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“Estão equivocados aqueles que pensam que a 
universidade é credenciada pelos seus edifícios, 
laboratórios, e até mesmo a sua biblioteca. O que 
credencia uma boa universidade é o produto, a ciência, os 
egressos. Se existem excelentes egressos, existe uma 
excelente universidade. Se eles são ruins e medíocres, a 
universidade é ruim e medíocre, não vale a pena fazer um 
tremendo esforço para sustentá-la. Nem os professores 
ou os campi fazem uma universidade excelente, se ao 
sair os egressos não o são”. 

Hoyos, 1998 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a realidade profissional de ex-alunos 

da Graduação em Turismo de uma Instituição de Educação Superior Pública, a 

Universidade Federal Fluminense. Primeiro, foi realizada uma pesquisa exploratória 

bibliográfica e documental, para checar as finalidades da educação superior 

brasileira com o passar dos anos e o papel das instituições universitárias acerca da 

empregabilidade. Posteriormente, foi apresentado o contexto atual da educação 

superior, do trabalho e da formação superior em turismo no país. Em seguida, foi 

executada uma pesquisa de campo, de cunho quantitativo, por meio da aplicação 

on-line de questionários utilizando a plataforma virtual Qualtrics, com a tarefa de 

verificar quais trajetórias profissionais têm seguido os turismólogos formados pela 

escola analisada. De um total de 248 alunos efetivamente graduados, obteve-se 

diversas informações relevantes de uma amostra de 28% de alunos formados entre 

os anos de 2007 e 2013. Constatou-se, que a metade dos respondentes não atua na 

área de turismo e que 1/3 obteve a última colocação profissional através do 

networking. A área de maior interesse de atuação é o planejamento, apesar de 

Meios de Hospedagem e Agenciamento & Operação serem as áreas de maior 

experiência dos egressos. Por fim, a maioria após a graduação segue estudando 

cursos livres, especializações/MBAs e idiomas. Sugere-se que tal levantamento seja 

feito regularmente com o intuito de adequar o curso a realidade local, além de ser 

proposto um calendário de atividades para reaproximar os egressos da comunidade 

acadêmica e fomentar novas formações visando reciclar os conhecimentos 

adquiridos dos ex-alunos e, principalmente, abrir novas oportunidades profissionais 

para os futuros egressos. 

 

Palavras chaves: Educação Superior; Mercado de Trabalho; Empregabilidade; 

Acompanhamento Profissional; Egressos; Turismo; Universidade Federal 

Fluminense. 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to verify the professional trajectory of the Alumni of the 

Undergraduate Tourism Program at a Public Higher Education Institute, the 

Fluminense Federal University (UFF). First, a bibliographical and a documentary 

exploratory researches were conducted to check the purposes of the Brazilian Higher 

Education over the years and the role of the universities about employability. 

Subsequently, the current context of the Higher Education, the Labor Market and the 

Higher Education in Tourism in the country were presented. Then, it was performed a 

field research with a quantitative approach, through online questionnaires using the 

Qualtrics, a virtual platform. This step has the goal to check which career paths have 

followed the professional graduates in tourism formed by the analyzed college. A 

total of 248 students had graduated effectively. Therefore, it was obtained a relevant 

information from a sample of 28% of tourism professionals graduated between 2007 

and 2013. It was found that half of respondents did not work on the tourism industry 

and that one third got the last job placement through networking. The area of 

greatest interest is the planning, although Lodging Facilities and Tour Operators & 

Travel Agencies have been the areas of greatest experience of graduates. Finally, 

most of them after the graduation studies has been following open courses, graduate 

programs, executive masters (MBAs) or languages studies. It is suggested that such 

a survey be done regularly in order to tailor the course to local conditions, to be 

offered a schedule of activities to reintegrate the graduates to the academic 

community and stimulate the building of new continuing courses aiming to recycle 

their knowledge and especially opening up new professional opportunities for future 

graduates. 

 

Key-Words: High Education, Labor Market, Employability, Career Professional, 

Alumni, Tourism, Universidade Federal Fluminense. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Percebendo a falta de acompanhamento da trajetória profissional dos 

turismólogos formados pela Universidade Federal Fluminense, acredita-se que o 

Departamento de Turismo de tal Instituição de Educação Superior Pública Federal 

esteja deixando de aproveitar talvez um dos seus maiores ativos: seu próprio capital 

humano.  

O estreitamento entre egressos, discentes e, principalmente, o próprio 

Departamento, poderia ser mais bem explorado com o intuito de gerar novas 

contratações de estágio, trabalho ou emprego, desenvolvimento de competências e 

troca de informações pertinentes aos futuros egressos do curso. 

Considerando que a Graduação em Turismo da Universidade Federal 

Fluminense tem como foco a Gestão, o Planejamento e a Administração do Turismo, 

pensou-se na possibilidade de trazer novamente à Universidade egressos que 

estejam inseridos no mercado em áreas de atuação em turismo como projetos, 

políticas públicas, planejamento, empreendedorismo, inovação, consultoria e outras 

quaisquer distintas do nível operacional, com o intuito de abrir novas oportunidades 

aos discentes, bem como, difundir conhecimentos acerca da realidade do trabalho 

no dia-a-dia, além de, expor desafios, desenvolver competências profissionais 

exigidas dos futuros egressos e orientar melhor as futuras carreiras dos discentes 

vinculados ao Departamento de Turismo.  

Além disso, conforme as formações oferecidas pelo Departamento da 

Universidade Federal Fluminense, com o início das atividades do Programa Master 

in Business Administration em Gestão de Empreendimentos Turísticos em 2010, a 

criação da Graduação Tecnológica em Hotelaria no ano de 2011 e a ideia de criação 

no curto prazo do Mestrado em Turismo, mais pessoas estarão sendo formadas pela 

mesma instituição para atuar no âmbito de Turismo e Hospitalidade. 

É imprescindível ser pensadas iniciativas para que tais quadros de formandos 

vislumbrem oportunidades de colocação profissional ao concluir o curso, atendendo 

inclusive a política institucional de avaliação de egressos na melhoria das 

Instituições de Educação Superior (Artigo 11, Lei nº10.861/2004) – que tem 

verificado ainda que estudos quanto a empregabilidade dos egressos pelas IES 

ainda são tímidos no Brasil. 



14 

Assim, acredita-se que a dificuldade de inserção no Mercado de Turismo em 

áreas de atuação distinta do nível operacional leva uma parte considerável de 

egressos a não atuar em turismo, iniciando uma segunda graduação (tradicional ou 

não) ou especialização em outras áreas, ou mesmo preparar-se para carreiras 

públicas em outros ramos de atividade. 

Outra suposição é que os que venham a atuar gerencialmente na área, seja 

em projetos, consultoria, planejamento, políticas públicas ou gestão, alcançaram tais 

oportunidades por meio de sua rede de contatos (networking), que talvez pudesse 

ser mais fomentada durante a formação no espaço acadêmico. 

Portanto, teve-se como objetivo geral desse trabalho: Mapear a situação 

profissional dos turismólogos graduados pela Universidade Federal Fluminense 

(Unidade de Niterói).  

Quanto aos objetivos específicos, enumeram-se cinco: 1) Apresentar as 

funções da educação superior brasileira, ao longo do tempo; 2) Conceituar 

fundamentos e examinar responsabilidades, ambos, relacionados a empregabilidade 

na esfera universitária; 3) Verificar a realidade contemporânea da educação superior 

no país, bem como, do mercado de trabalho nacional; 4) Discutir a formação 

superior em turismo no Brasil e, em particular, nas IES Públicas Fluminenses, e o 

Programa de Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense; 5) 

Identificar em que áreas de atuação, organizações e estágio profissional se 

encontram os turismólogos formados pela Universidade Federal Fluminense 

(Unidade Niterói). 

Como procedimento metodológico adotado, o presente projeto de pesquisa 

inicia-se com uma pesquisa exploratória bibliográfica e documental em relação aos 

quatro primeiros capítulos teóricos. Posteriormente, na pesquisa de campo, foi 

aplicado um questionário por meio da plataforma online Qualtrics, tendo os egressos 

de turismo da Unidade de Niterói da Universidade Federal Fluminense como objeto 

de estudo. Por fim, será feita a análise dos dados quantitativos obtidos, seguida de 

algumas propostas visando a implementação do acompanhamento permanente de 

ex-alunos do Departamento de Turismo da mesma instituição. 

Quanto a fundamentação teórica desse trabalho, tem-se o entendimento que 

a educação está presente em todas as nações consideradas civilizadas. Sendo 

discutida por profissionais da área como formal ou informal, foi tratado assim neste 
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trabalho exclusivamente a educação formal, de caráter institucional, que, 

independente da sua origem nacional, divide-se em níveis acordados 

internacionalmente: creche, infantil, fundamental, médio e superior.  

Em relação a Educação Superior, essa abrange os graus de graduação e 

pós-graduação em universidades, centros universitários e faculdades das mais 

diversas áreas do conhecimento.  

Abarcando diferentes idades, formações e modalidades, há certas distinções 

de finalidades das Instituições de Educação Superior brasileiras, seja nos seus 

âmbitos público ou privado. Conforme sua evolução histórica, novas funções têm 

sido aglutinadas às instituições universitárias desde o Brasil Colônia até a 

Redemocratização Brasileira.  

Assim, no primeiro capítulo “Resgate Histórico do Papel da Educação 

Superior Brasileira” retoma-se às origens, à evolução e ao amadurecimento 

institucional da Universidade, eixo central da Educação Superior. Será ainda tratado 

algumas das reformas educacionais que afetaram o desenvolvimento das 

universidades no Brasil. 

A fundamentação teórica quanto a empregabilidade na esfera universitária 

passa então a ser tema do segundo capítulo, intitulado “A ideia da empregabilidade 

nas IES Brasileiras”. 

Busca-se conceituações, definições e teorias quanto a ideia de emprego e 

desemprego, a noção de empregabilidade e os conceitos de competências e 

habilidades. É apresentado também a dificuldade de integração entre políticas de 

educação e emprego, além das responsabilidades dos diversos stakeholders 

envolvidos na problemática do trabalho contemporâneo. 

De tal modo, explora-se a perspectiva de que as Instituições de Educação 

Superior são uma das maiores responsáveis pela formação de futuros profissionais. 

Através de uma abordagem mais aprofundada quanto a legislação brasileira, visa-se 

entender melhor a questão do papel social atual das instituições universitárias 

brasileiras.  

Trata-se ainda do acompanhamento de egressos como instrumento relevante 

para a formatação curricular de cursos e compreensão das dinâmicas do mercado 

de trabalho. 
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Alguns números relativos ao setor de educação superior na atualidade e do 

mundo do trabalho, além da atual organização institucional universitária no Brasil e 

algumas questões contemporâneas acerca do mercado de trabalho brasileiro serão 

tratados no terceiro capítulo intitulado: “A Realidade Brasileira da Educação Superior 

e do Mercado de Trabalho”. 

São expostas as diferentes tipologias de Instituições de Educação Superior, 

bem como descritos alguns dos papéis contemporâneos delas, tais como: ensino, 

extensão, pesquisa e pós-graduação. Também é levantado a questão das múltiplas 

formações, além da titulação do corpo docente e autonomia universitária. 

Abrangendo diversas áreas do conhecimento, há um leque variado de programas e 

modalidades ofertados pelas organizações universitárias. 

É exposto a realidade do grau de escolaridade dos brasileiros, bem como, por 

meio de uma abordagem quantitativa, a questão do emprego e da empregabilidade 

dos trabalhadores/profissionais no Brasil, no mercado de trabalho formal, além do 

âmbito de iniciativas de empreendedorismo. 

Por fim, o quarto capítulo teórico nomeado “A Formação Superior em Turismo 

no Contexto Brasileiro” aborda as diferentes modalidades de curso superior em 

turismo no país, bem como o contexto do surgimento da carreira de turismólogo e as 

perspectivas dessa nova profissão num cenário de desafios e oportunidades. Há um 

enfoque nas IES públicas fluminenses que ofertam cursos superiores de graduação 

em turismo, tendo em vista o estudo de uma IES federal analisada. 

A formação superior em turismo surgiu no Brasil na década de 1970, sob dois 

distintos viés: uma de caráter mais profissional, e outro com uma abordagem mais 

investigativa e científica. 

Foram surgindo assim novos cursos superiores em turismo por todo o 

território nacional, principalmente de titulação de bacharéis. Em paralelo, uma 

tendência passa a coexistir no cenário da educação superior: a formação 

tecnológica no país. Com isso, uma série de cursos de cunho mercadológico passa 

a ser incluído no rol das opções de estudantes egressos do ensino médio. 

A grande área de turismo, hospitalidade e entretenimento passa assim a ter 

um fenomenal crescimento na abertura de cursos das mais diversas qualidades. 

Anos mais tarde percebe-se uma precarização dos cursos superiores de turismo por 

todo o país, tendo nos dias atuais apresentado queda no número de cursos uma vez 

que uma parte da oferta de turismólogos encontra-se sem colocação no mercado de 
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turismo, atuando em outras áreas ou continuando seus estudos visando 

oportunidades em outros campos de atuação. 

Por fim, apresenta-se a metodologia científica e resultados quantitativos de 

uma pesquisa aplicada com egressos da graduação em turismo de uma 

universidade pública federal, com o objetivo de acompanhar a trajetória profissional 

dos turismólogos formados por essa instituição, quanto a sua motivação e satisfação 

profissional e, principalmente, em relação a sua empregabilidade na área do turismo 

e/ou correlatas. 
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2 RESGATE HISTÓRICO DO PAPEL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

 

A história da Educação Superior no Mundo confunde-se com a própria criação 

da instituição chamada Universidade. Silva (2006) cita que a história sempre leva em 

conta o progresso para a compreensão de fatos atuais. Destacando que o mais 

relevante é o seu resultado, tal autor questiona se a história da universidade nada 

mais seria que fruto do progresso da universidade. 

Herdeira de instituições greco-romanas da Antiguidade, a universidade 

ocidental é uma instituição centenária. Sua origem está relacionada a distintos 

interesses religiosos e o contexto da criação das primeiras universidades remonta ao 

Século XII.  

Havia um antigo embate quanto a visão da universidade e os interesses 

coletivos de religiões e estados. Dependente dos Estados Nacionais Europeus e 

associada ao Clero e ao livre pensamento, a Universidade surge a margem de 

domínios fatalmente objetos de seus questionamentos. Nesse sentido, Silva (2006, 

p.194) coloca que “desde a origem, a universidade esteve mergulhada em dilemas 

criados por ela mesma e pelo seu contexto”. 

De caráter conservador, polêmicas teológicas, regime de internato, aulas 

orais e defesa de teses, as primeiras universidades europeias tinham como 

concepção os estudos de um saber desinteressado, uma das primeiras finalidades 

da universidade ocidental (WANDERLEY, 2003). 

Segundo Wanderley (2003), há registros do surgimento das primeiras 

universidades ibéricas a partir do século XIII, tais como Salamanca (1243), Coimbra 

(1290) e Barcelona (1450). Já as primeiras instituições de educação superior na 

América Latina foram criadas na América Espanhola: Universidade de Lima (1551), 

Universidade do México (1553) e Universidade de Córdoba (1613). Em paralelo, a 

América Inglesa conta com universidades datadas de 1636 (Harvard) e 1701 (Yale). 

Enquanto que a América Espanhola cria universidades desde o Século XVI, 

portugueses nascidos no atual território brasileiro graduavam-se em Portugal visto a 

ausência de tais estabelecimentos ofertantes de cursos de grau universitário neste 

período (OLIVEN, 2002).  

O Brasil teve que esperar o final do século XIX para ver surgir as primeiras 

instituições culturais e científicas desse nível, a partir da vinda da Família Imperial ao 

território brasileiro. Somente após a chegada da Corte Portuguesa que inicia-se a 
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criação de escolas superiores em terras brasileiras, ao contrário das Américas 

Espanhola e Inglesa, que tiveram acesso ao ensino superior já no período colonial 

(WANDERLEY, 2003). 

A origem da primeira universidade no Brasil remonta ao início século XX, no 

ano de 1920, mais precisamente, com a criação da Universidade do Brasil, no Rio 

de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (WANDERLEY, 2003). 

Em crise desde sua criação, a origem da universidade no Brasil não foi tão 

diferente como nas demais partes do mundo ocidental, independentemente do seu 

contexto local e histórico. Houve assim diversas iniciativas frustradas com o intuito 

de se criar uma universidade no Brasil. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PERÍODO COLONIAL BRASILEIRO AO BRASIL 
IMPÉRIO 

 

Nos primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, Portugal tinha dois 

grandes objetivos: a fiscalização e a defesa do território. Durante trezentos anos, as 

únicas iniciativas na área de educação vieram dos jesuítas, mais voltadas para a 

catequese religiosa (WANDERLEY, 2003).  

O ensino formal no Brasil Colônia era responsabilidade da Companhia de 

Jesus, que entre várias de suas funções, unificava culturalmente o Império com a 

cristianização de índios nas aldeias, a formação clerical em seminários e a educação 

da elite nos colégios reais.  

 
 
O primeiro estabelecimento de ensino superior no Brasil foi fundado pelos 
jesuítas na Bahia, sede do governo geral, em 1550. Os jesuítas criaram, ao 
todo, 17 colégios no Brasil, destinados a estudantes internos e externos, 
sem a finalidade exclusiva de formação de sacerdotes (CUNHA, s.d., 
p.152). 
 
 

Há registros da instalação de uma universidade no Brasil pelos jesuítas em 

1592 na Bahia. Porém, essa não foi aprovada pelas duas instituições detentoras de 

poder à época: a Igreja Católica, representada pelo Papa, e o Reinado, na figura do 

Rei de Portugal (MORHY, 2004).  

O curso de Teologia foi um dos pioneiros considerados de nível superior no 

Brasil, disponibilizado pela Companhia de Jesus, apesar de limitar apenas à 
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formação de sacerdotes. Quem optasse por outra formação dirigia-se a Europa para 

continuar seus estudos universitários.  

Nesses primeiros anos coloniais, a elite de portugueses nascidos no Brasil só 

tinha acesso apenas a estudos menores com a finalidade de prosseguirem sua 

formação na Universidade de Coimbra, em Portugal (OLIVEN, 2002). 

O colégio dos jesuítas na Bahia era a porta de entrada para a Universidade 

de Coimbra, sendo esta a saída encontrada para aqueles que buscassem o grau de 

ensino superior (OLIVEIRA, s.d.).  

No entanto, Cunha (1980 apud MENDONÇA, 2000) questiona se os 

seminários desses colégios jesuítas não se equiparavam com instituições 

universitárias da América Espanhola.  

Considerada pelo educador Anísio Teixeira (1989 apud MENDONÇA, 2000) 

como a primeira universidade brasileira, a Universidade de Coimbra tinha como uma 

das suas funções a unificação cultural do Império. Graduando mais de 2500 

brasileiros em Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia nos 

primeiros três séculos da história brasileira, a Universidade de Coimbra acolhia filhos 

de portugueses nascidos nas colônias com o intuito de promover uma equidade 

cultural que não questionasse as doutrinas católicas nem a dominação da Metrópole 

perante as Colônias. 

Assim, com a formação superior de portugueses nascidos no Brasil em 

universidades portuguesas era possível manter um forte vínculo do Brasil com 

Portugal. Portanto, é possível perceber que a educação em terras brasileiras nos 

seus primórdios tinha como objetivo basicamente a formação da nobreza e do clero 

durante o Brasil Colônia. 

Com a invasão de tropas napoleônicas em Portugal, a família real foge de 

Lisboa em direção ao Brasil em 1808. Somente com a vinda da família real que 

surge o interesse pela defesa militar da nova sede portuguesa, instalada na Colônia. 

Morhy (2004) afirma que foi com a vinda da Corte Imperial Portuguesa para o 

Brasil que é gerada a necessidade de capacitar pessoas da elite para dar apoio a 

família real na proposição de respostas e intervir nas tomadas de decisão. Foi nesse 

período de permanência da família real portuguesa no país, durante os anos de 

1808 a 1821, que surgiram estabelecimentos de educação superior no Brasil, um 

século antes da concepção da primeira universidade brasileira.  
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De acordo com Oliven (2002), a chegada de Dom João VI à Bahia em 1808 

foi marcada por apelos da burguesia local com a proposta da criação de uma 

universidade brasileira. A burguesia local de Salvador inclusive ofertava recursos 

financeiros expressivos para a concretização seu pleito. As solicitações não foram 

atendidas como desejadas, porém se inicia nesse mesmo ano o primeiro curso 

superior de cunho não-religioso: o Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia, na 

capital da época, Salvador. 

A Corte ao se transferir para o Rio de Janeiro institui cursos superiores então 

nas recém-criadas Escola de Cirurgia (Anatomia, Cirurgia e futuramente Medicina) e 

Academias Militares (Formação de Oficiais, Engenheiros Civis e Militares), além de 

fundar o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e a Escola de Belas Artes (OLIVEN, 

2002), conforme corrobora Cunha (s.d.). 

Assim como as demais escolas superiores europeias da época, segundo 

Oliveira (s.d.), os cursos superiores brasileiros tinham como uma das suas funções a 

educação de uma cultura geral desinteressada, apesar de terem cunho profissional, 

fato corroborado por Wanderley (2003). 

O ensino superior se firmou com um modelo de institutos isolados e de 

natureza profissionalizante, além de elitista. O fato dos cursos que surgiram terem 

se voltado ao ensino prático (…) e serem ministrados em faculdades isoladas 

marcou de forma contundente o ensino superior no Brasil e explica muitas distorções 

que até hoje estão marcadas em nosso sistema (OLIVEN, 2002). 

Oliven (2002) sugere que, apesar de várias propostas terem sido 

apresentadas no Período Imperial, nenhuma universidade no país foi criada devido 

ao valor da Universidade de Coimbra, dificultando assim sua substituição por outra 

instituição no Brasil, fato corroborado por Oliveira (s.d.) que discorre que houve 

resistências por parte do Império na criação de universidades no Brasil, ainda que 

tivessem surgidos escolas superiores brasileiras.  

Com a Independência do Brasil em 1822, o Imperador Dom Pedro I assume o 

poder, renunciando posteriormente para avocar como Dom Pedro IV o Reino de 

Portugal. Seu filho Dom Pedro II ainda menor de idade permanece em seu lugar, 

dando início ao chamado período regencial.  

Segundo Mendonça (2000), o período do Império restringiu-se 

majoritariamente a manutenção das escolas e cursos já existentes, sendo marcado 

por poucas ações na área da educação superior, apesar de Cunha (s.d.) destacar 
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que foi durante esse período que esse nível pode ganhar mais consistência. 

