pois traçar um perfil profissional compatível com 

a qualidade exigida pela sociedade e pelo mercado de trabalho nas suas diferentes áreas 

de atuação requer esforço e verificação constante na demanda. É importante destacar 

que as demandas mudam de acordo com a época do ano e do calendário de eventos de 

cada cidade, e que cada cidade tem uma velocidade de mudança própria. 

A percepção de qualidade depende das necessidades de cada região, além 

disso, a performance desejada é proveniente de diversos atores do processo educacional, 

é preciso atender aspectos legais, sociais, regionais e profissionais simultaneamente para 

poder adquirir qualidade dentro do que se prevê em um projeto pedagógico de um curso 

superior em turismo. 

Os órgãos que hoje norteiam o processo da educação em turismo no País são os 

responsáveis diretos pela criação, condução, avaliação e reconhecimento das IES que 

ofertam cursos de turismo no mercado nacional. As políticas públicas têm um papel 

fundamental na sustentabilidade do setor turístico e, conseqüentemente, nos cursos 

ofertados. 

Esse mercado ainda se depara com vários desafios que poderiam se transformar 

em metas a serem alcançadas pelo dimensionamento da quantidade de pessoal 

qualificada pelo mercado a curto e médio prazos para que, a partir daí, possam oferecer 

cursos de qualidade e profissionais adequados ao mercado e a sociedade. A gestão da 

educação superior no Brasil vem sendo conduzida de forma desordenada, embora 

existam padrões estabelecidos pelo MEC. 

A elaboração de projetos pedagógicos considerando a quantidade da população 

e PIB de cada localidade e o volume do fluxo turístico e o potencial turístico de cada 

região seria um instrumento capaz de apontar as possíveis discrepâncias da oferta 
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fornecendo subsídio para uma qualidade nos cursos ofertados de turismo. É importante 

o procedimento de constante revisão nos currículos e programas considerando que é 

uma área de natureza dinâmica e impactante pelo contexto social, econômico e cultural 

da sociedade. 

Um fator relevante é considerar o turismo como uma ciência em construção, 

que precisa ser consolidada, e as pesquisas em turismo ampliadas para desenvolver 

formas mais atrativas para a valorização da profissão trazendo riqueza sócio cultural 

promovendo um diferencial para poder competir com o mercado internacional. 

Entender as atividades relacionadas aos setores turísticos tornou-se uma 

obrigação da sociedade e, consequentemente, das instituições tornando uma questão de 

sobrevivência num mercado competitivo. É importante compreender as dimensões que 

as atividades relacionadas ao turismo local atingem dentro da sociedade para conseguir 

transformar a região e a qualificação profissional. 

Otimizando processos e estratégias de qualidade também é primordial, 

considerando os contextos sociais e regionais em cada época vivida, aliada as condições 

infraestruturais e observando-se a evolução da sociedade dentro da melhoria do poder 

aquisitivo, tornando o turismo mais acessível, são fatores que facilitarão o processo de 

qualidade dentro das instituições e ajudará o turismo a ser visto de forma diferente por 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



96 
 

REFERÊNCIAS 

 

ACERENZA, M.A. Administracion del turismo: conceptualizacion y organizacion. 

2. ed. México: Trilhas, 1995. 

ALANIZ, E. P. Qualificação profissional: um estudo das práticas educacionais em 

uma empresa de autogestão. São Paulo, SP: Unesp, 2007. 

ANSARAH, M. Formação e Capacitação do profissional em turismo e Hotelaria. 

São Paulo: Aleph, 2002. 

ANASTASIOU, L. Docência do Ensino Superior. 4.ed. Perdizes, SP: Cortez, 2010. 

BARRETO, M. Manual de iniciação ao estudo do Turismo. Coleção Turismo. 

2.ed.Campinas, SP: Papirus, 1997. 

BENI, M.C. Análise Estrutural do Turismo. Coleção Turismo, 4.ed. São Paulo, SP: 

Papirus, 1997. 

BEZERRA, D.M. F. Planejamento e Gestão em Turismo. Foz do Iguaçu, PR: Roca, 

2003. 

BOBBIT, J. F. The curriculum. Tampa, EUA: Houghton Mifflin Company, 1918. 

BURATO, M. Centro de excelência em estudo do turismo: Tramas da história da 

criação do Centro de Educação Superior II. 2000. Dissertação (Mestrado)- Programa 

de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí. Balneário 

Camboríú, 2000. 

CARLZON, J. A hora da verdade. 6. ed. Rio de Janeiro: Cop Editora,1992. 

CASTELLI, G. Administração hoteleira. 9.ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 

CASTELLS, M. A sociedade em Rede. (A era da informação: economia, sociedade e 

cultura; v.1, São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

COSTA, F. Turismo e patrimônio cultural, interpretação e qualificação. São Paulo. 

SP: Senac, 2009. 



97 
 

COOPER, C. SHEPHERD, R. WESTLAKE, J. Educando os educadores em turismo: 

manual de educação em turismo e hospitalidade. Tradução de Rosemary Neves de 

Sales Dias, Cintia Kaori Yokota, Laura Martins Arnstein. São Paulo: Roca, 2001. 

CURY, M. R. Conceitos e casos na gestão da cadeia de suprimentos. Caderno de 

Adminstração, Maringá, v. 7, nº. 3, p. 67-68, jul/dez. 1999. 

CHOMSKY, N. Linguagem e pensamento. 2. Ed. Trad. Francisco M. Guimarães. 

Petrópolis: Vozes, 1971. 

___________, Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação. Parecer 

CNE/CES 146/2011 de 13 de maio de 2011. Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Disponível em <http://www.mec.gov.br. Acesso em Agosto de 2011. 

DUCCI, M. A. El enfoque de competência laboral em La perspectiva internacional. 

In:OIT/VVA. Formacion basada em competência laboral. Montevideo: Cinterfor, 1997. 

DRUCKER, P. Administrando em tempos de grandes mudanças. São Paulo: 

Pioneira, 1995. 

DENCKER, A.F.M. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. São Paulo: Futura, 

1998. 

EMBRATUR; Ministério do Turismo. Evolução do Turismo no Brasil, 2010. 

FARAH, M. Arranjos produtivos locais e competitividade. Gazeta Mercantil. Opnião 

e Agenda. São Paulo, 11 out. 2001. P.2 

FERRETI, C., SILVA JR.Trabalho, formação e currículo. Para onde vai a escola. 

São Paulo: Xamã, 1999. 

FRIEDMAN. T.L. O lexus e a oliveira. Rio de Janeiro:Objetiva, 1999. 

GAETA, M.C.D. Diagnóstico da atuação docente dos professores universitários em 

Turismo e Hotelaria: Uma perspectiva de otimização. 2001. Dissertação (Mestrado)- 

Programa de Pós-Graduação em Educação Currículo Pontificia Universidade Católica 

de São Paulo. São Paulo, 2001 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed.São Paulo: Atlas, 1999. 



98 
 

HALL, C. M. Planejamento turístico: políticas, processos e relacionamentos. 

Tradução Edite Sciulli. São Paulo: Contexto, 2001. 

HADDAD, P.R. Etapas de organização de um cluster produtivo: uma exposição 

diagramática. Cluster- Revista Brasileira de Competitividade. Instituto Metas. v.1 nº 4, 

ano 2, abr/jul. 2002. 

HUSSEHL, E. A idéia da Fenomenologia. Edições 70, São Paulo, 2008. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo 2010. Disponível em: 

≤http://www.ibge.gov.br/censo/divulgacao.shtm≥. Acesso em Março de 2011. 

Instituto Brasileiro de Turismo .Anuário Estatístico, Brasília 2011. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Manual de avaliação do 

curso de turismo e hotelaria. Texto disponível em ≤http://www.inep.gov.br≥ acesso em 

julho de 2011. 

IRVING, M, de A. e AZEVEDO, J. Turismo: o desafio da sustentabilidade. São 

Paulo: Futura, 2002. 

IGNARRA, L.R. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Thomson, 2003. 

JAFARI, J. La cientifiziacion del Turismo. Estudios y Perspectivas em Turismo. 

Buenos Aires, 3 (1): 7-37. 1994. 

LAS CASAS, A. L. Qualidade total em serviços: conceitos: exercício, casos 

práticos. São Paulo: Atlas, 1994. 

LDB. Leis e diretrizes e base para a educação superior , 2004. 

LIMA, M. A. M. e MARINELLI, M. Epistemologias e metodologias para avaliação 

educacional: múltiplas visões e abordagens. Fortaleza, CE: UFC, 2010. 