Mendonça (2000) narra que durante o Império, os anseios da concepção de 

uma universidade brasileira persistiam, apesar de serem alvos de permanente 

aversão de diferentes partes, em particular os positivistas.   

Ainda assim, Teixeira (1980 apud MENDONÇA, 2000) enumera que mais de 

quarenta projetos de criação de universidades brasileiras surgiram no período do 

Império, todos não sendo implementados. 

Mesmo no século XIX, a partir da Proclamação da Independência, há um 

crescimento de escolas superiores no país, mas sempre no modelo de unidades 

desconexas e voltadas para a formação profissional.  

 

2.2  AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PERÍODO DO BRASIL 
REPUBLICANO 

 

Nesse segundo bloco será tratado o momento histórico a partir do período em 

que o Brasil proclama sua República até a última década do século XX. Os capítulos 

seguintes abordarão, entre diversos assuntos, alguns aspectos do período temporal 

a partir do século XXI.  

Oliven (2002) cita que a importância do ideal positivista pelos oficiais 

proclamadores da República colaborou para o retardamento na fundação de 

universidades no país. 

Vista pelos líderes políticos da Primeira República (1889-1930) como uma 

instituição medieval, antiquada e retrógrada, a universidade nos moldes europeus 

não atendiam aos interesses da nova República. Ao invés da criação de 

universidades, optava-se pela fundação de cursos laicos com viés profissionalizante 

e técnico (OLIVEN, 2002). 

Barella e Souza (s.d.) aponta que, mesmo com a Proclamação da República, 

não há um comprometimento do Governo com a esfera da educação superior 

contemplado na primeira Constituição Brasileira datada no ano de 1891, 

corroborando com Morhy (2004) que aborda que até o fim do século XIX não havia 

mais do que 24 escolas de educação superior no Brasil, além de não possuirmos 

uma única universidade sequer, enquanto que universidades europeias e 

americanas (norte-americanas e latino-americanas) completavam séculos de 

existência. 
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Sobre esse período, Cunha (s.d., p.157) discorre acerca do status que a 

formação de nível superior já tinha nessa virada de século. A formação de 

bacharelado, “qualquer que fosse”, começa mais do que nunca a ser almejada:  

 
 

Os latifundiários queriam filhos bacharéis (...), não só como meio de lhes dar 
a formação desejável para o bom desempenho das atividades políticas e o 
aumento do prestígio familiar, como, também, estratégia preventiva para 
atenuar possíveis situações de destituição social e econômica. Os tra-
balhadores urbanos e os colonos estrangeiros, por sua vez, viam na es-
colarização dos filhos um meio de aumentar as chances destes alcançarem 
melhores condições de vida.  

 
 

Por conta da expansão do acesso à educação superior graças a alterações 

nas formas de acesso e a pulverização de faculdades, tal proposta veio a conter 

candidatos sem habilitação intelectual ao acesso ao nível superior de educação.  

A primeira, com o intuito de reorganizar a educação nacional, vinha a corrigir 

aberrações presentes na reforma anterior, enquanto que a segunda, foi 

caracterizada pelo enérgico processo seletivo de acesso que limitava a aprovação 

de candidatos a um número de vagas finitas, que até então não existia (CUNHA, 

s.d.). 

Mohry (2004) cita exemplos de empreitadas mais concretas de criação no 

país, apesar de todas mal-sucedidas nos primeiros anos do século XX. Após o 

fracasso da criação de uma universidade pelos jesuítas na Bahia em 1592, mais de 

três séculos depois houve tentativas frustradas em Manaus, São Paulo e Curitiba. 

Um fato que Guimarães (1984 apud OLIVEN, 2002) registra ainda na 

segunda década do Século XX é a criação de um exame unificado de acesso ao 

nível superior (surgido em 1911 e conhecido como “vestibular” a partir de 1915), que 

por boa parte dos anos do século passado foi considerado o único critério de 

seleção de estudantes pré-universitários. 

Segundo Oliven (2002), apenas dois anos antes do Centenário da 

Independência que se cria a primeira universidade brasileira por meio do Decreto Nº 

14.343. Foi em 1920 que datou a primeira universidade do país, a Universidade do 

Rio de Janeiro, fruto da fusão entre a Escola Politécnica (antiga Academia Real 

Militar), a Faculdade de Medicina e a Faculdade Nacional de Direito (MORHY, 2004). 

Agrupando três antigas escolas, teve como proposta estreitar docentes de 

formações distintas, desenvolver práticas docentes e fomentar a ciência e a cultura, 

crítica feita por Oliveira (s.d.), corroborado por Oliven (2002) que acrescentam que 
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apesar de há tempos almejada, a Universidade do Rio de Janeiro não veio 

proporcionar opções ao sistema elitista vigente, mantendo assim a orientação 

profissional e independência das faculdades.  

Além de concordar com Oliveira (s.d.) e Oliven (2002) quanto a real 

relevância da criação da primeira universidade brasileira, Mendonça (2000) aponta 

que não havia articulação entre as faculdades agrupadas, exceto pela disputa de 

poder entre si. Também, acrescenta que não foram agregadas novas práticas 

institucionais nem mesmo mudanças curriculares. 

Segundo Cunha (s.d., p.157), “as primeiras décadas da República foram 

marcadas pela facilitação do acesso ao ensino superior, resultado, por sua vez, das 

mudanças nas condições de admissão e da multiplicação das faculdades”. 

Na terceira década do século XX há uma maior procura por cursos de nível 

superior como resultado do amadurecimento social, do surgimento de novos postos 

de trabalho e da indústria urbana no Brasil. Institui-se a equivalência de cursos 

técnicos de nível médio técnico aos cursos acadêmicos de mesmo nível, esses 

últimos passando a não mais ter exclusividade ao acesso à educação superior 

(Fávero, 1994 apud OLIVEN, 2002). 

O então Presidente Getúlio Vargas (1930-1945 & 1951-1954) cria o Ministério 

da Educação e Saúde em 1930. 

Romanelli (2012) aponta que houve ações concretas na área como a criação 

do Conselho Nacional de Educação (Decreto Nº 19.580/1931) e o Decreto 

Nº19.581/1931 que estabelece institucionalmente a finalidade do ensino 

universitário, aprofundando as alterações na estrutura do ensino que implicaram em 

uma medida mais direcionada do Estado para a área da Educação.  

Ainda sobre o Decreto Nº19.581/1931, este elenca as seguintes funções da 

formação universitária no país em seu primeiro artigo, como Oliveira (s.d., p.7) 

relata: 

 
 

Elevar o nível da cultura geral; estimular a investigação científica em 
qualquer domínio do conhecimento humano; Habilitar ao exercício de 
atividades que requerem um preparo técnico e científico superior; 
Concorrer, enfim, pela educação do indivíduo e da coletividade, pela 
harmonia de objetivos entre professores e estudantes e pelo 
aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a grandeza da 
Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade.  
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Já em seus artigos 5, 6 e 32, são tratadas como características da educação 

superior a formação humanística para além da preparação profissional, bem como a 

vida social enquanto meio de comunicação entre os diversos institutos. 

Em 1931 é aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras que vigora até 

1961 (OLIVEN, 2002) e permite a universidade ser oficial, isto é de cunho público 

(federal, estadual ou municipal) ou livre, ou seja, privada. O estabelecimento de 

novas universidades exigia a existência de, pelo menos, três faculdades entre 

Engenharia, Medicina, Direito ou Educação, Ciência e Letras, estando essas 

faculdades vinculadas a uma mesma Reitoria, respeitando, porém, sua autonomia 

enquanto pessoa jurídica. 

Para Romanelli (2012), uma das principais contribuições do Estatuto das 

Universidades Brasileiras era relativa à organização da administração universitária 

que contemplava órgãos como a Assembleia Universitária, a Reitoria e o Conselho 

Universitário. Os cursos passaram a ser separados por tipos como especialização, 

normal e aperfeiçoamento, além de surgirem categorias de classes de docente. 

Segundo Morhy (2004), um outro movimento de proposição de 

transformações no campo da educação foi o Manifesto dos Pioneiros (1932), que 

apontava a Educação como questão central dos problemas nacionais.  

A partir de tais considerações, pode-se compreender melhor o papel que se 

espera da universidade a partir desse período, como retrata Wanderley (2003, p. 29) 

quanto as funções da universidade (não limitando-as apenas a essa instituição): “[É 

na universidade] o lugar de estudo das culturas locais e nacionais, das civilizações, 

dos conceitos, leis, teorias, pensamentos, definições, interpretações, explicações, 

etc”.  Este autor também trata como importante aspecto da universidade as trocas 

constantes, sejam elas de “informações, experiências e saberes” entre 

pesquisadores, docentes, discentes, técnicos e o setor de publicações. 

Duas questões passaram a ser discutidas entre profissionais da educação, 

lideranças cristãs e políticos acerca de um novo formato de universidade no Brasil: a 

atuação estatal do governo federal como instituição normativa do setor de educação 

superior e o papel da Igreja Católica na formação humana das elites no país 

(OLIVEN, 2002). 

Segundo Oliven (2002), tais discussões foram incitadas no Distrito Federal, 

criando assim três universidades de abordagem ideológicas distintas: a Universidade 
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do Distrito Federal (1935), Universidade do Brasil (1937) e a Universidade Católica 

(1946). 

A partir da conjuntura exposta, cria-se via Decreto Municipal a Universidade 

do Distrito Federal em 1935 com enfoque particular na “renovação e ampliação da 

cultura e aos estudos desinteressados”, retomando a concepção das primeiras 

universidades europeias e a lógica universitária ocidental. (Teixeira, 1989 apud 

OLIVEN, 2002 p.28) 

Segundo Schwartzman (1982 apud OLIVEN, 2002), valendo-se do 

autoritarismo político da época, é criada a Universidade do Brasil em 1937, 

substituindo e expandindo a então antiga Universidade do Rio de Janeiro para servir 

como novo e único modelo de educação superior no país, refletindo a mais 

expressiva centralização autoritária no setor de educação superior no Brasil.  

Líderes católicos acreditavam que os problemas brasileiros tinham origem na 

segregação do Estado da Igreja desde a proclamação da República. Tais lideranças 

católicas iniciaram uma “recristianização” com o intuito de amparar os anseios 

estatais e atingir seus interesses de se criar uma própria universidade, reforçando 

uma ressocialização das elites brasileiras baseadas em valores católicos já iniciados 

com a criação de cursos nas áreas das ciências sociais e humanas. (OLIVEN, 2002) 

Schwartzman (1982 apud OLIVEN, 2002) destaca que em 1946 surge a 

Universidade Católica, a primeira universidade religiosa no país, a cargo dos 

jesuítas.  

Diferentemente do Distrito Federal, o Estado de São Paulo arquiteta uma 

política-piloto que incluía um modelo de universidade de elevado grau acadêmico-

científico, passando então a iniciar um movimento de criação de universidade 

pública própria, autônoma do controle federal (OLIVEN, 2002). 

Surge a Universidade de São Paulo (USP) em 1934, influenciada por modelos 

europeus de universidade, que fomentou uma alternativa pedagógica, filosófica e 

social na estrutura da educação paulista, paulistana e nacional (MORHY, 2004).  

Idealizada por signatários do Manifesto dos Pioneiros (MORHY, 2004), 

passando a ser a base principal da nova universidade contando com pesquisadores 

internacionais, majoritariamente europeus.  

Efetivamente, a Universidade de São Paulo foi a primeira universidade a 

seguir as normas propostas pelo Estatuto das Universidades, uma vez que as outras 
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universidades criadas até aquele momento incorporavam apenas cursos já 

existentes. É citado por Romanelli (2012) que foi a Universidade de São Paulo que 

introduziu a formação de professores para o magistério, a proposta novamente de 

estudos desinteressados e a pesquisa científica, tendo como cerne central uma 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

Reunindo cursos superiores existentes e contrabalanceando o distanciamento 

das faculdades agrupadas, passa a ser a instituição de base para as demais áreas 

do saber antropológico, tornando-se o acesso aos demais cursos profissionalizantes. 

Assim, foram surgindo novas universidades públicas e privadas pelo território 

nacional a partir de meados da década de 1930. Essas novas faculdades 

concentravam escolas diversas de formação de professores de variadas áreas do 

conhecimento sem o comprometimento com o campo da pesquisa por conta dos 

limitados recursos disponíveis, restringindo os novos cursos apenas ao ensino 

(OLIVEN, 2002). 

Teixeira (1989 apud OLIVEIRA, s.d.) critica ainda quanto a esse período a 

manutenção do viés cultural estrangeiro da educação superior brasileira, distinto da 

nossa cultura local, que desviava o objetivo de formação de uma consciência 

nacional com o surgimento de escolas profissionais como centros isolados e com as 

universidades estabelecidas no agrupamento de escolas sob uma mesma gestão.  

Ainda na Era Vargas vale destacar a implementação do sistema público 

federal de universidades com a federalização de instituições privadas e com a 

criação de tal modo que cada Estado brasileiro contabilizasse uma em suas sedes, 

além do surgimento de novas universidades religiosas. 

O processo de tornar pública faculdades privadas teve um papel gritante no 

crescimento do número de vagas de terceiro grau de forma gratuita (CUNHA, s.d.). 

Paralelamente, ocorreu uma ampliação no número de estudantes inscritos, 

resultando na maior participação estudantil em movimentos organizados com a 

fundação da União Nacional dos Estudantes, criada em 1938 (SAMPAIO, 2000).  

Segundo Cunha (s.d.), movimentos estudantis passam a fazer duras críticas 

quanto às práticas desenvolvidas dentro do seio universitário, influenciados pelo 

Manifesto de Córdoba que propunha uma Reforma Universitária na América Latina 

há duas décadas. 

Por fim, de acordo com Santos, Possamai e Marinho (2009), o ensino, a 

pesquisa e a extensão, três pilares marcantes da universidade moderna, também 
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têm como base a Universidade de São Paulo, que Wanderley (2003) discorre sobre 

sua importância na valorização da multiplicidade de opiniões, na proteção do 

pluralismo de ideias e liberdade de formas de pensar, além da autonomia com o 

intuito de atingir seus objetivos.  

Em 1947, uma nova instituição vem trazer uma evolução no setor por conta 

da sua inovação acadêmica: o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Tendo como 

influência do modelo organizacional de universidades americanas, caracterizou-

se pela implementação da pós-graduação, pela flexibilização de currículos e pelo 

regime docente de dedicação exclusiva, tornando-se "uma 'ilha' de ensino 

superior moderno num 'mar' de escolas arcaicas" (CUNHA, s.d.). Iniciando um 

movimento de modernização, inspirou a criação da Universidade de Brasília anos 

posteriores. 

Um marco na história da educação brasileira é a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei Nº4.024/1961), tramitada por mais de 

uma década no Congresso Nacional. Tal lei permitia uma flexibilidade de aplicação, 

porém acabou reforçando no Brasil o padrão clássico de organizações universitárias 

já estabelecido e atentando-se sua atenção ao ensino em detrimento da pesquisa.  

A presente lei conferia ao Conselho Federal de Educação autoridade máxima 

na deliberação sobre currículo mínimos e autorização/fiscalização de novos cursos 

de graduação, fortalecendo uma unidade centralizadora, mas também garantindo a 

participação efetiva de estudantes nas reuniões colegiais, não sendo estabelecida, 

todavia, uma porcentagem mínima proporcional (OLIVEN, 2002). 

Apesar de pioneira, Morhy (2004) aponta que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira tinha como papel o estabelecimento de princípios como 

igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade da educação pública, valorização 

profissional dos educadores e gestão democrática.  

Também, contribui para o estabelecimento de bases legais quanto à 

educação à distância (EAD), garantia de qualidade, qualificação de docentes, 

avaliação sistemática e dissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão para 

estabelecimentos de educação superior não universitário. Porém, tem um perfil 

conservador, não contribuindo extensamente para o nível de educação superior. 

Com base no modelo estadunidense, em 1962, cria-se a Universidade de 

Brasília (UnB) com a mudança da capital do país, substituindo cátedras por 

departamentos e constituindo-se como fundação. Seu propósito relacionava-se com 
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o projeto desenvolvimentista nacional nos campos cultural e tecnológico. Estruturada 

de forma “integrada, flexível e moderna (...) [a UnB] contrapunha-se à universidade 

segmentada em cursos profissionalizantes” (OLIVEN, 2002, p.33). 

Romanelli (2012) aborda que tal instituição sobressaiu-se por abranger uma 

Faculdade de Educação, e não apenas as três faculdades tradicionais – Direito, 

Medicina e Engenharia. Já Oliveira (s.d., p.8) destaca entre as funções da 

Universidade de Brasília, além da formação profissional de carreiras de nível 

superior: “o desenvolvimento da cultura filosófica, científica, literária e artística; a 

formação de quadros [...] destinados ao magistério, [...] às altas funções da vida 

pública”. 

Somente quando o Brasil estava prestes a sofrer um golpe militar no ano de 

1964 que o movimento estudantil consegue mobilizar docentes para o ideal de uma 

Reforma Universitária, influenciados pela Carta de Córdoba. Tal Reforma era 

apontada como indispensável para frear a autoridade dos dirigentes institucionais 

das universidades, que compactuavam com o indesejado sistema alienado e 

atrasado de educação superior no país (CUNHA, s.d.). 

Cunha (s.d.) releva que apesar da academia ter sofrido diversas lesões no 

período do Regime Ditatorial Brasileiro, um expressivo fomento à educação superior 

no Brasil foi realizado por parte do Governo Militar à época. 

Foi durante esse período que ocorreram investimentos relevantes na 

educação superior pública, elevando-se em níveis de quantidade e qualidade. Desta 

vez, diferente de outros momentos da história brasileira, a Ditadura no Brasil não 

esteve tão isolada do contexto latino-americano.  

Silva (2006, p.199) aponta a ditadura nos últimos cinquenta anos da história 

latino-americana, incluindo o Brasil, como reflexo do neoliberalismo nas 

universidades da região, seus efeitos sociais na despolitização na região, na 

desarticulação pública nos continentes centro e sul-americanos e na limitação de 

direitos de cidadãos latino-americanos. 

Esse mesmo autor critica a popularidade e os votos como moeda de troca ao 

não serem levados em consideração o desenvolvimento de competências nem a 

formação em si, bem como a concepção da informação no incremento de 

habilidades técnicas. Implicações disso podem ser percebidas com a adoção de 

práticas mercantis na esfera privada, consequentemente também na pública, visto 
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sua cada vez menor expressividade, além da ideia de competição entre ambas as 

esferas, atualmente valorizada pela esfera pública. 

Segundo Oliven (2002), com o Golpe Militar de 1964, há uma intromissão por 

parte da esfera federal nas universidades, tendo como consequência explícita o 

afastamento de docentes, além de terem sido criadas nas instituições universitárias 

federais as Assessorias de Informação, propostas para restringir manifestações 

docentes e discentes de cunho revolucionário ou similar. 

Discutida a Reforma Universitária por longos anos, Morhy (2004) critica o 

âmbito estatal burocrático que essa reforma foi criada apesar de contribuir para um 

melhor equipamento universitário (bibliotecas, instalações e laboratórios), além de 

capacitação de seu pessoal docente, técnico e administrativo. 

São destacas a expansão e modernização da pós-graduação e da pesquisa 

científica com aprovação da Lei da Reforma Universitária no ano de 1968 (Lei 

Nº5540/68), que institui os departamentos, o sistema de créditos, os ciclos básicos, 

os exames classificatórios de acesso e os cursos de menor duração, além de 

implementado a ideia de indissociabilidade entre os âmbitos de ensino, pesquisa e 

extensão (MORHY, 2004). 

Foi garantido aos docentes de grau universitário a valorização profissional da 

carreira e o regime integral de trabalho e de dedicação exclusiva, bem como sua 

produção acadêmica e titulação acadêmica. 

Com fortes influências do modelo Norte-Americano e viabilizada com o estágio 

e doutorados de brasileiros em intercâmbio com universidades estadunidenses e 

européias e a vinda de professores visitantes ao Brasil, a pós-graduação brasileira 

foi objeto de interesse de acadêmicos internacionais pela legitimidade adquirida por 

domínios internos e externos à universidade, pela dimensão atingida a todas as 

áreas de estudos universitários e também pela agilidade de uma década que esta 

foi instaurada. (CUNHA, s.d. p.183).  

A expansão de vagas deve-se a uma maior urbanização do Brasil, além da 

demanda por profissionais qualificados seja na indústria quanto no ramo de serviços. 

Assim, o Governo permite a criação de “milhares de cursos novos” por parte do 

Conselho de Educação, que altera também nesse período os exames de seleção: de 

questões orais e dissertativas para questões de múltipla escolha (BARELLA; 

SOUZA, s.d.). 
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É nesse contexto que atribui-se a o alcance de mais de 80% de matrículas em 

estudos universitários nas faculdades particulares, que dedicando-se apenas ao 

campo do ensino, já em 1981, contabilizava mais de 800 estabelecimentos, 

enquanto que havia 65 universidades (entre públicas e privadas) pelo país nesse 

período (OLIVEN, 2002). 

Com o fim de tais períodos de ditadura, novos governos democráticos foram 

se estabelecendo, tendo o desafio de atender a demandas da globalização. A 

subordinação do interesse público ao campo econômico acaba implicando na 

autonomia universitária. Por isso que a frequente proposta de reforma universitária é 

expressiva (Silva, 2006, p.199-200). 

Ainda na década de 1980, com o fim do autoritarismo, a instituição 

universitária passa a destacar-se ativamente na redemocratização do país, 

beneficiando-se inclusive desse movimento. Nessa década, as Instituições 

Estudantis Organizadas recuperam seu espaço no cenário educacional de nível 

superior, há uma maior politização de docentes e técnico-administrativos com a 

fundação de sindicatos e o âmbito da pós-graduação alcança maiores níveis de 

criticidade (CUNHA, s.d.). 

Cunha (s.d., p. 182) pontua a substituição de escolas, faculdades e institutos 

por centros como um dos mais importantes pontos da reestruturação brasileira das 

universidades nesse período. Tal reestruturação seguiu quatro distintos modelos 

percebido até os dias atuais na forma organizacional de universidades por todo o 

país, como enumerado a seguir:  

 
 

1) a agregação dos departamentos em alguns poucos centros;  
2) a reunião dos departamentos em número maior de institutos, faculdades 
ou escolas;  
3) a ligação dos departamentos diretamente à administração superior, sem 
instâncias intermediárias;  
4) a superposição de centros às faculdades, aos institutos e às escolas. 

 
 

O período de Redemocratização do Brasil a partir de 1985 é dividido por 

Morhy (2004) em dois momentos de alteração na legislação acerca da educação 

brasileira com impactos na educação superior: o primeiro, influenciado pela nova 

Constituição Federal (1988); e o segundo, com a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei No. 9.394/1996). 



32 

Quanto a Constituição Federal, essa foi promulgada após uma série de 

debates entre diversas organizações do Terceiro Setor. Parte dessas organizações 

defendiam interesses de uma educação pública, gratuita e laica nos diversos níveis 

educacionais, bem como exigiam que as verbas estatais fossem exclusivas para o 

setor público. Essa última exigência passou então a confrontar totalmente outro 

grupo, o setor privado, que disputava recursos públicos e visava enfraquecer a 

ingerência estatal no setor educacional particular. 

De acordo com Oliveira (s.d., p.9), foi com a Constituição Federal (1988) que 

se tem contribuições relevantes para o setor como a pioneira consagração da 

gratuidade na rede pública de educação de nível fundamental, médio e superior; a 

definição do conceito de “autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial”; além da valorização de uma qualidade mínima garantida. 

Já a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 é citada 

por Morhy (2004) por suas contribuições acerca da temática de educação superior. 

A partir da sua promulgação há o surgimento de diversos níveis e especificidades de 

instituições de educação superior em ambas dimensões, privados e públicos, inicia-

se a avaliação sistemática e frequente da graduação e das instituições em si, 

mediante processo de credenciamento e recredenciamento conforme alcance de 

desempenho estabelecido.  

Tem-se nesse período a adoção de um teste de verificação de conhecimentos 

adquiridos ao longo da formação universitária, reconhecido como “Provão” em anos 

posteriores, com a finalidade de verificar a qualidade dos cursos disponíveis. 

Também, passam a ser checadas as instalações acadêmicas como bibliotecas e 

laboratórios. Seus desempenhos comparados resultavam em melhor colocação as 

universidades públicas (MORHY, 2004). 

A definição de indissociabilidade de atividade de ensino, pesquisa e extensão 

apenas para universidades, enquanto que constitui tal status apenas àquelas 

instituições que atendessem aos critérios de um terço de mestres/doutores em seu 

quadro e um terço dos docentes em regime de dedicação exclusiva.  

Assim, visando uma modernização no sistema universitário brasileiro, os 

modelos americano e alemão passam a ser discutidos por docentes e investigadores 

em encontros científicos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) e outros eventos acadêmicos, bem como tratados em revistas 

especializadas (OLIVEN, 2002). 
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Iniciativas de interiorização foram ocorrendo sem apresentar resultados 

expressivos, enquanto o número de instituições universitárias estaduais aumentava 

significativamente. Mas ainda são nos estabelecimentos públicos que estão 

presentes os melhores cursos no Brasil, concentrando grande parte da pesquisa 

científica e tecnológica do país (MORHY, 2004). 

Romanelli (2012) cita, porém, que a investigação científica e o preparo para o 

exercício profissional é que realmente tem constituído os objetivos adotados pelas 

universidades brasileiras modernas.  

Wanderley (2003, p.11) ousa definir universidade como a “instituição social 

que forma (...) profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior que as 

sociedades necessitam”, destacando um dos seus papéis que seria a manutenção 

da ordem dominante, porém tendo também o dever de transformar sociedades. 

Por fim, conforme Silva (2006, p.200) narra, apesar da própria universidade 

avançar no desenvolvimento de pesquisas científicas, isso não tem ocorrido no 

entendimento da evolução do seu papel e dos seus próprios resultados, frutos da 

origem que ajudou a construir. 

Com o intuito de resumir as principais funções relativas a esfera universitária 

brasileira conforme suas estruturas ao longo do tempo apresentadas nesse trabalho 

(do Brasil Colônia a Redemocratização Brasileira), segue o Quadro 01, conforme os 

marcos temporais abaixo: 
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Períodos Marcos Instituições Estruturas Funções 

Da Colônia 
ao Império 

(1500-1889) 

Colonização               
Portuguesa no 

Brasil                                  
(1500-1808) 

Companhia de Jesus 
(1559-1779) 

Seminários 
Religiosos, Ensino 

nas Aldeias, 
Colégios Reais 

Cristianização de Índios, Formação Clerical e das Elites, Unificação 
Cultural, Desenvolvimento de Estudos Menores, Estudos Teológicos e 

Catequese Religiosa 

Família Real          
no Brasil         

(1808-1822) 

Escola de Cirurgia 
(1808), Academias 

Militares (1810) 

Estabelecimentos 
Oficiais e Militares 

Formação de Profissionais de Saúde, Formação de Oficiais Militares, 
Formação de Engenheiros, Defesa Militar 

Biblioteca Nacional 
(1810), Escola de Belas 

Artes (1816), Museu 
Nacional (1818) 

Estabelecimentos 
Culturais 

Desenvolvimento Cultural em Terras Brasileiras. 

Faculdades 
Escolas Superiores 

Isoladas 
Formação das Elites, Cultura Desinteressada, Ensino Prático, Formação 

Profissional, Desenvolvimento de Cursos Laicos, Viés Técnico 

Brasil no Império                 
1822-1889) 

Faculdades 
Escolas Superiores 

Isoladas 
Formação das Elites, Cultura Desinteressada, Ensino Prático, Formação 

Profissional, Desenvolvimento de Cursos Laicos, Viés Técnico 

Brasil 
Republicano 

(1889-
Atualmente) 

Primeira 
República            

(1889-1930) 

Faculdades 
Escolas Superiores 

Isoladas 
Formação das Elites, Cultura Desinteressada, Ensino Prático, Formação 

Profissional, Desenvolvimento de Cursos Laicos, Viés Técnico 

Universidade do Rio de 
Janeiro (1920) 

Fusão de 
Instituições 
Existentes 

Desenvolvimento de Práticas Docentes, Estreitamento de Docentes de 
Áreas Diferentes. 

Era Vargas                                
a República Nova                                  

(1930-1964) 

Ministério da Educação e 
da Saúde (1930), 

Conselho Nacional de 
Educação (1931) 

Estabelecimentos 
Oficiais Nacionais 

Fomento a Ciência, a Cultura, a Cultura Geral, a Formação Humanística 
e a Preparação Profissional, Normatização do Setor 

Universidade de São 
Paulo (1934) 

Universidade 
Estadual 

Elevação do Grau Acadêmico-Científico, Criação de Universidade 
Pública Autônoma do Controle Federal, Formação de Professores para o 

Magistério e Desenvolvimento da Pesquisa Científica, Alternativa 
Pedagógica, Filosófica e Social, Pilares o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão 

Universidade do Distrito 
Federal (1935) 

Modelo Europeu-
Ocidental 

Renovação e Ampliação da Cultura e aos Estudos Desinteressados, 
Retomação da Concepção das Primeiras Universidades Européias e da 

Lógica Universitária Ocidental 
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Universidade do Brasil        
(1937) 

Reorganização da          
Universidade do Rio 

de Janeiro 

Substituição e Expansão da Antiga Universidade do Rio de Janeiro, 
Proposta de Modelo Novo e Único de Educação Superior no País, 

Demonstração de Centralização e Autoritarismo Político 

Universidade Católica         
(1946) 

Universidade 
Religiosa 

Recristianização, Ressocialização das Elites Brasileiras, Resgate dos 
Valores Católicos, Enfoque em Ciências Sociais e Humanas 

Instituto                               
Tecnológica da 

Aeronáutica                           
(1947) 

Modelo Americano 
Inovação e Modernização Acadêmica, Desenvolvimento da Pós-

Graduação, Flexibilização de Currículos 

Universidade de Brasília      
(1962) 

Fundação 
Departamental 

Integrada 

Desenvolvimento Nacional nos Campos Tecnológico e Cultural, 
Formação Profissional, Desenvolvimento da Cultura Filosófica, Científica, 

Literária e Artística, Formação de Magistrados, Modernização e 
Flexibilização Acadêmica. 

Regime Militar                   
(1964-1985) 

Governo Militar Estado Ditatorial 
Elevação da Qualidade e da Quantidade de IES Brasileiras, Melhoria em 

Equipamentos Universitários, Restrição de Manifestações Docentes e 
Discentes, Expansão e Modernização da Pós-Graduação e da Pesquisa 

Redemocratização 
Brasileira                   

(1985-2000) 

Movimento Estudantil 
Organizado,                    

Sindicatos Docentes e 
Técnicos, Sociedade 

Brasileira para o 
Progresso da Ciência 

(SBPC) 

Representações 
Estudantil, Sindical 

e Científica 

Recuperação da Representação Discente no Cenário Educacional 
Brasileiro, Politização da Comunidade Acadêmica (em especial, docente 
e administrativos) e Fomento à Modernização do Sistema Universitário 

Brasileiro 

 
Quadro 01 - Períodos, Marcos, Instituições, Estruturas e Funções. 

Fonte: Elaboração Própria. 
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A realidade contemporânea da educação superior brasileira será tratada ao 

longo dos próximos capítulos, mas, principalmente, nos tópicos 3.2. (A 

Responsabilidade da Empregabilidade das IES Brasileiras – Capítulo 3) e 4.1.  

(Panorama Atual da Educação Superior no Brasil – Capítulo 4). 
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3 A IDEIA DE EMPREGABILIDADE NAS INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS 
BRASILEIRAS  

 

Primeiramente, antes de ser pensado que práticas de empregabilidade são 

adotadas na esfera universitária, será tratado nesse capítulo algumas 

conceituações, em seguida, sendo retomada brevemente a missão das Instituições 

de Educação Superior, sob o enfoque do seu papel no acompanhamento de seus 

ex-alunos.  

 

3.1 CONCEITOS, DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS 

 

Entre diversas definições para os termos emprego e desemprego, pilares da 

lógica da empregabilidade, nesse trabalho será adotada a abordagem de 

Bettencourt que distingue-os de forma clara: 

 
 

O emprego pode ser definido como uma ocupação remunerada quaisquer 
que sejam as características das relações laborais e do estatuto salarial e 
social dos empregados – funcionário público, trabalhador por conta de 
outrem, patrão, trabalhador por conta própria ou qualquer outra situação. 
(BETTENCOURT, 2012, p.11) 

 
 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2009), a pessoa 

desempregada é classificada como tal quando atender a três requisitos: não estiver 

exercendo qualquer atividade; estiver procurando ativamente por emprego; e estar 

disponível para trabalhar. 

Uma crítica quanto a uma questão comum àqueles desempregados 

considerados não-empregáveis é a culpa por talvez não terem tido o domínio da 

auto-adaptação às mudanças ou evoluídos hierarquicamente em suas firmas. 

Porém, o encargo da empregabilidade é algo coletivo, segundo Le Boterf (2010 apud 

BETTENCOURT, 2012, p.33) que cita:  

 
 

Ora, a empregabilidade necessita e obriga uma responsabilidade partilhada 
pelo indivíduo, pelos poderes públicos, pelas organizações empregadoras, 
pelas estruturas educativas e pelos parceiros sociais. Responsabilidade 
partilhada que necessita e obriga, também, a uma outra geração de 
políticas educativas e de emprego impulsionadas por um outro papel do 
Estado. 
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A partir de tais questões, cabe aqui algumas conceituações do termo 

empregabilidade para se entender a problemática acerca de tal temática no contexto 

contemporâneo.  

A empregabilidade enquanto conceito, bem como seu devido entendimento, 

não é algo preciso, tendo em vista ser um fenômeno recente. Helal e Rocha (2011) 

elencam uma série de visões de outros estudiosos acerca da definição de 

empregabilidade. 

Minarelli (1995 apud HELAL; ROCHA, 2011) compreende tal conceito 

basicamente como a habilidade de ter emprego, enquanto que Machado (1998 apud 

HELAL; ROCHA, 2011, p.18) o entende como “as condições da integração dos 

sujeitos à realidade atual dos mercados de trabalho e ao poder que possuem de 

negociar sua própria capacidade de trabalho, considerando o que os empregadores 

definem por competência”.  

Helal e Rocha (2011) corroboram com a mesma perspectiva, entendendo que 

a empregabilidade seria como uma competência, sendo a aptidão do trabalhador em 

adaptar-se às demandas contemporâneas do mercado de trabalho, e em particular, 

das organizações empregadoras.  

Para Nader e Oliveira (2007), a noção que ganha mais espaço nos dias atuais 

realmente é a que direciona ao trabalhador a responsabilidade de adequação às 

exigências do mundo do trabalho, que alguns autores tratam-na como uma lógica de 

caráter neoliberal, em que passa a responsabilidade do trabalho para o trabalhador 

ao invés de ser essa uma tarefa de interesse social ou mesmo do Estado, 

contrariando o proposto por Le Boterf (2010).  

Por fim, segundo Bettencourt (2012), a ideia de empregabilidade tem as 

qualificações individuais como algo central e são elas que garantem ou não uma 

maior empregabilidade.  

É essa a conexão entre o mundo do trabalho e o campo educacional, que Le 

Boterf (2010) atribui ao Estado um papel essencial, bem como uma co-

responsabilidade de outras organizações tais como o terceiro setor e empregadores, 

mas também das instituições de educação superior.  

E são essas últimas umas das maiores responsáveis pela formação 

profissional, técnica e acadêmica de estudantes, profissionais e trabalhadores, 

sejam elas públicas ou não. No Brasil, assim como nos demais países ocidentais, 

considerados desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, há um conflito nas 
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atribuições de tais instituições de educação superior, principalmente as 

universidades. 

Espera-se que as faculdades, os centros universitários e as universidades 

formem adequadamente profissionais generalistas, com fundamentos humanísticos, 

mas ao mesmo tempo com uma habilitação definida (AMATUCCI, 2007).  

Amatucci (2007) ainda afirma que a formação deve ser coordenada pelo 

trinômio generalidade, especialidade e empregabilidade. Em um contraponto a 

essas funções, Vieira, Bellen e Fialho (2006) simplificam em três as devidas 

responsabilidades das IES, que aqui destaca-se uma delas: a formação técnica e 

intelectual sempre atualizada.  

Aproxima-se assim a questão da formação com a noção de competências, 

que pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para que a pessoa desenvolva suas atribuições (DUTRA, 2004).  

Outro autor, Vergara (2000, p. 38), define competências como “uma 

capacidade específica de executar a ação em um nível de habilidade que seja 

suficiente para alcançar o efeito desejado”.  

A competência pode ainda ser descrita como a inteligência prática das 

situações, que se apoia em conhecimentos adquiridos, e os transforma à medida 

que a diversidade das situações aumenta (ZARIFIAN, 2003).  

Independente do curso, os estudantes universitários precisam adquirir 

competências específicas. No entanto, alguns autores relacionam competências 

comuns a diversas áreas de atuação dentro das organizações.  

Zulauf (2006), por exemplo, releva como competências genéricas: aplicação 

de habilidade a novos contextos; habilidades analítico-críticas; consciência 

empresarial; planejamento de carreira e gerência; capacidade de lidar com a 

incerteza; definição de metas e gerenciamento de tempo; tomada de decisão; 

tecnologia de informação; agregar informação e pesquisa; liderança; aprendizagem 

e desenvolvimento pessoal; capacidade de negociação; trabalho em rede; 

habilidades matemáticas; apresentações orais; trabalho em equipe; consciência das 

relações de poder; solução de problemas; estruturas de relatório e escrita; 

consciência de si; autoconfiança; autopromoção. 

Já Bernheim e Chauaí (2008) pontuam como competências gerais: reflexão e 

crítica; solução de problemas; adaptação a novas situações; seleção de informação 

e tomada de decisões; noções no campo do trabalho, cultura e cidadania; 
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aprendizado em contextos de mudança; permanente expansão do conhecimento; 

conexão entre conteúdos das várias disciplinas; aplicação de conhecimentos de 

diversas matérias; apreciação pela leitura e escrita; apreciação do exercício do 

pensamento; apreciação da atividade intelectual. 

Dutra (2004) enumera como competências universais: planejamento e 

organização; comunicação; negociação; visão sistêmica, análise; relacionamento 

interpessoal; multifuncionalidade; gestão de projetos. 

O desenvolvimento de competências ao longo dos estudos universitários está 

diretamente relacionado ao futuro desempenho no mercado de trabalho, bem como 

a inserção em colocações profissionais, além, claro, do conhecimento técnico que se 

espera do profissional formado em qualquer habilitação. 

 

3.2 RESPONSABILIDADE DA EMPREGABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES 
UNIVERSITÁRIAS BRASILEIRAS 

 

Há uma extensa legislação pertinente ao campo da educação superior que 

tem sido reformulada nos primeiros anos do século XXI. Entre diversos papéis 

aglutinados pelas Instituições de Educação Superior Brasileiras e regido pela 

legislação vigente têm-se a responsabilidade pela empregabilidade de seus 

egressos. 

Cabe aqui apenas uma breve explanação sobre quem é considerado egresso 

nesse presente trabalho. Apesar de Pena (2000) expor que não há consenso com a 

definição do termo egresso, segundo a legislação brasileira (BRASIL, 1996 apud 

MICHELAN et all, 2009), tem-se resumidamente o entendimento que o egresso é 

aquele(a) que já tenha concluído os estudos. No caso deste trabalho, será tratado os 

egressos dos estudos superiores, em particular, do âmbito da graduação. 

Segundo Marcovich (1998, p.22 apud FERREIRA, 2011), em relação a 

aproximação da universidade com seus egresso: 

 
 

Pensava-se, que a responsabilidade da universidade se iniciava na 
inscrição do vestibular e acabava na entrega do diploma. Isso é um grande 
erro. A universidade deve mobilizar seus ex-alunos, a partir de um 
determinado período de convivência no mercado de trabalho. A principal 
contribuição social de uma universidade deve ser com seus egressos, caso 
contrário estará desperdiçando um altíssimo capital humano. 
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Outra perspectiva que reforça que os egressos tem um papel central no 

resultado da IES é sugerido por Hoyos (1998, s/p.), que expõe que:  

 
 

Estão equivocados aqueles que pensam que a universidade é credenciada 
pelos seus edifícios, laboratórios, e até mesmo a sua biblioteca. O que 
credencia uma boa universidade é o produto, a ciência, os egressos. Se 
existem excelentes egressos, existe uma excelente universidade. Se eles 
são ruins e medíocres, a universidade é ruim e medíocre, não vale a pena 
fazer um tremendo esforço para sustentá-la. Para ele nem os professores 
ou os campi fazem uma universidade excelente, se ao sair os egressos não 
o são.  

 
 

 Quanto ao levantamento de dados dos egressos, é importante destacar 

que: 

 
 

A institucionalização da pesquisa junto ao egresso tem suscitado grande 
interesse na universidade, pois os dados trazidos pelos sujeitos que viveram 
a formação e passam a ter um olhar sobre ela fundado no exercício da 
profissão, tem se revelado um instrumento fundamental para tomada de 
decisões, especialmente no processo de construção e avaliação dos 
projetos de cursos. (OU, 2008, p.92-94 apud MEC; INEP; 2012). 

 
 

A implementação de um sistema de acompanhamento de egressos reflete 

assim a gênesis da interação entre sociedade, escola e empresas, resultando no 

cumprimento da responsabilidade coletiva na preparação da juventude. Tal iniciativa 

tem o poder de expor a real situação profissional de inserção no mercado de 

trabalho dos egressos, e principalmente, avaliar de maneira contínua a adequação 

formação dos programas e a performance dos egressos no mundo do trabalho 

(FERREIRA, 2011). 

Em uma amostra de 261 Instituições de Educação Superior, públicas e 

particulares, que dispunham de dados de seus egressos, foi percebido que entre 

cursos de universidades, centros universitários e faculdade de todos os estados 

brasileiros, independente da região geográfica, a maioria pouco se utilizava dos 

egressos para obtenção de informações para assim melhorar a sua qualidade 

educacional (MEC; INEP, 2012). 

Conforme dados dessa amostra estudada, descobriu-se que um número pífio 

dessas instituições analisavam e/ou avaliavam dados sobre seus egressos (16,2%), 

contra 74,8% das que não possuíam informações relevantes disponíveis. Ainda 
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assim, foi conferido que, majoritariamente, os egressos trabalhavam na iniciativa 

privada, na sua área de formação e de forma remunerada. 

Um resumo da atual situação desse acompanhamento de egressos por parte 

das instituições universitárias pode-se melhor interpretado com o trecho abaixo:  

 
 

Existe o interesse e a percepção de levantar dados sobre os egressos, 
porém, muitas das IES, ainda estão num estágio inicial de organização da 
proposta e das informações para a efetivação de um acompanhamento 
sistemático. O que fazer com os dados obtidos ainda não está muito claro 
para as IES, pois mesmo aquelas que informam ter dados sobre seus 
egressos, trazendo algumas informações coletadas, não analisam a 
informação obtida, não dizem o que pretendem fazer com os dados 
construídos [...]. O estudo reforça a importância da participação dos 
egressos na vida da IES e a avaliação: que esse segmento faz da formação 
recebida; e que a sociedade e os empregadores fazem do profissional que 
recebem [...]. Pode-se afirmar a necessidade da consolidação do uso do 
acompanhamento do egresso na busca de uma avaliação sobre a IES na 
qual se formou. Necessitamos o desenvolvimento de uma cultura de 
inserção do egresso na instituição universitária (MEC; INEP, 2012, p.12). 

 
 

Zulaif (2006) apresenta pelo menos três estratégias institucionais que 

poderiam colaborar para um maior grau de empregabilidade dos alunos de nível 

superior. Tal autora sugere padrões universitários que definam expectativas de 

habilidades e resultados para cada ano acadêmico ou somente para cadeiras do 

primeiro ano ou um módulo independente de habilidades que possa ser adaptado 

para servir aos diferentes contextos departamentais. 

A mesma autora ainda apresenta iniciativas direcionadas para fomentar a 

empregabilidade de graduandos ao longo do seu curso, tais como: atividades de 

aprendizagem baseadas em estudo de caso; uso da tecnologia de informação e de 

comunicação para proporcionar apoio material às habilidades; programa de oficinas 

para desenvolver a capacidade de planejamento de carreira dos estudantes; 

esquemas de aprendizagem individuais; esquemas de aprendizagem autogeridos 

pelos estudantes; esquemas de aprendizagem com base no trabalho. 