LIMA, M. A. M. Educação, competências e desempenho: chaves humanas para a 

auto-sustentabilidade organizacional. Fortaleza, CE: UFC, 2004. 

MATIAS, M. Turismo: formação e profissionalização. São Paulo, Manole, 2002. 

MAXIMIANO, A.C.A. Teoria Geral da Administração: da escola científica à 

competitividade na economia globalizada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

http://www.inep.gov.br/


99 
 

MERTENS, Leonard. Competência laboral: sistemas, surgimiento y modelos. 

Montevideo: Cinterfort, 1996. Disponível em www.cinterfor.org.uy. 

MORAES, C.S.V. Introdução ao documento Diagnóstico da Formação Profissional- 

Ramo Metarlúrgico. Brasil, São Paulo: CNM/Rede Unitrabalho, 1999. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC. Modelo de enquadramento das propostas de 

diretrizes curriculares para cursos de turismo e hotelaria. Disponível em: 

http://www.mec.gov.br. Acesso em: agosto de 2011. 

OMT. Organização Mundial de Turismo. Manual técnico, 1995. 

PIAGET,J.;INHELDER, B. A psicologia da criança. Trad. De Octavio Mendes 

Cajada. 12 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 

PIATELLI-PALMERINI, Massimo (Coord.). Teorias da linguagem, teoria da 

aprendizagem. O debate entre Jean Piaget e Noam Chomsky. Trad. De Álvaro Cabral. 

São Paulo: Cultrix: EDUSP, 1983. 

PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Trad. De 

Helena Faria. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 

PNT- Plano Nacional de Turismo 2010. 

RAMOS, M.N. Da qualificação à competência: deslocamento conceitual na relação 

trabalho-educação. 2001. Tese (Doutorado)- Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

RAMOS-DE-OLIVEIRA, N. A escola, esse mundo estranho. In: PUCCI, B.(Org.). 

Teoria crítica e educação. A questão da formação cultural na escola de Frankfurt. 2. Ed. 

Petrópolis: Vozes; São Carlos: EDUFISCAR, 1995. 

SILVA, M.R. Currículo e Competências: a formação administrada. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

STEWART, T.A. Capital intelectual: a nova vantagem competitiva das empreas. 

Tradução de Ana Beatriz Rodrigues e Prisilla Martins Celeste. 6.ed.Rio de Janeiro: 

Campus, 1998. 

SHIGUNOV NETO, A e MACIEL, L.S.B.(org). Currículo e formação profissional 

nos cursos de turismo. Campinas: Papirus, 2002. 

http://www.cinterfor.org.uy/
http://www.mec.gov.br/


100 
 

VEIGA-NETO, A. Culturas e currículo. Texto apresentado no curso de extensão 

Teoria e Prática da Avaliação Escolar, promovido pela UFRGS, para o Conselho de 

Diretores das Escolas Agrotécnicas Federais, na EAF de Sertão, RS, 1995. 

KANT, E. Critica da Razão Pura. Ed. Brasil, São Paulo, 1915. 

TRIGO, L.G.G. A sociedade pós-industrial e o profissional em turismo. Campinas, 

São Paulo: Papirus, 1998. 

THOMASI, S.M. A pós-modernidade e a versão pós-turista. Viagens e Turismo. São 

Paulo, 11 jun, 2011. p.28. 

THOMASI, S.M. Cluster de Turismo: introdução ao estudo de arranjo produtivo local. 

São Paulo: Aleph, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

APÊNDICE A 

 

 

Carta enviada para as Instituições de Ensino Superior que ofertam curso de 

turismo no Nordeste brasileiro 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FACED) 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (DFE) 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 

 

 

À 

UNIVERSIDADE  

FORTALEZA- CEARÁ 

Ilustríssimo (a) Senhor (a) Coordenador(a) do Curso de Turismo,  

Como pesquisadora e aluna do curso de pós-graduação da Docência do Ensino Superior na 

Universidade Federal do Ceará UFC, em Fortaleza-CE, estou realizando uma pesquisa junto a Instituições 

de Ensino Superior que ofertam cursos de graduação em turismo no Nordeste brasileiro a fim de 

identificar as características que levam a formação de um turismólogo nessa região do País. 