Visto que se trata de uma organização de papel social, “as universidades são 

depositárias das esperanças sociais de grande parte da população, que espera e 

cobra resultados, benefícios sociais e culturais efetivos das IES” (LOUSADA; 

MARTINS, 2005, p.75). Assim, as faculdades, os centros universitários e as 

universidades têm uma lista de tarefas de interesse coletivo a cumprir, ainda 

enquanto seus alunos se encontram vinculados a tais organizações.  
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Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9.394 de 

20/12/1996 (LDB, 1996, p.16), que rege todo o sistema educacional brasileiro, seja 

ele ofertado em IES Pública ou não, em seu Título V, Capítulo IV, Artigo 43, é 

estabelecido como finalidades da Educação Superior Brasileira: 

 
 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 
 

É em seu segundo tópico, grifo nosso, que se pode perceber como uma das 

suas atribuições da educação superior brasileira: a formação. Indiferentemente da 

área do conhecimento estudada, conforme a LDB (1996), as escolas superiores têm 

como papel a preparação de profissionais para atuação em campos de trabalho.  

Aí que se reencontra uma ligação com o viés da empregabilidade. A 

formação/preparação de pessoas em cursos superiores tem entre diversas 

finalidades a devida inserção de seus egressos numa área de atuação profissional, 

sejam elas quaisquer: colocações na indústria, oportunidades na área administrativa, 

vagas em saúde, gestão de negócios, iniciativas de empreendedorismo, campo das 

ciências, atuação em educação, empregos no setor público ou experiências de 

voluntariado. 

Porém, a interligação entre o campo da educação e a questão do emprego 

não é algo simples. Bettencourt (2012) pontua quatro questões que retratam bem as 

dificuldades brasileiras de uma efetiva congruência entre esses dois campos. 
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A primeira dificuldade apresentada pelo autor seria que os próprios sistemas 

de educação e de emprego são complexos e não possuem uma mesma sincronia, 

nem de caráter nem de forma de trabalho. O sistema educativo deve se antecipar as 

demandas mercadológicas apesar de ter um viés mais estático e lutar para 

acompanhar o dinamismo frenético do mundo do trabalho. Assim, é necessário 

ferramentas de controle para garantir a concretização da formação adequada à 

realidade do mercado. 

A segunda dificuldade é a discrepância de ciclos entre a decisão e o resultado 

de políticas. Para Bettencourt (2012), os governos tendem a enfocar em resultados 

imediatistas, tomando decisões sem relevar impactos de médio e longo prazo. 

Assim, gera-se um distanciamento entre a educação necessária e a formação 

ultrapassada, formando graduados que já na conclusão de seus cursos passam a 

encontrar uma realidade distinta da sua preparação. 

Em terceiro lugar, é apresentada como dificuldade a articulação de políticas 

educacionais e trabalhistas. Segundo o autor, é no âmbito local-regional, ao invés da 

esfera nacional, que mais facilmente pode haver o envolvimento de políticas, que 

devem ser concebidas em conjunto relevando os contextos econômico, social e 

educacional como centrais para um cenário positivo de ocupação/emprego. 

Por último, é sinalizada a questão da adesão das pessoas como uma 

dificuldade a ser enfrentada. De acordo com Bettencourt (2012, p. 60), políticas 

públicas de empregabilidade, se não direcionadas a indivíduos e as esferas 

coletivas, não surtem efeitos, como pode ser percebido no trecho a seguir:  

 
 

Não é possível desenvolver políticas centradas na aquisição de 
competências se não houver uma adesão individual [...] e, igualmente, uma 
adesão coletiva a um projeto de desenvolvimento. É necessário, por isso, 
que estas políticas impliquem e tenham a adesão do grande público [...]. 

 
 

A partir de tais considerações, pode-se compreender melhor o porquê de 

tantos egressos de cursos superiores não se inserirem no mercado de trabalho seja 

na área de seus estudos, seja em outras área correlatas ou quaisquer campo de 

trabalho.  

Ansarah (1995, p.55 apud FERREIRA, 2011) aponta a dificuldade de falta de 

vivência dos problemas ou de oportunidades do mercado de trabalho, que Ferreira 

(2011) apresenta que poderia ser minimizado ao retomar a questão do 
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acompanhamento de egressos. Inclusive, tal medida expressaria o quão crítica, 

questionadora e propositiva seria a Instituição de Educação Superior se enfocasse 

seus esforços em seus acadêmicos. 

Inclui-se a pesquisa com o mercado de trabalho junto aos profissionais que 

são ex-alunos da instituição, exatamente por saberem como é a realidade da 

mesma, assim podendo contribuir de forma significativa para que esta se adapte as 

condições do meio em que está atuando.  

A responsabilidade pela empregabilidade dos egressos é verificada pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, Sinaes, (vinculado ao 

Ministério da Educação), que tem como objetivo aferir a qualidade educacional 

através de informações levantadas quanto às escolas superiores, seus respectivos 

cursos e alunos (MEC, 2013). 

Criado por meio da lei nº10.861/2004, o Sinaes tem uma expressiva 

relevância para a educação superior, sendo constituído por três aspectos-chaves. O 

Sinaes verifica de forma ampla e macro âmbitos como ensino, pesquisa, extensão, 

alunado, corpo docente, gestão institucional, responsabilidade social, infraestruturas 

e etc. São avaliados especificamente as instituições, os cursos e os estudantes 

(MEC, 2013). 

Segundo o Ministério da Educação (2013), a avaliação institucional abrange 

10 dimensões: Plano de Desenvolvimento Institucional; Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão; Responsabilidade Social; Comunicação 

Social; Políticas de Pessoal; Gestão Institucional; Infraestrutura Física; Planejamento 

de Avaliação; Políticas de Atendimento aos Estudantes; Sustentabilidade Financeira. 

É na dimensão das Políticas de Atendimento aos Estudantes que se tem a maior 

aproximação com a questão da empregabilidade profissional dos egressos. 

Enquanto as avaliações de cursos aferem a organização didático-pedagógica, 

além do perfil do corpo docente e as instalações físicas, a avaliação dos estudantes 

se dá por meio do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (Enade), 

aplicado a estudantes do primeiro e do último ano da graduação (MEC, 2013). 

Entre os diversos desafios da validação do Sinaes como instrumento de 

Avaliação da Educação Superior, Polidori, Araujo e Barreyro (2006) destacam entre 

outros, a auto-avaliação institucional efetiva que já acontece na esfera pública, 

porém, por conta do enorme número de faculdades, e principalmente cursos, na 



46 

esfera privada, há a dificuldade de verificar o desempenho delas – sobretudo das 

escolas de pequeno porte. 

Em relação às políticas de atendimento aos estudantes, estas relacionam-se 

às propostas de cursos de educação continuada com o intuito de atender a 

necessidades da sociedade e dos egressos, abrangendo uma oferta de serviços de 

apoio (MEC, 2006).  

Michelan et all (2009) sugerem que para uma verificação da efetividade 

dessas políticas deve-se executar medidas orientadas ao gerenciamento de 

informações dos egressos, de forma que seja criado um banco de dados, para, 

posteriormente, serem propostas interações permanentes entre egressos e 

instituições superiores.  

 

  
No momento em que as IES não obtêm feedback dos seus egressos, [...] 
elas provavelmente não aplicarão as mudanças necessárias em seus 
currículos e processos de ensino-aprendizagem, mudanças que podem 
preencher as lacunas que existem entre a formação acadêmica do aluno e 
as reais necessidades de qualificação exigidas pelo mercado de trabalho; e 
ainda perdem a oportunidade de aplicar muitas das informações adquiridas 
com os egressos em, por exemplo, ações de marketing institucional, como 
divulgação de cursos lato e stricto sensu e parcerias com organizações 
privadas. (MICHELAN et all, 2009,p.07). 

 
 

É a partir da definição do perfil dos egressos dos cursos que devem-se 

planejar todo um curso, incluindo suas disciplinas e eixos centrais, sempre com o 

enfoque de formar cidadãos dotados de competências demandadas pelo mundo do 

trabalho, bem como, pela sociedade e pelo próprio egresso. 
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4. A REALIDADE BRASILEIRA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

De acordo com estudos contemporâneos, uma característica apontada pela 

sociedade brasileira é o personalismo, que nada mais seria que termos as relações 

interpessoais como pilar social. Assim, Freitas (1997 apud HELAL; ROCHA, 2011) 

destaca que, considerando o ambiente cultural em que vivemos, é impensável que a 

meritocracia e a impessoalidade sobressaiam por meio do desempenho do 

trabalhador no mundo profissional.  

Já em uma análise dos efeitos do capital cultural, do capital social e do capital 

humano na empregabilidade no Brasil, Helal, Neves e Fernandes (2007) apresentam 

como resultado de seus estudos a associação entre esses três tipos de capital e o 

alcance de posições de gestão no Brasil, representando que a ascensão profissional 

perpassa pelo desenvolvimento da empregabilidade individual, que relevem a 

sociedade e a cultura em que se encontra inserida.    

Quanto às forças do mercado e ao contexto sociocultural brasileiro, Zulauf 

(2006) expõe que o mercado de trabalho impõe que as instituições de educação 

superior passem a desenvolver a empregabilidade como uma competência.  

Esse conceito tem passado então a ser o enfoque de muitos dos programas 

de educação superior e implica na constante busca por atender as necessidades 

dos contratantes. Segundo a autora, o próprio Estado tem corroborado com tal ideia 

ao demandar a reformulação de cursos, ao dispensar o foco curricular em disciplinas 

e a direcionar uma formação acadêmica empregável. 

Será apresentado nesse capítulo um panorama das escolas superiores 

brasileiras, diferenciando as atribuições das entidades públicas das demais, bem 

como as distintas características das Universidades, dos Centros Universitários e 

das Faculdades.  

Por fim, será exposto a realidade do mercado de trabalho brasileiro, 

principalmente quanto a empregabilidade da mão-de-obra local, em particular, dos 

graduados e pós-graduados. 

 

4.1 PANORAMA ATUAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 
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Entendendo um pouco mais sobre a relação entre políticas de educação e 

trabalho, é pertinente tratar do panorama atual da educação superior brasileira para 

contextualizar a realidade nacional que as Instituições de Educação Superior (IES) 

se inserem. 

Há uma diversidade de tipos de IES no Brasil que tem inclusive papéis sociais 

diferentes. Basicamente, essas se classificam em três tipos, de acordo com seu 

propósito acadêmico, bem como a qualificação docente e a abrangência de áreas de 

estudo ofertadas. Antes de seguir mais a fundo, aqui cabe tratar dessas 

demarcações. Conforme o Decreto Nº 5.773/06, as IES brasileiras são 

categorizadas em Faculdades, Centros Universitários e Universidades. 

Segundo o Portal Virtual do Ministério da Educação (MEC, 2014):  

 
 

As instituições são credenciadas originalmente como faculdades. O 
credenciamento como universidade ou centro universitário, com as 
consequentes prerrogativas de autonomia, depende do credenciamento 
específico de instituição já credenciada, em funcionamento regular e com 
padrão satisfatório de qualidade. As universidades se caracterizam pela 
indissociabilidade das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. São 
instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível 
superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano 
[...]. São centros universitários as instituições de ensino superior 
pluricurriculares, abrangendo uma ou mais áreas do conhecimento, que se 
caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada pela 
qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho 
acadêmico.  

 
 

Outros dois pontos que distinguem as universidades das demais 

configurações de IES no Brasil é a titulação dos docentes e a produção intelectual 

institucionalizada (MEC, 2014). Assim, um terço do corpo docente deve deter de 

título de mestre ou doutor e outro um terço do quadro de professores deve estar sob 

o regime de tempo integral (dedicação exclusiva). 

É mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, 

tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional, que cabe a 

universidade o desenvolvimento de grupos de estudos com o intuito de fazer evoluir 

os conhecimentos atuais a níveis mais elevados por meio da pesquisa e da 

extensão. 

Tais prerrogativas expostas acima diferenciam as universidades dos centros 

universitários e faculdades no país, porém algumas universidades não têm garantido 

tais quesitos mínimos para a obtenção de tal status, assim como há centros 
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universitários que têm atendido a todos os três critérios acima, apesar de não 

deterem o título de universidade. 

Além disso, quanto a questão da autonomia universitária, as universidades 

são autônomas para criar cursos e sedes acadêmicas e administrativas, expedir 

diplomas, fixar currículos e número de vagas, firmar contratos, acordos e convênios, 

enquanto que os centros universitários têm limitada autonomia na criação, 

organização e extinção de cursos de graduação e programas de pós-graduação 

apenas em suas sedes (MEC, 2014). 

Já as faculdades não apresentam autonomia para conferir títulos e diplomas, 

além de não terem a função de promover a pós-graduação. Referem-se também a 

unidades acadêmicas (de uma área do conhecimento quaisquer) de uma 

universidade ou um centro universitário, podendo ser nominalmente chamadas de 

escolas ou institutos. 

Segundo outra perspectiva, Martins (s.d.) destaca que o papel dos centros 

universitários e das faculdades (ambas chamadas por essa autora de universidades 

de ensino) têm como visão a preparação de profissionais executores do 

conhecimento, enquanto que a formação das universidades (chamadas por ela de 

universidades de ensino-pesquisa-extensão) seria direcionada às elites intelectuais 

suscetíveis à produção científica e tecnológica. 

Retomando a questão da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, 

Severino (2002, p.11) explicita uma abordagem interessante: “espera-se que a 

educação, como prática institucionalizada, contribua para a integração [...] no tríplice 

universo do trabalho [...], no universo da sociabilidade [...] e no universo da cultura 

simbólica”. 

Martins (s.d., pg. 5-8) contribui ainda sintetizando esses três processos 

educacionais da educação superior. O ensino seria o processo de transmissão do 

saber, enquanto a pesquisa implica a própria construção do saber e a extensão 

pressupõe a intervenção sobre a realidade. E mais: “Extensão deve ser entendida, 

precisamente, como extensão de pesquisa e ensino. Não o contrário.” 

Percebendo que tais atividades de pesquisa e extensão, em particular, são 

alvos de distinção entre universidades, centros universitários e faculdades, cabe 

aqui expor suscintamente suas relevâncias. 

A pesquisa é um dos pilares da universidade é pode ser percebida desde o 

primeiro ciclo de estudos superiores, a graduação. Há diversas iniciativas de 
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pesquisa, entre elas: a iniciação à inovação, iniciação cientifica e iniciação 

tecnológica, programas de prática discente, monitoria de disciplina e estágios 

acadêmicos, práticas de laboratório, etc.  

Porém, é no âmbito da pós-graduação, em particular, a Stricto Sensu, que 

são desenvolvidas as mais avançadas pesquisas, aplicadas ou não. São nos 

programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado de universidades públicas 

brasileiras que se gera o maior volume de pesquisas nacionais. 

É no campo da pesquisa que a universidade cumpre um dos seus muitos 

papéis, a construção do conhecimento. Através de confrontação de teorias, 

explanações filosóficas e testes laboratoriais são possíveis as evoluções nos 

diversos campos do saber. 

Já, segundo o X Plano Nacional de Extensão Universitária (PNEU, 2001, 

pg.4-5):  

 
 

A Extensão é um processo educativo, cultural e científico [...]. É uma via de 
mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 
encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um 
conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes 
trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido 
àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados, acadêmico e popular, terá como conseqüências a produção 
do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e 
regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 
efetiva da comunidade na atuação da Universidade. 

 
 

Ao se falar em extensão universitária, trata-se da disseminação de 

conhecimentos (cursos, conferências, seminários), da prestação de serviços 

(assistências, assessorias e consultorias) e da difusão cultural (realização de 

eventos ou produtos artísticos e culturais). Todas essas ações são consideradas 

necessárias para a oxigenação da vida acadêmica e é o principal papel da sua 

existência (PNEU, 2001). 

Apresentados alguns dos papéis das IES contemporâneas, é relevante 

apresentar números relativos a estrutura da educação superior no país. Em 2011, 

havia 2.365 IES, sendo 2.081 estabelecimentos particulares.  

No Gráfico 01 abaixo é possível perceber a representação percentual das IES 

no país. Quanto as IES Públicas, 36,3% eram federais, 38,7% estaduais e 25% 

eram municipais (MEC, 2013). 
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Gráfico 01 - Esferas das IES no país. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
 

É importante também destacar que as universidades, os centros universitários 

e as faculdades não são as únicas opções de IES no Brasil, tampouco, privilegiadas 

a promover iniciativas de pesquisa e extensão.  

Há ainda no cenário brasileiro os IFs (Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia) e os CEFETs (Centros Federais de Educação Tecnológica), 

ambos geridos pelo governo federal e de atuação nacional, representando apenas 

0,01% entre todas as opções de IES, porém, 13% das IES públicas e 39% das IES 

federais, conforme a Tabela 01 a seguir:  

 
 

Tabela 01 – Número de IES por Tipo de Organização e Esfera Organizacional. 

 Universidades Centros Universitários Faculdades IFs e Cefets TOTAL 

Federal 59 - 4 40 103 

Estadual 38 1 77 - 116 

Municipal 11 9 65 - 85 

Privada 85 129 1.898 - 2.112 

TOTAL 193 139 2.044 40 2.416 

Fonte: Resumo Técnico Censo da Educação Superior - MEC/INEP, 2013 (Adaptado, Tabela B). 
 
 

Apesar não ser exclusividade de tais IES, além de serem oferecidos cursos 

de nível médio, técnico e profissionalizante, nos IFs e Cefets são ofertadas entre as 

formações de nível superior, cursos tradicionais regulares (bacharelado e 

licenciatura), bem como, cursos sequenciais e, majoritariamente, cursos superiores 

de tecnologia. 

Porém, esses últimos, uma opção de formação mais curta, de cunho 

profissional e direcionada ao mercado de trabalho, relativamente recente no cenário 
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brasileiro, não tem sido suficiente para atenuar as pressões por alterações dos 

conteúdos programáticos dos cursos superiores tradicionais.  

Criados na década de 1960 inicialmente na área de engenharia, segundo 

Silveira (2007), esses cursos superiores tecnológicos atualmente abrangem todas as 

áreas do conhecimento, visando enxugar conteúdos fundamentalmente teóricos e 

ter um cunho mais prático, tendo uma aceitação cada vez maior no mercado de 

trabalho brasileiro a partir dos anos 2000, assim como tem ocorrido em outros 

países onde sua implementação também é atual ou mesmo em outros em que tal 

formação já se encontra consolidada.  

Ainda assim, as grades curriculares de programas de bacharelado e 

licenciatura, considerados acadêmicos por sua forte bagagem científica, continuam 

sofrendo influências de adaptações curriculares seja por parte não só de 

empregadores e associações de classe, como também pressões internas de 

gestores, professores e alunos para uma adequação das graduações à realidade 

mercadológica. 

De acordo com dados do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – vinculado ao Ministério da Educação, outra modalidade de estudos 

superiores que vem ganhando força é a educação a distância (EAD).  

Apesar de existir desde a última década do século XIX, segundo Alves (2007), 

a EAD tem conquistado cada vez mais espaço com o advento das novas tecnologias 

da informação e comunicação (TIC’s).  

Dados levantados relativos a evolução da Educação Superior Brasileira no 

período entre os anos 2002 e 2011, trazem informações relevantes quanto ao setor. 

Considerando todos os graus acadêmicos (bacharelado, licenciatura e tecnológico), 

o número de matrículas em cursos presenciais não dobrou no período, enquanto 

que nos cursos a distância houve forte crescimento no mesmo período, conforme a 

Tabela 02 abaixo:  

 
 

Tabela 02 – Evolução de Matrículas por Modalidade de Ensino e Grau Acadêmico. 
 Bacharelado Licenciatura Tecnológico TOTAL 

EAD 2002 385 38.811 0 39.196 

2011 299.408 429.549 263.970 992.927 

Presencial 2002 4.160.441 1.144.433 130.335 5.435.209 

2011 7.406.998 1.370.016 1.104.043 9.881.057 

TOTAL 2002 4.160.826 1.183.244 130.335 5.474.405 

2011 5.006.406 1.799.565 1.368.013 10.873.984 

Fonte: Resumo Técnico Censo da Educação Superior - MEC/INEP, 2013 (Adaptado, Tabela B). 
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Analisados por tipo de grau de acadêmico, pôde-se perceber ainda que os 

cursos tecnológicos presenciais apresentaram um expressivo crescimento de 847% 

no período estudado. Porém, foi na modalidade a distância que houve um explosivo 

aumento no número de matrículas de cursos tecnológicos. No ano de 2002, não 

havia matrículas em cursos tecnológicas a distância, saltando para 263.970 

matrículas em cursos tecnológicos EAD em 2011. 

Foi identificado na pesquisa ainda três outras questões quanto a evolução no 

número de matrículas entre 2002 e 2011: 1) houve um enorme crescimento no 

número de bacharelados onlines comparado a evolução do número de bacharelados 

presenciais no país; 2) as licenciaturas foram as que menos cresceram em ambas 

as modalidades; 3) apesar do seu crescimento, a EAD, que passou de 1% do total 

de matrículas em 2002 para 9% no ano de 2011, representa um percentual ainda 

baixo de matrículas, comparado a modalidade presencial (MEC; INEP, 2013). 

Conforme a Tabela 03, se também for considerado a evolução das 

modalidades de cursos noturnos por categoria administrativa, praticamente todas 

apresentaram um crescimento no número de matrículas:  

 
 

Tabela 03 – Evolução de Matrículas por Turno e Categoria Administrativa. 
 Diurno¹ Noturno TOTAL 

Federal 2002 400.256 131.378 531.634 
2011 651.324 275.762 927.086 

Estadual 2002 249.174 166.395 415.569 
2011 307.941 240.261 548.202 

Municipal 2002 25.486 78.966 104.452 
2011 28.546 91.557 120.103 

Privada 2002 801.242 1.627.016 2.428.258 
2011 1.113.972 3.037.399 4.151.371 

TOTAL 2002 1.476.158 2.003.755 3.479.913 
2011 2.101.783 3.644.979 5.746.762 

Fonte: Resumo Técnico Censo da Educação Superior - MEC/INEP, 2013 (Adaptado, Tabela E). 
¹ Em Cursos Diurnos incluem-se os ministrados nos turnos Matutino, Vespertino e Integral. 

 
 

Os cursos noturnos passaram assim a representar de 58% em 2002 a 63% 

em 2011, apresentando aumento em todas as categorias administrativas (federais, 

estaduais e privadas), exceto nas IES municipais que mantiveram 76% das suas 

matrículas em cursos noturnos.  
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Também pode ser percebido que o número de matrículas em qualquer das 

categorias administrativas, seja pública ou privada, tem aumentado na última década 

estudada. Houve um crescimento médio de 166% no número de matrículas em 

universidades no período de 2002 a 2011, enquanto que, os centros universitários 

cresceram em média 213% o número de alunos e o número de matrículas em 

faculdades crescera 238%.  

 
 

Tabela 04 – Evolução de Matrículas por Organização Acadêmica e Categoria Administrativa. 
 Universidade Centro Universitário Faculdade TOTAL 

Federal 2002 512.423 1.061 3.852 543.598 

2011 929.847 - 1.463 1.032.936 

Estadual 2002 403.315 - 34.612 437.927 

2011 555.758 1.623 61.973 619.354 

Municipal 2002 34.486 13.585 56.381 104.452 

2011 56.366 13.275 51.384 121.025 

Privada 2002 1.236.909 418.172 779.569 2.434.650 

2011 2.090.402 906.121 1.969.851 4.966.374 

TOTAL 2002 2.187.133 432.818 874.414 3.520.627 

2011 3.632.373 921.019 2.084.671 6.739.689 

Fonte: Resumo Técnico Censo da Educação Superior - MEC/INEP, 2013 (Adaptado, Tabela G). 
 
 

Percentualmente, é possível perceber a representatividade do número de 

matrículas de 2002 a 2011 nos diferentes tipos de categoria administrativa por 

organização acadêmica, conforme a Tabela 04. Em 2002, as IES públicas detinham 

31% das matrículas de cursos superiores de bacharelado, licenciatura e 

tecnológicos, tendo no ano de 2011 uma queda de 17%, passando a representar 

apenas 26% das matrículas das IES. 

É possível verificar ainda que as universidades privadas são as que mais têm 

alunos (31%), seguidas das faculdades privadas (29%) e, posteriormente, dos 

centros universitários privados (13%). Já as faculdades federais (0,022%) são as 

IES com menor quantidade de matrículas, seguidas dos centros universitários 

estaduais (0,024%) e dos centros universitários municipais (0,197%). 

Foi possível identificar ainda quais as áreas de estudo com o maior número 

de graduados conforme seu maior grau universitário, de acordo com a Tabela 05. 

Assim, têm-se que as áreas de Educação, Ciências Sociais, Negócios e Direito e 

Saúde e Bem-Estar Social são as mais preteridas no âmbito da Graduação.  

Já no âmbito da Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado e Doutorado, há 

uma maior concentração de formados nas áreas de Ciências, Matemáticas e 
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Computação, Ciências Sociais, Negócios e Direito e Saúde e Bem-Estar Social. Por 

outro lado, as área de Serviços e Agricultura e Veterinária dispõem de menor 

número de graduados em todos os âmbitos (Graduação e Pós-Graduação), 

conforme tal estudo. 

 
 

Tabela 05 - Distribuição dos graduados por nível de instrução mais elevado, conforme campo do conhecimento 
 Graduação Mestrado Doutorado 

 Educação  20,2% 9,2% 4,7% 

Humanidades e artes 7,5% 9,9% 9% 

Ciências sociais, negócios e direito 38,4% 31,3% 25% 

Ciências, matemática e computação 7,4% 13,1% 18,9% 

Engenharia, produção e construção 7,3% 12,4% 11,1% 

Agricultura e veterinária 1,8% 3,7% 5,6% 

Saúde e bem-estar social 12,7% 14% 20,6% 

Serviços 2% 1,8% 0,8% 

Outras áreas de estudo 2,8% 4,6% 4,1% 

Fonte: Censo Demográfico, 2010 (Adaptado, Tabela 12) 

 
 

De acordo com o Gráfico 02 (SCHWARTZMAN, 2012), têm-se que as áreas 

de maior ocupação no Brasil são Educação (22,3%), Administração Pública, Defesa 

e Seguridade Social (12,8%), Saúde Humana e Serviços Sociais (10,5%) e 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas (10,2%). Já as menores áreas de 

ocupação são Atividades Rurais (1,5%) e Informação, Comunicação e Marketing 

(3,3%). 

 
Gráfico 02: Atividades desempenhadas por graduados no Brasil 

 
 

Fonte: Schwartzman, 2012 (Adaptado, Tabela 9) 
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Se considerado o maior número de profissionais atuantes em seu próprio 

campo de formação, direta ou indiretamente (áreas correlatas), temos, segundo o 

MEC/INEP (2013): Humanidades (70,5%), Direito (68,2%), Ciências Sociais (66,3%), 

Educação (66%) e Saúde (61,75%). Enquanto isso, as áreas em que há menos 

profissionais atuantes no seu próprio campo de formação são: Serviços (31,9%) e 

Computação, Estatística e Processamento de Dados (33,45%). 

Em estudo que verificou mais profundamente a realidade da educação 

superior nas cinco regiões do país e diferentes áreas do conhecimento, além de 

considerar também a tradição e inovação de 18 cursos universitários presentes em 

todos os estados brasileiros (entre eles: direito, computação, arquitetura, veterinária, 

fisioterapia, gestão ambiental), foi constatado informações interessantes. 

Segundo dados levantados no Censo Escolar, bem como no Sistema E-Mec, 

a graduação em turismo em IES privadas, assim como o curso superior de 

pedagogia, apresentou o maior número de vagas ofertadas no país em 2011 

confrontado a demanda de candidatos (ambas 0,66 candidatos por vaga), enquanto 

que há uma relativa concorrência no curso superior de turismo em IES públicas (dez 

candidatos por vaga) por conta da limitada oferta de vagas, assim como engenharia 

elétrica ou design, por exemplo (MEC 2, 2013). 

Outro fato expressivo é a massiva participação da iniciativa privada no âmbito 

da graduação em turismo. Em 2011, 240 instituições (sendo 200 privadas) ofertavam 

vagas em 290 cursos superiores de turismo (com apenas 56 públicos) (MEC 2, 

2013). 

É interesse ainda diferenciar que as IES públicas se vinculam a sistemas, seja 

federal, estadual ou municipal, financiadas pelo Estado e não cobram matrículas ou 

mensalidades, diferentemente das IES particulares que podem ser classificas como 

privadas (mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado), ou ainda 

como: comunitárias (tendo obrigatoriamente representantes da comunidade como 

participantes da entidade mantenedora), confessionais (orientação confessional e 

ideológica específica e representantes da comunidade na entidade mantenedora) e 

filantrópicas – prestadoras de serviços sem fins lucrativos em caráter complementar 

às atividades do Estado (MEC, 2013). 
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Entre as IES particulares, 41% (989) se caracterizam como privadas com fins 

lucrativos, enquanto que 1.123 (46%) são classificadas como privadas sem fins 

lucrativos (OU, 2012). 

 

4.2 MERCADO DE TRABALHO CONTEMPORÂNEO NA CONJUNTURA BRASILEIRA 
 

Dados do Boletim Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013) retratam a realidade do mercado de 

trabalho a partir de uma série de indicadores, tendo como base a Pesquisa Mensal 

de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a 

Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), ambos vinculados ao Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). Os dados a seguir têm referência os anos de 2003, 

2008 e 2012. 

Conforme a Tabela 06, quanto maior a escolaridade de uma pessoa, maior a 

sua inserção na chamada População Economicamente Ativa (PEA) – termo 

designado para “o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, 

isto é, a população ocupada e a população desocupada” (IBGE, 2014). 

Se comparados os dados no decorrer dos anos analisados (vide Tabela 06), 

entre os que têm até 08 anos de estudo e os que têm mais de 11 anos de estudo, 

pode-se perceber que o primeiro grupo teve uma queda gradativa (11,63% e 

18,05%) contra um período de estabilidade do segundo grupo, apesar do último ano 

ter registrado uma retração mínima (apenas 0,01%). Já o grupo de grau de instrução 

intermediária (entre 08 e 10 anos de estudo) apresentou também uma ligeira queda 

gradualmente (3,73% e 7,97%). 

 
 

Tabela 06 - Taxa de participação na PEA, por grau de instrução 
 Até 08 anos de estudo Entre 08 e 10 anos de estudo Maior que 11 anos de estudo 

2003 42,1% 58,9% 76,2% 

2008 37,2% 56, %7 76,2% 

2012 34,5% 54,2% 75,4% 

Fonte: Boletim Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise - IPEA, 2013 (Adaptado, Tabela I.7) 
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Já a Tabela 07 apresenta a queda da taxa de desemprego para o mesmo 

período comparado anteriormente. Atualmente, o Brasil experimenta uma taxa de 

desemprego num patamar abaixo da capacidade das vagas disponíveis serem 

preenchidas por pessoal, qualificado ou não. Além disso, é crescente o número de 

pessoas que não estão ocupadas profissionalmente por opção pessoal (como 

retorno aos estudos, maternidade, saúde, etc.) e não por falta de colocações 

disponíveis.  

Assim, a taxa de desemprego global (incluindo todos os três grupos 

analisados na tabela anterior) têm sofrido uma queda de 12,10% (2003) para 7,70% 

(2008) e nos dias atuais encontra-se em 5,40% (2012). 

 
Tabela 07: Taxa de desemprego 

 TOTAL 

2003 2,1% 

2008 7,7% 

2012 5,4% 

Fonte: Boletim Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise - IPEA, 2013 (Adaptado, Tabela VI.1) 

 
 

É na Tabela 08 seguinte que pode se perceber melhor o cruzamento das 

duas tabelas anteriores. Em todas as categorias (até 08 anos de estudo; entre 08 a 

10 anos de estudo; maior que 11 anos de estudo) houve uma queda na taxa de 

desemprego no período analisado: 62,5%, 54,81% e 50,46%, respectivamente. Tais 

dados abaixo indicam que quem têm menos instrução (Até 08 anos de estudo, 

4,50%) têm tido uma maior chance de estar trabalhando que os mais escolarizados 

(Maior que 11 anos de estudo, 5,30%), apesar de uma diferença percentual 

inexpressiva.  

 
 

Tabela 08: Taxa de desemprego por grau de instrução 
 Até 08 anos de estudo Entre 08 a 10 anos de estudo Maior que 11 anos de estudo 

2003 12% 16,6% 10,7% 

2008 6,7% 10,6% 7,5% 

2012 4,5% 7,5% 5,3% 

Fonte: Boletim Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise - IPEA, 2013 (Adaptado, Tabela IV.7) 

 
 

Outros dados interessantes são apresentados na Tabela 09, onde é exposta a 

distribuição dos desempregados conforme seu grau de instrução. Das pessoas sem 

ocupação profissional em 2012, o grupo de menor escolaridade é o menos 
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representativo (17,20%), seguido do grupo de escolaridade intermediária (23,10%), 

e por fim o grupo de maior escolaridade (59,70%).  

Ou seja, apesar de habitualmente terem maiores chances de estarem 

trabalhando, os mais escolarizados são maioria entre os desempregados, 

contrariando as tabelas anteriores. Além disso, enquanto a porcentagem de pessoas 

de menor escolaridade e escolaridade intermediária desempregadas caiu no período 

entre 2003 e 2012 (queda de 48,19% e 14,12%, respectivamente), a taxa de 

desempregos entre os de maior escolaridade aumentou em exatos 50% no mesmo 

período estudado. 

 
 

Tabela 09: Composição do desemprego por grau de instrução 

 Até 08 anos de estudo Entre 08 a 10 anos de estudo Maior que 11 anos de estudo 

2003 33,2% 26,9% 39,8% 

2008 22,5% 24,6% 52,9% 

2012 17,2% 23,1% 59,7% 

Fonte: Boletim Mercado de Trabalho, Conjuntura e Análise - IPEA, 2013 (Adaptado, Tabela IV.13) 

 
 

A Tabela 10 apresenta o percentual de empregados sem carteira assinada e 

os empregados por conta própria na ocupação total. Conforme os dados 

apresentados abaixo, o percentual de empregados sem carteira assinada tem caído 

(7,22%), representando em 2012 a 15,60% da população economicamente ativa. 

Assim, percebe-se que houve uma melhora na qualidade das relações trabalhistas, 

entendendo que tal melhora é fruto da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que 

surgiu para garantir direitos aos trabalhadores, a parte mais frágil do relacionamento 

laboral.  

  
 

Tabela 10: Participação dos empregados sem carteira assinada na ocupação total 
 Empregados sem carteira assinada 

2003 21,6% 

2008 19,5% 

2012 15,6% 

Fonte: IPEA, 2013 (Adaptado, Tabela VI.1) 

 
 

É pertinente aqui ser apresentada também outra alternativa bem 

representativa de trabalho no Brasil. Assim, dados de um outro estudo serão 

apresentados: o Global Entrepreneurship Monitor (2013).  
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No ano de 2013, o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) 

em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) realizaram um levantamento chamado 

“Empreendedorismo no Brasil”. 

Nesse documento é exposto que 32,3% da população entre 18 e 64 anos são 

empreendedores, representando 40 milhões de indivíduos de um contingente total 

de 123 milhões de pessoas. Tal pesquisa divide ainda os empreendedores entre 

aqueles que tocam um negócio qualquer de até 03 anos e aqueles que encontram 

seus negócios já consolidados.  

Deste modo, tem-se dados mais precisos que registram que 17,30% dos 

empreendedores são iniciais nascentes (em fase de implementação) e novos (em 

negócios já iniciados), correspondendo a 21 milhões de pessoas, e outros 14,40% 

são empreendedores estabelecidos (outros 19 milhões de indivíduos). 

Há ainda uma questão conceitual que cabe ser feita para se entender a 

motivação de se empreender. Segundo especialistas, existe ainda duas 

classificações dos tipos de empreendedores:  

 
 

Os empreendedores por necessidade são aqueles que iniciam um 
empreendimento autônomo por não possuírem melhores opções de 
ocupação, abrindo um negócio a fim de gerar renda para si e suas famílias. 
Já os empreendedores por oportunidade são os que identificaram uma 
chance de negócio e decidiram empreender, mesmo possuindo alternativas 
de emprego e renda (GEM, 2013, p.XX).  

 
 

No Brasil, conforme a Tabela 11, há mais empreendedores (seja inicial ou 

estabelecido) com menos de 11 anos de estudo (54,7%) comparado aos demais 

com ensino médio completo (32,25%) e superior (13%). Comparando-se a outros da 

mesma escolaridade, novamente as pessoas de menor escolaridade apresentam 

maior grau de empreendedorismo (17,2%) contra 16,2% (ensino médio completo) e 

13,95% (superior).  

   
 

Tabela 11: Empreendedorismo segundo nível de escolaridade 
 

Fonte: GEM, 2013 (Adaptado, Tabelas 1.3, 1.4 e 2.1, 2.2) 

 Mesma escolaridade (%) TOTAL (%) 

Menor que segundo grau completo 17,2 54,70 

Segundo grau completo 16,2 32,25 

Maior que segundo grau completo 13,95 13 
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Por outro lado, independente do grau de escolaridade, conforme a Tabela 12, 

a grande maioria (90%) dos empreendedores brasileiros recebiam até 06 salários 

mínimos em 2013: 59,60% recebiam até R$2.034,00 e outros 30,40% recebiam até 

R$4.068,00 de acordo com o salário mínimo de R$678,00 do ano passado, apenas, 

5,71% recebiam até R$6.102,00 e, menos ainda, 4,3 % recebiam mais do que esse 

teto. 

 
 

Tabela 12: Empreendedorismo, segundo faixa de renda 
 
 
 

 
 
 

Fonte: GEM, 2013 (Adaptado, Tabelas 2.1, 2.2) 
 
 

Uma outra comparação entre rendimentos é apresentada nas tabelas 

seguintes. Na Tabela 13 é feita uma comparação entre as rendas dos empregados 

contratados sob o regime celetista (CLT) e dos trabalhadores sem carteira de 

trabalho e previdência social (CTPS) assinada, sinalizando que tem havido uma forte 

queda (49,70%) nos ganhos financeiros do primeiro grupo (empregados celetistas) 

em relação ao segundo (empregados sem carteira assinada).  

 
 

Tabela 13: Diferença de rendimento dos empregados do setor privado com e sem carteira assinada 

 Total 

2003 67% 

2008 56% 

2012 33,7% 

Fonte: IPEA, 2013 (Adaptado, Tabela VI.3) 

 
 

Já os empregados da iniciativa privada com carteira assinada em 2012, 

apesar de apresentarem 21% a mais de rendimentos que os trabalhadores por conta 

própria, tais trabalhadores têm perdido poder de compra comparado ao ano de 2003 

em que sua renda média era bem mais superior, correspondendo a 35,6% a mais  

que o rendimento dos empreendedores, segundo a Tabela 14. 

 
 
 

 TOTAL (%) 
Menos de 03 salários mínimos 59,6 
De 03 a 06 salários mínimos 30,4 
De 06 a 09 salários mínimos 5,71 
Mais de 09 salários mínimos 4,33 
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Tabela 14: Diferença de renda dos empregados com carteira assinada e os trabalhadores por conta própria 

 Total 

2003 35,6% 

2008 20,8% 

2012 20,8% 

Fonte: IPEA, 2013 (Adaptado, Tabela VI.4) 

 
 

Outro dado relevante no cenário educacional brasileiro é que cerca de 11,3% 

dos maiores de 25 anos haviam concluído a graduação, de acordo com o Censo 

Demográfico (2010), taxa bem inferior à média dos países vinculados à Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE). 

Segundo tal Organização (OCDE, 2011), aproximadamente 90% dos 

graduados de nível superior (graduação e pós-graduação) entre 25 e 64 anos de 

idades encontravam-se trabalhando em 2011, enquanto que 70% dos secundaristas 

(formação geral, técnica, profissionalizante ou menor nível de instrução) 

encontravam-se trabalhando no mesmo ano. Portanto o cenário brasileiro não é dos 

piores tendo em vista que a taxa de desemprego entre graduado atualmente é de 

próximo a 5,3% e entre os chamados secundaristas é de 6% em 2012. 
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5. A FORMAÇÃO SUPERIOR EM TURISMO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 

2014) é uma fundação do Ministério da Educação. Listando nove grandes áreas do 

conhecimento (Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, 

Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas, Linguística, Letras e Artes e Multidisciplinar), ela agrupa os estudos do 

turismo dentro da área das Ciências Sociais Aplicadas junto aos campos de Direito, 

Administração, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Desenho Industrial, 

Planejamento Urbano e Regional, Demografia, Ciências da Informação, Museologia, 

Comunicação e Serviço Social. 

De acordo com Trigo (2006), diferentemente de muitos outros países, o curso 

superior de turismo no Brasil se distingue visto que esse campo de estudo 

majoritariamente é tratado em outros países como cursos técnicos/tecnológicos ou 

profissionalizantes, frequentemente associados a outras áreas de atuação das 

ciências sociais/humanas ou negócios, como a administração, a economia ou a 

geografia. 

Tendo sua gênese na década de 1970 no Estado de São Paulo, a formação 

superior em turismo no Brasil foi criada primeiramente no âmbito da graduação na 

modalidade de bacharelado.  

Entre diversos fatores que promoveram a criação da graduação em turismo 

no Brasil, Teixeira (2006) destaca a percepção do turismo como um negócio ainda 

inexplorado a época, bem como, da valorização do ócio, do tempo livre e do lazer 

pelo Serviço Social do Comércio (SESC) – de atuação nacional, além da oposição 

do regime militar vigente em fomentar cursos de caráter filosófico e, sim, cursos de 

cunho tecnológico e multidisciplinar. 

Sogayar e Rejowski (p. 286, 2011) afirmam ainda que “a abertura da Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR) em 1966, um marco na história da gestão 

pública brasileira, pretendia reverter a imagem negativa da ditadura brasileira no 

exterior”. Com ela, fortaleceu-se ainda mais a criação da formação superior em 

turismo no país. 

Segundo Matias (2002), o formato brasileiro dos primeiros cursos superiores 

em turismo nada mais seria uma proposta adaptada dos modelos europeus que 
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tinham o propósito de ser uma opção de formação direcionada a uma nova área de 

atuação dinâmica para a classe média. 

Matias (2002) divide e resume em quatro fases a evolução da graduação em 

turismo no Brasil, desde os primórdios na década de 1970 até os primeiros anos do 

século XXI. 

 
Na primeira fase, tem-se o curso de Turismo implementado em 1971, na 
Faculdade Morumbi, hoje Universidade Anhembi Morumbi [...]. 
Posteriormente, em 1978, os de Hotelaria, ambos com expansão moderada, 
totalizando dez cursos no final da década e com oferta direcionada às 
grandes capitais brasileiras [...]. A segunda fase, em meados da década de 
1980, foi marcada pela estagnação de oferta de cursos [...]. A terceira fase, 
na década de 1990, caracteriza-se pela valorização dos cursos no âmbito 
acadêmico, com o aumento do número de cursos nas áreas de Turismo, 
Hotelaria e Administração com habilitação em Turismo e Hotelaria nas 
capitais e com distribuição mais igualitária nas demais regiões brasileiras, 
abrangendo e estendendo-se ao interior de vários estados. Na atualidade, 
[...] [há] aumento quantitativo de propostas diferenciadas de cursos e uma 
tendência de cursos de Turismo com ênfases direcionadas para a 
flexibilização e a regionalização. É destacada ainda, em relação ao 
momento atual da oferta de cursos de turismo, a contribuição ímpar do 
Sistema Federal de Educação (MOURA, 2009, p. 40-41) 

 
 

Como apresentado no trecho acima, o curso pioneiro de graduação em 

turismo foi ofertado assim pela iniciativa privada por meio da antiga Faculdade de 

Turismo do Morumbi (atual Universidade Anhembi-Morumbi) no ano de 1971. Nela 

foi proposto um enfoque mercadológico visando preparar profissionais para atuar 

num ramo de grande potencial de crescimento.  

Dois anos após a criação do primeiro curso superior privado de turismo no 

Brasil, foi criado uma graduação em turismo na esfera pública. No ano de 1973, a 

prestigiada Universidade de São Paulo passou a oferecer o curso de turismo, com 

uma proposta mais acadêmica, crítica e científica, balizada fortemente pelas 

ciências humanas e sociais. 

Com duas propostas distintas, marcantes até os dias atuais, as IES públicas 

majoritariamente disponibilizam cursos acadêmicos e as instituições particulares 

principalmente disponibilizando cursos mercadológicos, apesar de ambas almejarem 

o planejamento turístico por meio da integração multidisciplinar de conhecimentos 

(SOGAYAR E REJOWSKI, 2011). 