Sabe-se que fazer pesquisa no Brasil exige muito esforço do pesquisador e muita colaboração 

dos pesquisados. Tendo em vista que dispomos de um prazo reduzido para a conclusão desse trabalho, 

agradeceria a especial gentileza de devolver o Questionário de Pesquisa preenchido com a maior 

brevidade possível. Informamos que será mantido o anonimato das Instituições, pois, no relatório final, 

serão indicadas apenas como instituição A, B ou C.  

Por esse motivo peço-lhes sua especial atenção na fidedignidade das respostas. Informo que os 

resultados desta pesquisa serão enviados para V. Sa. tão logo estejam processados. 

Aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de consideração e apreço. 

Mrs. Márcia Sousa 

Pesquisadora Turismóloga-Pós-graduanda em Docência do Ensino Superior 

 

PROF. DR. MARCOS ANTONIO MARTINS LIMA 

Orientador 
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APÊNDICE B 

 

Pesquisa enviada as Instituições de Ensino Superior no Nordeste brasileiro 
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QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

1 Objetivo do Curso 

1.1 Geral: 

  

1.2 Específicos (se houver): 

  

 

2 Projeto Pedagógico 

2.1 O seu curso possui um projeto pedagógico? 

(    ) Sim    (   ) Não 

(   )Parcialmente (explique)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(   )não tenho conhecimento 

(porque?)_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.2 Quem elaborou o projeto pedagógico (caso possua)? 

(   ) Coordenador do curso ( da época da criação) 

(   ) Colegiado do curso 

(   ) Grupo de professores da IES 

(   ) Os dirigentes da IES 

(   ) Consultoria externa 

(   ) Não tenho conhecimento 

(   )Outros 

(citar):____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.3 Para quais objetivos e para qual perfil profissional foi elaborado o projeto pedagógico? 
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(   ) Não tenho conhecimento 

(   ) Nos modelos de outra IES 

(   )Em pesquisas.Quais?_________________________________________________________________ 

(   ) No conhecimento teórico prévio 

(   ) Nos parâmetros do MEC 

(   )Outros 

(citar):______________________________________________________________________________ 

  

  

3 Áreas que o aluno estará apto a atuar 

(    ) Empresas privadas  do trade       (    ) Hotéis              (   ) Planejamento turístico público, municipal 

ou  estadual  

(   )Agências                                       (   ) Alimentos         (   ) Educação em Turismo 

(   ) Eventos                                        (   ) Lazer                 (   ) Meio ambiente 

(    ) Transportes                                 (    ) Consultoria      (    ) Outros 

(citar):______________________________________________________________________________ 

  

  

4 Formação voltada para: 

(   ) Mercado de trabalho                   (   ) Sociedade                (   ) Academia         (   ) Todos 

(  )Outros 

(citar):___________________________________________________________________________ 

  

 

 

5 Currículo do Curso(anexar cópia  da grade curricular do curso) 

 

6 Organização Curricular - Área de concentração 

6.1 Possui concentração ou ênfase no curso ? (   ) Sim    (   ) Não 
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Caso positivo, qual (is) a (a) área (s) de concentração ou ênfase do curso:_________________________ 

Quais áreas o curso oferece para estágio:_________________________________________________ 

  

 

7 Corpo Docente 

  

Nº de professores Bacharéis em Turismo:__________________________________________________ 

Nº de professores pós-graduados em Turismo:______________________________________________ 

Nº total de professores do curso:_________________________________________________________ 

Nº de professores com mestrado:_________________________________________________________ 

Nº de professores com Doutorado:________________________________________________________ 

  

 

8 Laboratório do Curso 

8.1 Em que segmento o curso disponibiliza de laboratório? 

(   ) Agência modelo 

(   ) Eventos 

(   ) Recepção/hospedagem 

(   ) Informática 

(   ) Animação / lazer 

(   ) Gastronomia ou similar 

(   )Outros 

(citar):_____________________________________________________________________________ 

  

 

9 Qualidade 

9.1 No seu entendimento, o que daria qualidade a um curso superior em Turismo?__________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

9.2 Para dar qualidade a um curso de Turismo:______________________________________________ 

9.3Quais são os fatores facilitadores:_______________________________________________________ 

9.4-Quais os fatores dificultadores:________________________________________________________ 

9.5 O seu curso possui qualidade? 

(   ) Sim     (   ) Não     

(  ) Parcialmente ( explique) :_____________________________________________________________ 

 (   ) Não sei responder (por que?) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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