Um marco na organização acadêmico-pedagógica dos cursos de turismo se 

deu apenas trinta anos depois da abertura do primeiro curso no Brasil. Somente com 

a Resolução Nº 13 de 24/11/2006 que se instituiu as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais da Graduação em Turismo (DCNGT, 2006) no país, definindo assim que 

os Projetos Pedagógicos de tais cursos abrangessem desde as devidas 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso e as propostas de 

atividades complementares, bem como, os componentes curriculares, o estágio 

curricular supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso – como componente 

opcional.  

Cabe destacar dois artigos pertinentes a esse trabalho. Em seu artigo quarto 

é descrito 19 domínios entre o leque de competências e habilidades previstas nos 

cursos de graduação em turismo. São eles:  

 
 

Compreensão de políticas de turismo; uso de métodos para planejamento; 
elaboração de planos de turismo; operacionalização de inventários 
turísticos; domínio de estudos de viabilidades; capacidade de aplicação da 
legislação; aptidão a executar projetos; habilidade de intervenção no 
mercado; capacidade de classificação de serviços; domínio de técnicas das 
diversas manifestações humanas; domínio de estudo de mercados; 
comunicação e expressão; uso educativo de recursos turísticos; domínio de 
idiomas; uso de recursos tecnológicos; integração de equipes inter e multi 
disciplinares; compreensão da globalização; conhecimento das relações 
humanas, relações públicas e das articulações interpessoais; 
conhecimentos técnico-profissionais (DCNGT, 2006). 

 
 

Já em seu artigo quinto são apresentados os diversos conteúdos previstos a 

serem trabalhados ao longo da graduação em turismo, divididos em básicos 

(sociologia, antropologia, história, filosofia, geografia, cultura e arte), específicos 

(teoria geral do turismo, informação e comunicação, administração, direito, 

economia, estatística, contabilidade, línguas) e teórico-práticos (visitas técnicas, 

inventários turísticos, laboratórios de aprendizagem e estágios). 

Csordas (2009) destaca como dificuldades enfrentadas por turismólogos a 

essência de sua base educacional que é fortemente relacionada a um campo 

inter/multidisciplinar e exige do profissional a procurar meios de agregar à sua 

formação conhecimentos de diferentes áreas e ciências. 

A graduação também tem tido um expressivo aumento no número de cursos 

de turismo, sobretudo pelas instituições particulares, com significativa presença do 

Sistema S (por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) em todas as 

regiões do país e de estabelecimentos públicos federais e estaduais de educação 

superior (REJOWSKI, 2001). 
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Com uma visão crítica apurada, Rejowski (2001) expõe que apesar do Brasil 

não ser um dos destinos turísticos mundiais, a formação em turismo vem 

aumentando há três décadas no país, com a criação de uma série de cursos focados 

em segmentos variados do setor e diversificado leque de cursos de especialização, 

corroborando assim com Matias (202) e Degrazia (2006). 

A autora questiona novamente se a massa de formados encontra colocações 

profissionais no trade ou estão aptos a empreender, e como se encontra a qualidade 

da formação desses profissionais.  

Como agravante à absorção de turismólogos no mercado de trabalho, pode-

se verificar que há diversos desafios para docentes, pesquisadores e IES. Entre 

eles, além da avassaladora oferta de cursos de bacharelado e tecnológicos em 

turismo, há cada vez mais um menor número de candidatos por vaga ano após ano 

e uma evasão discente extremamente exacerbada (Degrazia, 2006). 

Por outra perspectiva, Rejowski (2001, p.53) aponta uma dicotomia entre 

algumas abordagens acadêmicas “incoerentes, inconsistentes e mal formuladas” 

com o amadurecimento dos cursos expandidos fora das capitais com propostas 

“diferenciadas, adaptadas ou direcionadas às necessidades e realidades locais e 

regionais”. 

A autora sintetiza a carência de profissionais de turismo devidamente 

capacitados para exercerem atribuições de gestão, planejamento e pesquisa, apesar 

da grande mão-de-obra egressa dos bancos universitários: 

 
 

Faltam pesquisadores para desenvolver pesquisas básicas e aplicadas à 
resolução de variados problemas, faltam planejadores e gestores do 
desenvolvimento turístico, enfim, faltam recursos humanos qualificados e 
capacitados (REJOWSKI, 2001, p.54). 

 
 

Essa falta de mão-de-obra capacitada reforça a necessidade de formação 

para atender ao turismo, composto por vários setores, podendo sua cadeia produtiva 

ser dividida em setores líderes, serviços relacionados, indústrias relacionadas e 

atividades de apoio, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, 2010). 

Segundo essa entidade, seus setores líderes seriam aqueles que tornam real 

a experiência do turista - Hospedagem, Promoção de Eventos, Alimentação, 

Entretenimento, Operadoras Turísticas e Agências de Viagens. Já os serviços 
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relacionados contabilizariam oito ramos, as indústrias relacionadas outras doze 

áreas e, por fim, as atividades de apoio, mais dez segmentos – totalizando assim 30 

setores inseridos na dinâmica do turismo, além de outros setores produtivos 

associados que relacionam-se ao Artesanato, à Cultura, aos Agronegócios, à 

Indústria e ao Comércio.  

Porém, apesar desse amplo leque de opções, Faria (2006, p.30) expõe que 

frequentemente nos estágios de graduação são desenvolvidas atividades de 

complexidade aquém a capacidade e da formação dos estudantes da área. 

 
 

Nota-se que o mercado muitas vezes nega oportunidades ao profissional do 
turismo de desenvolver seu empreendedorismo e iniciativa e a possibilidade 
de atuação responsável, a níveis mais elevados. Os estudantes de Turismo 
têm muitas vezes a base teórica, mas não tem a oportunidade de 
complementar na prática sua experiência, principalmente nas áreas de 
administração, gestão e planejamento, uma vez que a maior parte dos 
estágios está direcionada a área operacional, evidenciando-se uma 
carência na oferta em estágios que possam agregar valor à formação do 
estudante de turismo. 

 
 

Tal situação acontece por conta que desde a gênese da educação em 

hospitalidade e turismo, há um série de dificuldades ainda não resolvidas, entre elas, 

a questão do desenvolvimento do setor e da fundamentação teórica da área. De 

acordo com COOPER, SHERPERD, WESTAKLE (2001, apud SOGAYAR; 

REJOWSKI, 2011, p.288), quanto ao setor de turismo em si, este:  

 
 

É fragmentado, com uma ampla gama de serviços e produtos, formado em 
sua maioria por pequenos negócios conduzidos por empresários e 
autônomos, sem formação específica na área, os quais não reconhecem a 
necessidade do desenvolvimento do profissionalismo no mesmo.  

 
 

Já quanto a formação em si, Cooper, Sherperd e Westakle (2001) exprimem 

outras implicações. Segundo os autores, o formato dos programas são flexíveis. 

Esses não se limitam apenas ao desenvolvimento de técnicas, à gestão de 

empreendimentos ou à práticas de supervisão de serviços, por exemplo. Assim, 

desencadeia-se uma enorme abrangência de conhecimentos a serem estudados. 

Além disso, o próprio estreitamento de diversas IES com o mercado é um desafio. 

Por conta de convênios, parcerias e contratos firmados, há uma dificuldade em 

desassociar relacionamentos corporativistas por um objetivo institucional unilateral. 
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Uma resposta à inadequação dos cursos oferecidos e ao mercado 

extremamente exigente é a aproximação do setor público, dos contratantes e dos 

entes formadores (COOPER, 2007), que resultaria em um impacto menor às 

pressões da baixa absorção profissional de egressos de turismo (RUSCHMANN, 

2002).  

Quanto ao desenvolvimento de um outro relevante aspecto acadêmico, a 

pesquisa em turismo, alguns autores como Carvalho (1999 apud TELES, 2010, p.13) 

afirmam que há apenas “meras reproduções de informações sobre o assunto”, não 

tendo sido produzidos conhecimentos relevantes ao campo do turismo.  

Moesch (2000, apud TELES, 2010, p.13) corrobora tal visão, expondo que os 

estudos em turismo: “em sua maioria são desarticulados, unilaterais e com 

insuficiência metodológica, apresentando, salvo exceções pontuais, ausência de 

espírito crítico passível de autonomia intelectual, que possibilite a construção de um 

campo teórico”. 

A pós-graduação, em nível de especialização ou mestrado/doutorado – 

intrinsecamente relacionados com a pesquisa, principalmente aquela de caráter 

acadêmica e científica – tem contribuído cada vez mais para um crescimento no 

número de publicações, segundo Trigo (2006), apesar de relevar, porém, que o 

Brasil possui uma longa trajetória a seguir para estabelecer bases teóricas sólidas 

quanto a dinâmica da atividade turística e toda a sua complexidade. 

Para outro autor, a pós-graduação tem ainda um papel particular de 

contribuição para com o âmbito da graduação: “A produção do saber-turístico 

fundamentado nas questões relevantes para o contexto da economia atual é 

imprescindível para posicionar os cursos de Turismo e, principalmente, abrir campos 

de mercado para os profissionais formados” (DEGRAZIA, 2006, p.49). 

Ramos et all (2011) destacam que apesar da profissão de turismólogo existir 

por mais de 4 décadas, ainda há uma lacuna quanto a programas de pós-graduação 

Stricto Sensu em turismo.  

Por todo país, a CAPES (2014) enumera apenas oito programas de 

mestrados na área de turismo e correlatas, em IES públicas e privadas. Tais cursos 

são ofertados na modalidade de mestrado acadêmico (UFRN, Univali, USP, UFPR, 

UCS e UAM) e na modalidade profissional (UnB e UECE). No Brasil, segundo essa 

mesma instituição, há ainda somente dois cursos de doutorado vigentes (Univali e 

UFRN). 
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Quanto a essa questão da expansão da pós-graduação Stricto Sensu, Ramos 

et all (2011, p.06) afirmam que: 

 
 

Um fator significativamente relacionado com a oferta de cursos de pós-
graduação diz respeito a titulação do corpo docente [...]. No setor público 
concentra-se 67,8% dos docentes com mestrado e doutorado do país. Isso 
significa que as instituições públicas apresentam as melhores condições 
para estudos, pesquisas e para a oferta de cursos de pós-graduação stricto 
sensu.  

 
 

Rejowski (2011) arremata que no Brasil a área de turismo encontra-se apta a 

galgar novos níveis para qualificar profissionais com bagagens científicas concretas. 

O desenvolvimento do nível Stricto Sensu só tem a agregar ao setor de turismo, 

solidificando o conhecimento e aumentando a exigência científica na formação de 

pessoas capacitadas para atuar no campo.  

Após essa sucinta exposição da realidade nacional da graduação, pós-

graduação e pesquisa em turismo, na próxima sessão será contextualizado o âmbito 

da graduação nas IES Públicas Fluminenses, indo de encontro com o perfil da 

instituição objeto de estudo desse trabalho. 

 

5.1. A GRADUAÇÃO EM TURISMO E AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR PÚBLICAS FLUMINENSES 

 

Os primeiros cursos superiores de turismo no Estado do Rio de Janeiro têm 

sua origem na década de 1970 e, até o ano de 2000, todas as formações 

disponíveis – no âmbito da graduação em turismo, eram ministradas em IES 

privadas. 

Somente com a virada do século XXI que são criados cursos superiores em 

IES públicas no Estado do Rio de Janeiro. A partir de 2003, surgem seis graduações 

presenciais na esfera federal (três bacharelados e dois tecnológos) e, em 2010, um 

bacharelado presencial em turismo na esfera estadual em Teresópolis, na região 

serrana do estado, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

As primeiras IES federais a ofertarem graduações em turismo localizavam-se 

na região metropolitana do Rio de Janeiro. São elas, a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) na capital fluminense e a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) em Niterói, ambas em 2003.  
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No ano de 2004, na chamada Costa do Sol, inicia-se uma extensão do curso 

de turismo de Niterói em Quissamã pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 

enquanto que o curso de turismo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRuralRJ) tem seu início em 2006, no município de Nova Iguaçu – na Baixada 

Fluminense.  

Por fim, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca cria cursos superiores tecnológicos presenciais em gestão do turismo em 

duas novas unidades na Serra Verde Imperial, em Nova Friburgo e Petrópolis, 

ambos em 2009.  

No Rio de Janeiro, através de um Consórcio Acadêmico – o CEDERJ, recém-

criado em 2000 por sete IES Públicas do Estado, é ofertado o pioneiro curso de 

Licenciatura em Turismo, na modalidade a distância, sendo oferecido pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRuralRJ) a partir do ano de 2009 

em quatro pólos (Angra dos Reis, Resende, São Gonçalo e Saquarema), por meio 

da Fundação CECIERJ (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do 

Estado do Rio de Janeiro). 

Atualmente, a mesma formação é ofertada também pela Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em dois outros pólos (Campo Grande e 

Macaé) e a UFRuralRJ com os quatro pólos citados anteriormente, ambas contando 

com contribuições acadêmicas da Universidade Federal Fluminense (UFF), da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF). 

No ano de 2011, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca (Cefet-Rio) insere o curso superior tecnológico em gestão do turismo 

entre as 14 opções de cursos a distância e os 32 polos oferecidos pelo Consórcio 

CEDERJ, atualmente, sendo oferecidas 250 vagas em cinco pólos (Duque de 

Caxias, Miguel Pereira, Niterói, Nova Iguaçu e Rocinha).  

Inicialmente, com 160 vagas em 2009, hoje já são disponibilizadas 

anualmente pelo Consórcio CEDERJ 205 vagas pela UFRuralRJ no curso de 

licenciatura em turismo e outras 80 vagas pela UNIRIO no mesmo curso a distância. 

Nenhum dos cursos de graduação estavam vinculados a Departamentos com 

programas de pós-graduação na área, visto que não se registram no Estado do Rio 

de Janeiro cursos Stricto Sensu (mestrados e doutorados) em Turismo, apenas Latu 
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Sensu (especializações), que incluem os cursos executivos, mais conhecidos pelo 

acrônimo MBAs – Master in Business Administration.  

 

5.2. A GRADUAÇÃO EM TURISMO DA UNIVERSIDADES FEDERAL FLUMINENSE 

 

Antes de tratar diretamente do curso superior em turismo da Universidade 

Federal Fluminense, vale aqui tratar de uma breve exposição da realidade dessa 

instituição de forte presença no Estado do Rio de Janeiro.  

Criada em 1960 com o agrupamento de faculdades federais, 

estabelecimentos estaduais e faculdades privadas, a atual Universidade Federal 

Fluminense tem sede no município de Niterói e, além de um colégio universitário, há 

37 escolas, institutos e faculdades vinculados – divididos em 117 departamentos de 

ensino, totalizando 134 cursos de graduação, 158 cursos de especialização e 67 

programas de mestrados, doutorados e pós-doutorados (UFF, 2012). 

Está inserida em diferentes Campi, Unidades e Pólos no Estado do Rio de 

Janeiro e também tem cursos a distância em outras cinco Unidades da Federação, 

além de serem desenvolvidas atividades em Iguaba (RJ) e Cachoeira de Macacu 

(RJ), bem como, em Oriximiná (PA). Nos últimos 10 anos, houve uma intensificação 

da interiorização, com cursos de graduação em Angra dos Reis, Campos dos 

Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Miracema, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Santo 

Antônio de Pádua, e Volta Redonda. 

No ano de 2012, a Universidade Federal Fluminense contava com mais de 

50.000 alunos matriculados em graduações presenciais e quase 5.000 discentes em 

cursos superiores a distância. No mesmo ano, contabilizava ainda quase 3.000 

docentes e 5.000 servidores técnico-administrativos, mais de 4.000 discentes de 

mestrado, doutorado ou pós-doutorado e cerca de 16.000 alunos de especialização 

e cursos executivos.  

No caso do Bacharelado em Turismo, o curso iniciou-se em 2003 em Niterói 

e, no ano seguinte, cria-se uma extensão do curso no município de Quissamã, na 

região turística da Costa do Sol, em parceria com a prefeitura local. O curso é 

oferecido pelo Departamento de Turismo e estava vinculado à Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Atualmente, o mesmo curso encontra-

se inserido junto à Faculdade de Turismo e Hotelaria, recentemente criada em 2013 

– quando completou-se 10 anos de existência do programa. 
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A ênfase do curso está sobre o conteúdo de planejamento, gestão e 

administração, como constante na missão do curso em sua página virtual (Turismo, 

2013):  

 
 

Focada na formação de profissionais qualificados para assumir o 
planejamento, a gestão e administração de sistemas turísticos de qualquer 
natureza e escala, nos seus diferentes níveis específicos (estratégico, 
gerencial e operacional), a partir de uma visão holística da relevância do 
fenômeno turístico no mundo contemporâneo. 

 
 

É proposto o desenvolvimento ao longo de quatro anos de curso de “um 

espírito humanístico crítico, que o habilite a contribuir [...] para o crescimento e 

desenvolvimento do turismo, [...] para a melhoria da qualidade de vida das 

sociedades, assumindo a posição de cidadão consciente da realidade que o rodeia”. 

(Turismo, 2013) 

São características de tal programa, segundo a página institucional do 

Departamento de Turismo na internet (Turismo, 2013):  

 
 

Formação humanística; formação técnico-gerencial e práticas; capacidade 
crítica em relação ao turismo e às sociedades; raciocínio lógico, crítico e 
analítico para formular problemas e buscar soluções; espírito de liderança e 
capacidade de tomada de decisões com empatia e equidade; visão 
atualizada do mundo e em particular dos problemas nacionais. 

 
 

Está organizado tendo a gestão pública e privada no turismo como eixo 

norteador, abrangendo quatro temáticas: operação, patrimônio, planejamento e 

empreendedorismo. É exigido um trabalho de conclusão de curso para garantir a 

titulação de Bacharel, sob orientação de um professor e defesa numa banca de 

docentes da área, nos formatos de monografia, estudo de caso ou plano de 

negócios. 

Em 2009, a grade curricular passou por uma reformulação, hoje totalizando 

3.450 horas de curso, incluídos 1.050 horas de formação básica, 1.800 horas de 

formação específica e 420 horas de conteúdos teórico-práticos contabilizados 300 

horas de estágio supervisionado, além de mais 300 horas de atividades 

complementares.  
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Estando regularizado junto à legislação corrente por meio da Resolução de 

Criação CEP 20/2003 e Reconhecimento pela Portaria SESU 148/2007, o presente 

programa de graduação conta com egressos desde o ano de 2006. 

O curso é oferecido em oito semestres letivos, integrando disciplinas 

obrigatórias (incluindo optativas e línguas estrangeiras instrumentais – espanhol 

e/ou inglês), em regime integral (nos turnos manhã e tarde, nos primeiros quatro 

períodos e, posteriormente, no turno da manhã, nos quatro últimos semestres). 

Como atividades complementares são possíveis serem aproveitados horas 

em Visitas e Viagens Técnicas, Projetos Sociais, Culturais ou de Extensão, 

Monitoria, Participação ou Organização de Eventos, Pesquisa, Publicações ou 

Apresentações de Trabalhos, Cursos, Representação Estudantil, Estágios 

Profissionais e Participação em Empresa Junior. 

São desenvolvidas atividades de complementação da formação dos seus 

discentes nos Laboratórios de Comportamento do Consumidor (LabCom), 

Laboratório de Eventos (Leve), Laboratório de Turismo e Antropologia (LATA), 

Grupo de Pesquisa Turismo e Cultura (T-Cult), Grupo de Trabalho de Turismo em 

Áreas Protegidas (GTTAP) e o mais recente novo Observatório de Turismo. Por fim, 

há duas representações estudantis vinculadas: o Diretório Acadêmico de Turismo 

(DATUR) e a Associação Atlética Turismo. 

O Departamento de Turismo oferece ainda a Graduação Tecnológica em 

Hotelaria e o Master in Business Administration em Empreendimentos Turísticos, 

contando com 35 docentes, além de uma empresa júnior compartilhada com os 

cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuárias. Há ainda um 

Curso Superior Sequencial em Empreendedorismo e Inovação (EAD) – ministrado 

por professores de ambas as Faculdades de Administração e Ciências Contábeis e 

de Turismo e Hotelaria. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

 

A Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense é oferecida 

presencialmente, na modalidade de bacharelado, em duas unidades, Niterói e 

Quissamã. Conforme o Projeto Pedagógico de Curso, ambas as unidades compõem 

em seu fluxograma curricular disciplinas de caráter formativo básico, específico e 

teórico-prático.  

Entre as disciplinas de formação teórico-prática, há as disciplinas de 

Elaboração de Projeto de Pesquisa, Estágio Supervisionado, Tópicos Especiais em 

Turismo, Elaboração de Relatórios Técnicos e Científicos e Trabalho de Conclusão 

de Curso.  

Em relação as disciplinas de Elaboração de Relatórios Técnicos e Científicos 

e Trabalho de Conclusão de Curso, ambas são obrigatórias, exigindo-se que sejam 

cursadas juntas (co-requisito), preferencialmente, no último semestre da graduação.  

Desde o ano de 2007, 276 discentes concluíram essas duas disciplinas pela 

Unidade de Niterói, conforme averiguado com a Comissão de Trabalho de 

Conclusão de Curso de Turismo do Departamento de Turismo da Universidade 

Federal Fluminense.  

Ainda de acordo com tal Comissão, deve-se relevar que cerca de 10% dos 

alunos concluem a carga horária de disciplinas, porém, não colam grau no mesmo 

semestre, ou seja, não se graduam. Assim, ao ser desconsiderado a média de 

alunos que cursaram todas as disciplinas e não concluíram o curso, 

aproximadamente, têm-se 248 alunos, conforme o Gráfico 03. 
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Gráfico 03 – Unidade de Niterói (2007-2013): Concluintes de TCC e ERTC x Alunos Graduados 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
² Dados Aproximados. 

 
 

Um questionário-teste foi elaborado previamente por meio da plataforma 

virtual Qualtrics com o intuito de verificar se a compreensão das perguntas 

propostas estava clara, bem como, contabilizar o tempo médio de preenchimento do 

questionário e a possibilidade de agrupamento de perguntas, sendo aplicado por 48 

horas junto a discentes e docentes do Departamento de Turismo da instituição 

através da mídia social Facebook, na comunidade do curso. 

Após essa primeira fase de teste e revisão do questionário, foi elaborado um 

questionário online definitivo através da mesma plataforma, com o objetivo de 

levantar extensivamente dados quanto aos ex-alunos da graduação em turismo da 

presente universidade, contendo assim vinte e duas perguntas de três tipos 

diferentes: múltipla escolha, múltiplas respostas e fechadas.  

Também, foram utilizadas perguntas do tipo Escala Likert, no qual são 

atribuídos graus de concordância de acordo com determinadas afirmativas, sendo 

elencadas quatro opções (Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente, Discordo 

Parcialmente e Discordo Totalmente). Optou-se por não dispor de uma quinta opção 

de caráter neutro (Nem Concordo, Nem Discordo).  

Foram obtidas as Atas de Prováveis Formandos de semestres anteriores 

junto a Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, garantindo assim acesso a 

lista de egressos e, consequentemente, uma considerável participação no 

preenchimento do questionário por parte dos ex-alunos – público-alvo da pesquisa. 
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Posteriormente, foi realizado contato com os egressos por meio de 

mensagens privadas (inbox messages), após uma busca nominal novamente na 

mídia/rede social Facebook. Contou-se também com a colaboração de alunos e ex-

alunos, além de professores, para a divulgação do link do questionário online na 

comunidade virtual do curso na mesma rede social, além de outras duas que têm 

como membros participantes a comunidade acadêmica do curso: o Grupo do 

Laboratório de Eventos e a Página da Associação Atlética de Turismo. 

A partir do resgate de antigos Mailing Lists do Diretório Acadêmico de 

Turismo e do Laboratório de Eventos, foram enviados e-mails ao público-alvo com o 

mesmo propósito. O questionário esteve disponível para seu preenchimento por 

quatro semanas exatas, entre os dias 24/03 e 20/04, sendo obtidas 70 respostas 

válidas de um total de 98 questionários iniciados (conforme Gráfico 04), resultando 

em uma amostra de 28%.  

 
 

Gráfico 04 – Alunos Graduados x Questionários Iniciados x Questionários Completos e Válidos 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 

Foram elaboradas perguntas quanto: ao perfil dos egressos; a escolha e a 

motivação pelo curso/instituição; as áreas e aos âmbitos de interesse; a experiência 

prévia e a experiência acumulada na área; ao domínio de idiomas; as atividades 

complementares desenvolvidas; a contribuição da graduação; as formações após a 

graduação; a atuação profissional e ao âmbito organizacional; a última/atual 

colocação e a forma de obtenção de oportunidades; a remuneração e a satisfação 

financeira. 
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Dados pessoais e profissionais, bem como, contatos atualizados, foram 

solicitados em caráter opcional. Cabe lembrar que o questionário encontra-se na 

íntegra no Anexo A.   

Quanto aos ex-alunos que participaram da pesquisa, 31% se formaram no 

ano passado (2013), outros 17% em 2009 e 16% em 2008 – representando esses 

três anos 64% dos respondentes, vide Gráfico 05.  

 
 

Gráfico 05 – Ano de Conclusão do Curso 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 

2007 12 2008 46 2009 44 2010 24 2011 40 2012 52 2013 58 Dos 

respondentes, 98% se formaram ainda jovem como percebido em grande parte dos 

cursos universitários brasileiros, sendo 79% formados com idade entre 21 e 25 anos 

e o segundo maior grupo representado por egressos formados entre 26 e 30 anos 

(19%). Conforme pode ser verificado no Gráfico 06, apenas 1% da amostra formou-

se com até 21 anos de idade e outro 1% de ex-alunos concluiu o curso com idade 

entre 30 e 40 anos. 
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Gráfico 06 – Idade de Conclusão do Curso. 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 

Em pergunta quanto ao desempenho acadêmico ao longo da graduação, 

tendo como indicador o Coeficiente de Rendimento Acumulado - CRA, 64% dos ex-

alunos apresentaram ótimo desempenho (CRA 8.1 a 9.0), como pode ser visto no 

Gráfico 07. Outros 17% tiveram bom desempenho (CRA 7.1 a 8.0), além de 14% 

terem desempenho excelente (CRA 9.1 a 10.0) e, apenas, 4% (CRA 6.1 a 7.0) terem 

desempenho satisfatório. Resumidamente, percebe-se que 100% dos respondentes 

tiveram um desempenho acadêmico positivo (acima da média mínima exigida, seis) 

durante os seus anos de estudos no curso. 

 
 

Gráfico 07 – Coeficiente de Rendimento Acumulado. 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 

Em relação à escolha do curso, da área de estudo e da faculdade, 

contemplando respostas fechadas (Sim/Não), obteve-se respostas interessantes. De 
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acordo com os dados apresentados no Gráfico 08, apesar de 100% dos 

respondentes valorizarem ter estudado em uma IES Pública e 94% acreditarem ter 

escolhido certo a Universidade Federal Fluminense, 66% acreditam não ter acertado 

ao escolher a área de turismo como opção de carreira. 

Do total de alunos respondentes, 49% não atuam atualmente na área de 

turismo e 87% dos alunos, se tivessem chance, também não optariam atualmente 

nem pela formação técnica em turismo e entretenimento ou pela formação superior 

tecnológica em gestão do turismo em detrimento da graduação em turismo, 

demonstrando falta de identificação com a área de formação escolhida. 

Quando cruzadas algumas das respostas, têm-se informações relevantes 

para a pesquisa. Apenas 26% acreditam ter escolhido certo a área de turismo e 

atuam na área, enquanto que, 43% acreditam ao contrário – não escolheram a área 

correta e também não atuam em turismo.  

 

 

Gráfico 08 – Quanto a área, o curso e a IES. 
 
 

 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 

Com o intuito de checar o grau de arrependimento pela escolha da área de 

turismo, foi questionado se o(a) ex-aluno(a) optaria atualmente por outro curso das 

Ciências Humanas, Sociais ou Aplicadas que tivesse afinidade, não iniciando assim 
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o curso de turismo. Como resultado, 69% dos ex-alunos optariam, sim, por outro 

curso que tivesse afinidade nas áreas citadas acima em detrimento da área de 

turismo. 

Foi perguntado, em questão similar a anterior, se não teriam iniciado o curso 

de turismo e optariam por qualquer outra área do conhecimento (Exatas, 

Engenharias, Saúde, Biológicas, Tecnológicas, Agrárias, Naturais, Linguística, 

Letras ou Artes). Do total de alunos respondentes, apesar do número relativamente 

menor comparado ao resultado da pergunta anterior, 56% de alunos formados 

responderam que optariam, sim, por outra área do conhecimento.  

Cruzadas tais perguntas, obteve-se os seguintes resultados: 48% dos ex-

alunos respondentes não teriam iniciado o curso de turismo e optariam por qualquer 

outra área do conhecimento, incluindo cursos na área das Ciências Humanas, 

Sociais e Sociais Aplicadas, contra apenas 24% convictos de que não optariam por 

iniciar outro curso em qualquer outra área. 

Quanto a participação em projetos acadêmicos ao longo da graduação, foi 

verificado que cerca da metade dos alunos respondentes (49%) estiveram 

envolvidos em algum tipo de projeto desse tipo, seja como bolsista ou voluntário, 

demonstrando que parte razoável do corpo discente se formou tendo experiências 

acadêmicas, incluindo monitoria de disciplina, iniciação científica, laboratório de 

curso e extensão universitária. 

Em uma questão com opção de respostas múltiplas graduais (Discordo 

Totalmente, Discordo Parcialmente, Concordo Parcialmente e Concordo 

Totalmente), solicitou-se que os ex-alunos escolhessem as alternativas mais 

adequadas ao seu grau de motivação quando optou pelo curso, conforme dados 

apresentados no Gráfico 09, a seguir: 

 
 

Gráfico 09 – Fatores Determinantes de Escolha. 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Dos 70 alunos formados que responderam ao questionário, 86% concordam 

que a gratuidade do(a) curso/instituição foi fator imprescindível na sua escolha (57% 

e 29%, respectivamente, totalmente e parcialmente). 

A qualidade da instituição foi indispensável na escolha do curso para 97% dos 

alunos respondentes, enquanto que, em relação à qualidade do curso, há uma 

redução nas respostas positivas, ainda que mantidas expressivas – 80% concordam. 

Ao ser cruzado tais respostas quanto ao grau de motivação quando optaram 

no vestibular pela Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense, foi 

verificado que 80% concordam que a qualidade do curso e da instituição foram 

fatores decisivos na escolha. 

Quando perguntado quanto ao foco e ao turno do curso, obteve-se que: 73% 

concordam que o enfoque do curso foi fator imprescindível na escolha do curso, 

enquanto que, 74% discordam que o turno tenha sido fator imprescindível de 

escolha.  

Outro dado verificado foi que 33% concordam que o foco do curso tenha sido 

fator decisivo na escolha do curso, apesar de discordarem que o turno tenha sido 

fator imprescindível. 

Por fim, sobre a localização do curso, 58% discordam (29%, cada) que esse 

tenha sido um fator imprescindível na escolha pelo curso e outros 42% concordam 

(16% e 27%, respectivamente, de maneira parcial e completamente). 

 
Gráfico 10 – Experiência Prévia x Experiência ao Graduar-se x Experiência Atual. 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 

 



82 

O Gráfico 10 acima apresenta dados relativos a experiência dos graduados, 

em três momentos: antes de iniciar a graduação, ao terminar o curso e a experiência 

atual. 

Ao questionar se tinha experiência prévia na área de turismo, seja no campo 

pessoal, profissional e/ou acadêmico, 84% responderam que não tinham experiência 

em turismo ao iniciar o curso. Apenas 7% tinham experiência de até 1 ano na área e 

8% entre 1 ano e 5 anos de experiência em turismo. 

Excluindo atividades acadêmicas e voluntariado, ao término da graduação, 

40% dos ex-alunos tinham adquirido entre 1 e 2 anos de experiência profissional em 

estágios e trabalhos em turismo. Outros 30% dos alunos tinham entre 2 e 5 anos de 

experiência profissional na área, bem como, 30% tinham até 1 ano de experiência 

profissional. 

Atualmente, 59% dos ex-alunos tem até 3 anos de experiência profissional na 

área, 17% dos discentes têm entre 3 e 5 anos e 24% mais de 5 anos de experiência 

de trabalho (incluindo estágios) em turismo.  

Ao término da graduação, conforme pode ser conferido no Gráfico 11, apenas 

7% dos ex-alunos não dominavam nenhum idioma estrangeiro em nível avançado 

ou fluente, enquanto que 39% dominavam inglês, 3% espanhol, além de, 37% 

dominarem tanto o espanhol quanto o inglês. Foi obtido também que 10% dos ex-

alunos são poliglotas, dominando um terceiro idioma estrangeiro, além de inglês e 

espanhol. 

 
 

Gráfico 11 – Domínio de idiomas ao concluir a graduação. 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Entre as áreas de maior interesse de atuação (opções múltiplas), destacam-

se planejamento (54%), gestão de eventos (40%) e marketing e comunicação (30%). 

Já as opções de menor interesse foram transportes (7%) e alimentos e bebidas 

(4%). 

 Em relação as áreas de atuação profissional (opções múltiplas) que os 

respondentes mais tinham experiência, 37% era em agenciamento e operação, bem 

como, 31% em meios de hospedagem e 30% em gestão de eventos. Políticas 

Públicas foi identificada como a área de menor experiência dos ex-alunos, seguidas, 

novamente, de alimentos e bebidas (3%) e transportes (7%), além de 

empreendimentos naturais e meio ambiente (7%). 

 O Gráfico 12 abaixo apresenta o distanciamento entre o interesse dos 

graduados em atuar em determinadas áreas e a experiência profissional nas áreas 

de interesse.  

 
 

Gráfico 12 – Experiência x Interesse, por área de atuação. 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 



84 

Ao questionar o âmbito de maior interesse de atuação em turismo 

(novamente, opções múltiplas), 36% dos ex-alunos tinham interesse em pesquisa, 

33% em empreendedorismo, 31% em projetos, 29% no meio corporativo, 29% em 

docência, 27% em carreira pública, 26% em consultoria e 10% no terceiro setor.  

Ao ser solicitado que marcasse o âmbito organizacional em turismo que mais 

tivesse experiência profissional, teve-se como resposta que: 49% tinham mais 

experiência no meio corporativo, 24% no terceiro setor e 10% no setor público e os 

demais, outros. Tais dados podem ser melhor analisados conforme o Gráfico 13. 

 
 

Gráfico 13 – Experiência x Interesse, por âmbito organizacional. 

 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 

Resumidamente, pôde-se identificar que a maioria tinha mais experiência na 

iniciativa privada, nas áreas de agenciamento e operação (23%), gestão de eventos 

(20%) e meios de hospedagem (16%). No terceiro setor, entre as áreas de maior 

experiência dos ex-alunos destacam-se meios de hospedagem (14%) e 

agenciamento e operação (11%). Por fim, no setor público, a área de gestão de 

eventos (4%) é tida como a de maior experiência. 
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Gráfico 14 – Atividades complementares desenvolvidas 
 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
 

Foram elencadas as diversas atividades complementares, realizadas pelos 

egressos ao longo do curso (respostas múltiplas), conforme o Gráfico 14. Dos 

alunos respondentes, a grande maioria participou de visitas técnicas (97%), viagens 

técnicas (81%) e atividades culturais (63%). Cabe destacar também que foi 

expressivo a participação de ex-alunos em projetos acadêmicos diversos – 29% em 

iniciação científica, 23% em extensão universitária, 14% em monitoria de disciplina e 

14% em laboratório do curso, além de, 17% terem materiais publicados.  

Além de um baixo número de alunos ter se envolvido com o movimento 

estudantil (10%) ou empresa júnior (9%), um número razoável de egressos pode 

contar com experiência no exterior: 23% em intercâmbio de trabalho, 14% em 

intercâmbios de estudo, 1% em mobilidade acadêmica internacional. 

Ao questionar as formações que haviam participado após a conclusão do 

curso, foi identificado que 37% realizaram cursos de língua estrangeira, 47% em 

pós-graduação latu sensu (32%, especialização, 15%, MBAs), 28% preparação para 

concurso público e 17% em cursos regulares pós-médio (14%, graduação 

tradicional, 3%, formação técnica ou tecnológica). 
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Gráfico 15 – Formações realizadas após a conclusão da graduação. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
 

“Concorda que sua formação superior foi imprescindível: Concorda Discorda 

... no seu desenvolvimento científico, intelectual, filosófico?” 90% 10% 

... no seu desenvolvimento cidadão e responsável?” 81% 19% 

… no seu preparo técnico-profissional em turismo?” 77% 23% 

… no seu preparo para atuar em outra(o)s áreas e campos?” 61% 39% 

... na sua colocação em estágios/trabalhos/empregos?” 61% 39% 

... no seu desenvolvimento artístico-cultural e esportivo?” 46% 54% 

... na sua preparação para atuar na esfera política?” 30% 70% 

Quadro 02: Contribuição da Formação Superior. 
Fonte: Elaboração Própria. 

  
 

De acordo com o quadro acima (Quadro 02), pode-se perceber que dentre os 

diversos papéis das IES, a formação superior obtida pelo(a) curso/instituição foi 

imprescindível no desenvolvimento científico, intelectual e filosófico dos egressos da 

graduação em turismo da Universidade Federal Fluminense, segundo eles próprios, 

obtendo-se 90% de concordância por parte dos ex-alunos.  

O desenvolvimento cidadão e responsável (81%) e o preparo técnico-

profissional na área de estudo (77%) foram, respectivamente, a segunda e terceira 

afirmativas de maior grau de concordância. Todavia, a preparação para atuar na 
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esfera política posicionou-se na última colocação, com 70% de discordância, além 

de 54% não concordarem que tenham tido um desenvolvimento artístico-cultural e 

esportivo por conta da sua formação superior. 

De igual grau de concordância, 39% dos egressos discordaram também que a 

formação adquirida tenha sido imprescindível na sua colocação em 

estágios/trabalhos/empregos ou no seu preparo para atuar em outra(o)s áreas e 

campos profissionais. 

Ao solicitar que fosse selecionado o estágio profissional mais próximo do 

atual ou último trabalho, foi obtido que: 33% dos respondentes atuam ou atuavam 

em uma função júnior, 14% em função pleno, 11% como servidor público e 10% 

como supervisor/coordenador.  

De acordo com o Gráfico 16, outros 9% egressos do curso atuam ou atuavam 

em cargo de confiança ou comissionado, 7% como gerente ou diretor; além de, 4% 

em uma função sênior, 4% com consultoria ou projetos, 4% com pesquisa e 3% 

como autônomo ou empreendedor. 

 
 

Gráfico 16 – Última/Atual colocação profissional. 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 

Tratando-se da forma como foi obtida o atual ou último trabalho, levantou-se 

que 33% dos ex-alunos conseguiram sua colocação profissional via processo 

seletivo tradicional, 14% por concurso público e 11% por iniciativa própria e 9% por 

efetivação de estágio.  



88 

De acordo com o Gráfico 17, um dos destaques é a obtenção de 

oportunidades através do chamado networking profissional, em que 32% dos 

respondentes sinalizam que conseguiram sua última ou atual colocação de trabalho 

por meio de indicação: 13%, de colegas de curso, 6%, de chefes e ex-chefes, 4%, 

de amigos ou familiares, 4%, de colegas e ex-colegas de trabalho, 4%, de 

professores e, 1%, de pessoas influentes. 

Ao avaliar sua atual colocação profissional, 49% dos ex-alunos registraram 

que a formação exigida era inferior ao nível de graduação, enquanto que 36% dos 

turismólogos formados pela instituição estão locados em funções compatíveis com o 

nível de graduação e apenas 16% dos respondentes estariam exercendo atividades 

que exigissem formação maior que a graduação. 

Do total, 32% atuam ou atuavam em funções juniores com atribuições de 

complexidade menores que a formação de nível superior. Se levantados aqueles 

que exerciam funções operacionais (51%, incluindo as funções júnior, pleno ou 

sênior), novamente, apenas 32% exerciam/exerceram funções compatíveis com o 

nível de graduação.  

Já em nível tático e estratégico (17%, incluindo os níveis de supervisão, 

coordenação, gerência ou direção), 33% atuam/atuavam em atribuições compatíveis 

com o nível de formação superior, enquanto que, 41% exerciam tarefas e 

responsabilidades que exigiam formação além da graduação.  

Entre os servidores públicos, 62% atuam ou atuavam em atividades aquém 

da graduação, enquanto que, entre os que exerciam cargos de confiança ou 

comissionados, 67% deles tinham atribuições compatíveis com o nível superior. 
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Gráfico 17: Obtenção de trabalho. 
 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
 
Em relação a remuneração média mensal, 29% recebem até R$1.448.00 

(dois salários mínimos, ano-base 2013), 24% entre R$1.448,01 e R$2.172,00 (até 

três salários mínimos) e outros 24% entre R$3.620,01 e R$7.240,00 (até 10 salários 

mínimos). Ainda, 19% recebem entre R$2.172,01 e R$3.620,00 (até 5 salários 

mínimos) e, apenas, 4% recebem mais de R$10.860,00 (15 salários mínimos ou 

mais), conforme o Gráfico 18. 

 

 

Gráfico 18 – Remuneração Média Mensal 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
 
 

Quanto o nível de satisfação financeira na situação profissional atual, 49% 

dos ex-alunos apresentam baixa satisfação, além de outros 40% terem média 

satisfação e apenas 11% estarem altamente satisfeitos. 
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Entre os egressos da Unidade de Niterói, 32 responderam à pergunta 

opcional de preenchimento de dados como nome, local de trabalho e cargo/função. 

Assim, pode-se verificar que no quadro de ex-alunos, há Pesquisadores, Executivos 

de Vendas, Gerentes de Recepção, Assistentes Executivos, Bacharelandos em 

Engenharia, Supervisores de Recepção, Diretores-Executivos, Coordenadores de 

Projetos, Sub-Gerentes-Gerais, Compradores de Eventos, Assistentes 

Administrativos, Analistas de Eventos, Técnicos de Defesa Civil, Supervisores de 

Logística de Pessoal, Coordenadores Socioambientais, Coordenadores de Produtos, 

Tradutores/Intérpretes de Língua Brasileira de Sinas, Assistentes de Turismo, 

Analistas de Incentivos, Proprietários e Agentes de Viagens. 

Finalmente em relação às organizações de trabalho, há egressos que atuam 

na Fundação Getúlio Vargas, na Secretaria Estadual de Educação, no Ministério 

Público da União, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria 

Especial de Turismo do Município do Rio de Janeiro, no Comitê Organizador dos 

Jogos Rio 2016, na Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, nas Centrais Elétricas 

Brasileiras, no Instituto Estadual do Meio Ambiente, na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, no Serviço Social do Comércio, na IBM, no Rio Design Hotel, no 

Empreendimento Nobile Lakeside, no Sheraton Rio, na Anhangera Educacional, no 

Hotel Ibis Botafogo, na MATCH Services e no Hotel Urbano. 

 

7. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como verificado anteriormente, a educação superior no país passou a se 

desenvolver após a chegada da família real às terras brasileiras, tendo em vista a 

formação de profissionais de saúde, militares e engenheiros. Posteriormente, 

durante o Império e na Primeira República, mais faculdades foram surgindo por todo 

o país, visando ao desenvolvimento de uma cultura desinteressada, porém, de 

cunho profissional. 

É no Período Republicano que cria-se a primeira universidade do país, a 

Universidade do Rio de Janeiro em 1920, porém, contribuindo restritamente ao 

desenvolvimento de práticas de ensino e estreitamento de docentes de áreas 

distintas. A partir da Era Vargas que se tem um maior desenvolvimento da educação 

superior, com a criação do Ministério da Educação e do Conselho Nacional da 
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Educação, fomenta-se a ciência, a cultura e a formação humana e profissional. São 

fundadas grandes IES no país (USP e Universidade Católica), com abordagens 

acadêmicas distintas, refletindo no desenvolvimento do setor até os dias atuais. Por 

fim, durante a República Nova, há a criação do inovador ITA e da prestigiada UnB. 

Durante o Regime Militar moderniza-se a pós-graduação e o âmbito da 

pesquisa, apesar da forte restrição de manifestações no seio universitário. 

Posteriormente, no período da redemocratização brasileira, são retomadas diversas 

representações sociais, em particular, de estudantes, sindicatos e cientistas. 

Desse modo, resume-se que ao longo dos séculos, as IES foram abarcando 

novas atribuições. Porém, a formação profissional tem sido uma das funções mais 

presentes na história da educação superior nacional, assim como, o 

desenvolvimento cultural, científico-tecnológico e humanista, abarcadas inclusive 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – que exprime as funções 

contemporâneas das IES. Portanto, o preparo adequado de profissionais para 

atuação em áreas específicas é esperado tanto pela sociedade, quanto pela própria 

comunidade acadêmica e, principalmente, pelos empregadores.  

Foi percebido na pesquisa de campo que o conhecimento específico dos 

turismólogos, segundo eles, tem sido bem desenvolvido na formação superior em 

turismo da IES estudada. O desenvolvimento científico, intelectual e filosófico foi 

destacado como a maior contribuição da formação obtida, seguido do 

desenvolvimento cidadão e responsável, enquanto que, a formação generalista e a 

obtenção de oportunidades profissionais foram avaliadas apenas como satisfatórias. 

Já as artes, a cultura e o esporte, relacionados também diretamente com a formação 

humana, além do preparo político, registraram baixo desenvolvimento. 

Assim, demonstrou-se que há um enfoque profissional, crítico e cidadão maior 

no curso de turismo da IES estudada, em detrimento de uma formação mais ampla – 

contrariando o equilíbrio entre a tarefa de formar pessoas generalistas e 

especialistas, com forte bagagem humanista.  

Além do papel do Estado, deve haver realmente uma responsabilidade 

partilhada entre os interessados na formação de pessoal qualificado, porém, cabe às 

IES um papel central, ponderando ainda a responsabilidade por parte dos indivíduos 

no seu auto-desenvolvimento, tendo em vista que são as qualidades individuais que 

garantem a empregabilidade. 
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Concorda-se que não são as instalações físicas ou o corpo docente que 

garantem a qualidade das universidades, mas a qualidade dos egressos, sim. Entre 

as dimensões verificadas pelo Ministério da Educação está o acompanhamento 

profissional de graduandos, feito através do Enade, que levanta dados relativos aos 

estudantes com o intuito de verificar a qualidade acadêmica dos mesmos.  

Já em relação aos ex-alunos, o MEC sugere a formulação de uma política 

institucional em cada IES, apesar da difícil aplicabilidade por conta da 

impossibilidade de ingerência do Ministério nas IES não-federais. Portanto, reitera-

se a importância desse trabalho, em concordância com instruções ministeriais de 

acompanhamento de egressos. 

Retomando aos resultados do questionário aplicado, por parte dos ex-alunos 

houve um alto aproveitamento acadêmico, tendo como referência o CRA. Em 

relação as competências linguísticas, a grande maioria dos respondentes sinalizou 

domínio do Inglês e/ou Espanhol, além de 10% serem poliglotas. Considerando-se 

que são ministradas no curso apenas classes de línguas estrangeiras instrumentais, 

demonstra-se que há um investimento à parte da formação superior (em 

intercâmbios de estudo e trabalho, por exemplo) no desenvolvimento profissional, 

educacional e linguístico dos mesmos. 

Também foi verificado que apesar de não acreditar no seu forte auto-

desenvolvimento em termos culturais, uma maioria dos egressos esteve envolvido 

em atividades culturais ao longo do curso. Todavia, poucos foram os que pontuaram 

a participação em atividades artísticas ou políticas.  

Já em relação a experiência profissional, a grande massa de egressos não 

tinha experiência em turismo ao iniciar o curso. Porém, ao conclui-lo, 40% tinham 

adquirido entre 1 e 2 anos de experiência e outros 30%, entre 2 e 5 anos, 

representando que os egressos têm garantido equilíbrio entre a esfera educacional e 

de trabalho. Atualmente, cerca de 1/3 tem entre 2 e 5 anos de experiência 

profissional, enquanto 25% tem mais de 5 anos de experiência na área. 

De tal modo, percebe-se que tanto o papel da IES e dos discentes têm sido 

cumpridos de forma satisfatória, com potenciais de melhoria em algumas frentes. 

Assim, é importante ser retomada a ideia de uma cultura de reinserção dos egressos 

ao cotidiano universitário.  

No caso do curso analisado, sugere-se a manutenção do relacionamento com 

tais ex-alunos, visando não só a absorção de informação/conhecimento, mas 
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também oferecer reciclagens por meio da proposta permanente de educação 

continuada, aproximando-os dessa maneira dos dirigentes universitários 

(Coordenação, Departamento e FTH) e dos demais membros da comunidade 

acadêmica (Associação Atlética de Turismo e Diretório Acadêmico de Turismo), em 

particular, os graduandos. 

Outra questão extremamente relevante é a empregabilidade dos futuros 

egressos. Segundo os alunos já formados, 1/3 deles conseguiu sua última ou atual 

colocação profissional por meio de processos seletivos tradicionais, enquanto outro 

1/3 alcançou uma vaga por meio de indicações, ou seja, por conta da sua rede de 

contatos. A partir de tal perspectiva, o fomento de encontros seja com fins 

científicos, culturais ou educacionais deve passar a ter um forte caráter profissional.  

Considerando também que aproximadamente 50% dos egressos 

desenvolvem atividades profissionais aquém a formação de nível superior, a 

reciclagem e elevação de conhecimentos pode inverter tal cenário, uma vez que não 

há na região metropolitana fluminense variada oferta de formações de atualização, 

extensão ou certificação em turismo. 

Uma gestão de dados dos egressos tende só a contribuir para melhorias e 

adequações da graduação, como também fortalecer a promoção das atividades 

desenvolvidas (eventos, cursos, parcerias). Pode-se ainda contribuir incisivamente 

no planejamento do programa de graduação, quanto as disciplinas oferecidas, os 

moldes dos núcleos estruturantes e as competências almejadas pela sociedade, 

pelos potenciais empregadores e pela comunidade acadêmica. 

Na pesquisa realizada, constatou-se que o maior interesse dos egressos foi a 

atuação docente, seguida do desenvolvimento de projetos ou consultorias. Ou seja, 

a proposta de criação do mestrado acadêmico em turismo pela IES estudada abre 

portas para egressos interessados na teorização, na docência e na pesquisa em 

turismo. 

Outros dados interessantes foram que mais da metade dos respondentes 

atuam ou atuavam em funções na qualidade de liderados (reunidas as funções 

júnior, pleno e sênior), além de um expressivo número de egressos acreditar ter 

escolhido certo a área de turismo, apesar de apenas a metade dos ex-alunos 

atuarem na área. 

Isso pode ser justificado, entre outros aspectos, pelo gap (lacuna) entre o 

interesse por determinadas áreas de atuação e a experiência nessas áreas. Ao 
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serem cruzadas as áreas de interesse e experiência, averiguou-se que embora não 

sendo apontadas como carreiras de maior interesse, Meios de Hospedagem e 

Agenciamento & Operação foram os segmentos de maior atuação dos egressos 

respondentes.  

Já Planejamento, Gestão de Eventos e Comunicação & Marketing foram 

apontadas como as de maior interesse. Todavia, apenas Gestão de Eventos esteve 

entre as três áreas de maior experiência entre os egressos. Justamente a área de 

Planejamento, após Políticas Públicas e seguido de Equipamentos Culturais e 

Patrimônio Cultural, que apresenta o maior gap entre o interesse pela área e a 

experiência de trabalho efetiva. Desse modo, é mantida a estagnação na carência 

de pessoal qualificado e capacitado plenamente para a gestão pública, o 

planejamento turístico e a preservação do patrimônio cultural, consequentemente, a 

evolução científica dessas áreas. 

Esses gaps poderiam ser reduzidos com a proposta de aproximação da 

esfera do Departamento/Faculdade junto ao meio externo. Entendendo que o 

Mercado, o Estado e a própria Comunidade Acadêmica são as três grandes forças 

de pressão que as IES enfrentam, percebe-se a exigência de formações 

universitárias balizadas no desenvolvimento de competências. E é a definição de 

quais competências são relevantes para cada área de atuação ou âmbito que devem 

ser levantadas em discussão entre essas três partes interessadas. 

O novo Observatório de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, vinculado a 

FTH, pode ter um papel decisivo na aproximação com o meio externo, tanto com a 

iniciativa privada quanto com a esfera pública e o terceiro setor. Ainda assim, reitera-

se a necessidade de um trabalho coletivo por parte da Direção, da Chefia e da 

Coordenação de Turismo, bem como, dos chamados Núcleos Setoriais vinculados 

ao Departamento, para a concretização de novos convênios, projetos e parcerias 

com organizações externas. Em particular, os Núcleos de Estágio e Projetos 

Especiais & Relações com o Mercado e, indiretamente, Internacionalização e 

Extensão, poderiam contribuir com tal empreitada. 

Porém, algumas decisões estratégicas devem ser primeiramente revistas, 

pois, contrariando as estatísticas quanto a educação superior no Brasil, a Graduação 

em Turismo da Universidade Federal Fluminense é ofertada no turno diurno 

(integral, nos primeiros quatro semestres e pela manhã nos quatro últimos 

semestres), na modalidade tradicional e presencial.  
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Quanto ao turno dos cursos, esse limita parcialmente a obtenção de 

oportunidade profissionais ao longo do curso, não apenas pela distância geográfica 

entre o município de Niterói e a cidade do Rio de Janeiro – maior empregadora da 

região metropolitana, mas sim, pela falta de disponibilidade de horários por conta da 

extensa carga horária diária de aulas. Além disso, a revisão do próprio turno das 

aulas poderia atender melhor a necessidade da grande massa de alunos (futuros 

egressos), bem como, enfrentar a competitiva disputa no cenário da educação 

superior em turismo na microrregião metropolitana do Rio de Janeiro.  

Conforme tratado anteriormente, o Sistema Federal de Educação teve uma 

grande expansão na oferta de novas vagas de graduação em turismo em todo 

Brasil, majoritariamente com enfoque acadêmico, crítico e científico, aos moldes do 

primeiro curso superior de turismo em IES Pública (USP). No Estado do Rio de 

Janeiro não foi diferente. Tais cursos, incluindo aqui o ministrado pela IES estudada, 

tem uma forte influência das ciências humanas e sociais, destacando-se da grande 

maioria dos cursos oferecido em IES Privadas. Atualmente, há uma alta oferta de 

vagas (em IES Públicas e Privadas) e uma baixa demanda pelo curso de turismo, 

em termos gerais, além de ser frequente uma expressiva evasão discente ao longo 

da graduação. 

É essa a realidade atual da educação superior em turismo no Estado do Rio 

de Janeiro. Enquanto são criadas habilitações em licenciatura e cursos tecnológicos 

a distância e noturnos, há ainda uma pouca oferta de formação de pós-graduação. 

Portanto, acompanhando a evolução do setor e aproveitando-se dos recursos 

humanos já existentes (o número elevado de professores vinculados ao 

Departamento, ao todo, 35, e sua alta qualificação) e a autonomia da nova 

Faculdade de Turismo e Hotelaria, pode-se pensar na flexibilização do curso. 

Todavia, a criação paralela de um possível curso tecnológico de turismo, não teria 

uma forte aceitação pelos egressos caso esses tivessem a possibilidade de escolher 

novamente pela área de turismo, de acordo com a pesquisa de campo. Desse modo, 

uma nova revisão curricular também poderia ser pensada com o objetivo de enxugar 

conteúdos tratados em mais de uma disciplina, além de propor atividades de ensino 

com base tecnológica e desenvolver competências comportamentais.  

Com disciplinas livres, semi-presenciais ou totalmente a distância, atividades 

desenvolvidas à noite (cursos, eventos e projetos) e um maior foco nas tecnologias 

de gestão de turismo, seria possível a atração dos egressos à rotina acadêmica. E 
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apesar da forte representação de egressos dos três últimos anos na pesquisa 

aplicada, a maioria dos respondentes ainda tem breve experiência profissional em 

turismo. Muitos concluíram o curso com experiência profissional de 1 a 3 anos e, 

atualmente, cerca de 1/3 deles contam com experiência de 2 a 5 anos e outros 25% 

com mais de cinco anos no mercado. 

Assim, identifica-se uma oportunidade de (re)qualificação dos quadros de 

egressos em oficinas, workshops e programas de treinamento, apesar da positiva 

avaliação quanto ao desenvolvimento de competências profissionais ao longo do 

curso por parte dos ex-alunos. E através das iniciativas de extensão (prestação de 

consultorias, conferências e seminários e eventos artísticos e culturais) que podem 

ser fomentadas a aproximação entre ex-alunos e alunos. 

Associadas à qualidade da instituição e do curso, além da gratuidade, 

principais aspectos relevados pelos egressos, poderiam ser oferecidas formações 

avançadas em conjunto com organizações parceiras, integrando alunos ao final da 

graduação e os egressos. Outro ponto em questão é a alta continuidade dos estudos 

por parte dos egressos, já inseridos na sociedade/economia do conhecimento. Parte 

considerável dos ex-alunos seguem em cursos dos mais diferentes tipos, mas em 

particular, em cursos de especialização e MBAs, além de idiomas. Ou seja, existe 

um real interesse por qualificação/capacitação continuada. 

Portanto, propõe-se a construção de um calendário de atividades a ser 

desenvolvida pelo corpo dirigente da Coordenação, do Departamento e da 

Faculdade de Turismo com o objetivo de recuperar o relacionamento atualmente 

distante com seus egressos. O próprio corpo discente, através do movimento 

estudantil organizado e da Atlética de Turismo, além do Laboratório de Eventos, 

pode e deve contribuir para esse estreitamento proposto. Ou mesmo, a criação de 

uma Associação de Ex-Alunos, auto-gerida por egressos do curso e suportada pela 

esfera institucional. 

Quanto a aproximação com o trade, com a esfera pública e com o terceiro 

setor, há um esforço a fazer. A presença em atividades políticas deve passar a ser 

um cotidiano na rotina da esfera diretiva da Faculdade para que se galgue novas 

oportunidades. Por conta do enfoque em atividades acadêmicas, acaba-se perdendo 

a chance de novos relacionamentos com organizações ou pessoas físicas de forte 

atuação na área de turismo. É preciso levantar quem são os maiores empregadores 

em turismo na região de abrangência do curso, quais nichos de maior interesses dos 
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alunos, dos egressos e, principalmente da IES, além de, que tendências são 

esperadas no médio prazo. 

Tais informações talvez já até estejam no seio departamental, visto que ao 

longo do curso é necessário que os alunos cumpram horas em estágio 

supervisionado. Esses estágios são intermediados pela Faculdade, mediante 

documentação obrigatória a ser apresentada pelos alunos. Desse modo, pode-se 

tomar como ponto de partida o resgate dessa documentação com o objetivo de 

verificar que organizações tem o perfil almejado para atuação dos egressos. 

É importante destacar ainda dois outros pontos: 1) apesar do esforço 

proposto nesse trabalho para aproximar egressos da comunidade acadêmica, é 

natural o afastamento dos ex-alunos da rotina acadêmica por conta de diversos 

motivos, porém, o maior deles, talvez seja, realmente compromissos profissionais; 2) 

já há iniciativas, antes pulverizadas, de veiculação das atividades desenvolvidas 

pelo curso, bem como, trabalhos desenvolvidos pelo Departamento no sentido de 

acompanhar a trajetória profissional dos ex-alunos. 

Quanto a esse último tópico, apesar da página virtual da Coordenação de 

Turismo não ser frequentemente atualizada, consequentemente, não sendo um 

canal efetivo de comunicação direta com a comunidade acadêmica, há outras 

ferramentas virtuais disponíveis. As próprias redes e mídias sociais já são um canal 

efetivo de interação entre docentes e discentes. Cabe ser mantido a comunicação 

com ex-alunos, com conteúdo relevante e interativo. 

Uma outra página virtual criada com a celebração dos 10 anos da criação do 

curso foi o Portal do Turismo, projeto desenvolvido pelo Departamento de Turismo, e 

atualmente contando com atualizações constantes. Portanto, tem havido um esforço 

expressivo de melhoria do antigo quadro de comunicação insuficiente quanto as 

ações desenvolvidas no interior da esfera departamental. 

Já em relação aos trabalhos desenvolvidos na FTH, há um projeto de 

extensão universitária que busca analisar a motivação e a expectativa a respeito dos 

cursos de turismo e hotelaria. Também já houve um projeto final defendido tendo a 

visão dos egressos em relação a formação adquirida. 

Concluindo, o presente trabalho teve como tarefa não só cumprir requisito 

para aprovação do trabalho de conclusão de curso enquanto uma atividade 

meramente obrigatória. Teve-se como principal motivação a elaboração de um 

trabalho de cunho propositivo, com o intuito de que tal obra venha contribuir para 
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uma futura continuação do processo permanente de acompanhamento dos egressos 

da Graduação em Turismo pelo Departamento de Turismo da Universidade Federal 

Fluminense.  

Buscando associar diversas áreas que inquietam o autor, pensou-se uma 

proposta que relacionasse questões no campo da Educação, do Trabalho e do 

Turismo relativo à empregabilidade. Acredita-se que todos os objetivos previstos 

tenham sido atingidos uma vez que: 1) foi discorrido extensamente as funções das 

IES Brasileiras ao longo da história e verificado o enfoque profissional desde o Brasil 

Colônia até os dias atuais; 2) foi aprofundado a temática da empregabilidade nas 

IES e suas responsabilidades acerca do tema, constatando o papel central delas e 

dos próprios indivíduos, entre tantos outros stakeholders; 3) foi exposto 

precisamente o contexto atual da educação superior e do mundo do trabalho no 

Brasil em uma abordagem quantitativa, com estatísticas relevantes para a 

compreensão do desenvolvimento da graduação e da pós-graduação no país, bem 

como, da economia do trabalho; 4) foi discutida a nível nacional a educação superior 

em turismo, no âmbito da graduação e da pós-graduação, percebendo uma clara 

distinção das propostas das IES Públicas e das IES Privadas, além do seus 

desenvolvimentos diferenciados; 5) foram levantadas informações de fundamental 

relevância para a gestão de egressos do curso, proposta principal do trabalho. 

Assim, foi percebido nesse trabalho que os egressos, enquanto capital 

humano, têm sido valorizados na esfera departamental, apesar de ser necessário 

um fomento maior no estreitamento entre egressos e a FTH, por conta da timidez 

das iniciativas em andamento nesse sentido. Verificou-se que os egressos, 

importantes em diversos sentidos tratados nesse trabalho, devem ser vistos como 

centrais nas políticas institucionais, na revisão de programas, na criação de novas 

formações e na implementação de melhorias internas.  

Apesar disso, constatou-se que o networking, apesar da sua relevância, não 

tem sido a principal forma de obtenção em oportunidades de gestão, planejamento, 

políticas pública, projetos e consultoria, disputando espaço com os diversos outros 

meios de contratação. Atestou-se também que metade dos egressos não atua na 

área de turismo e segue majoritariamente estudos regulares, tais como, cursos 

profissionais ou técnicos, segunda graduação (bacharelado ou licenciatura) ou 

graduação tecnológica. 
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Portando, apesar de apenas parte dos ex-alunos atuarem em atividades de 

complexidade compatível com o grau de formação, nas devidas áreas descritas 

como sendo relevante um maior desenvolvimento profissional dos egressos, a lógica 

de retomar o relacionamento com os egressos mantém-se válida. 
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9. ANEXO A – Questionário “Acompanhamento de Egressos da Formação Superior 

em Turismo (Niterói/UFF)”. 

 

1. Quando CONCLUIU a sua Graduação?      
     

A) 2006 
B) 2007 
C) 2008 
D) 2009 
E) 2010 
F) 2011 
G) 2012 
H) 2013     

     
2. Qual a idade que CONCLUIU o Curso?      
     

A) Até 21 anos 
B) Entre 21 e 25 anos 
C) Entre 26 e 30 anos 
D) Entre 30 e 40 anos 
E) Entre 40 e 50 anos 
F) Maior que 50 anos     

     
3. Marque a opção que enquadra o seu Coeficiente de Rendimento Acumulado 
(CRA) ao fim do curso:      
 

A) 0.0 – 6.0 
B) 6.1 - 7.0 
C) 7.1 - 8.0 
D) 8.1 - 9.0 
E) 9.1 - 10.0     

     
4. Marque a opção mais adequada quanto a(o) área / curso / instituição escolhidos 
(Opções de Resposta: Sim/Não): 
     

A) Acredita que a escolha da área de Turismo foi acertada? 
B) Optaria atualmente pela Formação Técnica ou Tecnológica em Turismo?  
C) Acredita que a escolha pela Universidade Federal Fluminense foi acertada? 
D) Caso aprovado em outro curso superior que você tivesse afinidade na Área 

de Ciências Humanas, Sociais ou Ciências Sociais Aplicadas, atualmente 
consideraria não ter iniciado o Curso de Turismo?  

E) Caso aprovado em outro curso superior que você tivesse afinidade em outra 
Área do Conhecimento (Exatas, Engenharias, Saúde, Biológicas, 
Tecnológicas, Agrárias, Naturais, Linguística, Letras ou Artes), atualmente 
consideraria não ter iniciado o Curso de Turismo?  

F) Valoriza ter estudado em uma Instituição de Educação Superior Pública? 
G) Foi bolsista ou voluntário em algum projeto vinculado a Graduação em 

Turismo? 
H) Atualmente atua na área de Turismo? 
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4. Marque a opção mais adequada quanto ao seu grau de motivação quando optou 

pelo curso (Opções de Resposta: Discordo Totalmente, Discordo Parcialmente, 
Concordo Parcialmente ou Concordo Totalmente):  
 
A) A gratuidade do(a) curso/instituição foi fator imprescindível na escolha 
B) A qualidade da instituição foi fator imprescindível na escolha 
C) A qualidade do curso foi fator imprescindível na escolha 
D) O foco do curso foi fator imprescindível na escolha 
E) O turno do curso foi fator imprescindível na escolha 
F) A localização do curso foi fator imprescindível na escolha   

      
6. Tinha experiência prévia pessoal, profissional e/ou acadêmica na área de Turismo 
quando escolheu o curso?      
        

A) Sem experiência 
B) 6 meses ou menos 
C) Entre 6 meses e 1 ano 
D) Entre 1 e 2 anos 
E) Entre 2 e 5 anos 
F) Mais de 5 anos      

      
7. Ao término da graduação, tinha domínio AVANÇADO ou FLUENTE em alguma 
língua estrangeira?          
 

A) Sim, Inglês      
B) Sim, Espanhol      
C) Sim, Inglês e Espanhol     
D) Sim, Inglês e outro idioma (EXCETO Espanhol)     
E) Sim, Espanhol e outro idioma (EXCETO Inglês)     
F) Sim, Inglês e Espanhol e outro idioma     
G) Sim, outro idioma (EXCETO Inglês e Espanhol)     
H) Sim, dois ou mais idiomas (EXCETO Inglês e Espanhol)   

  
     
8. EXCLUINDO ATIVIDADES ACADÊMICAS E VOLUNTARIADO, quanto tempo de 
experiência profissional teve em estágio/trabalho(s) na área de Turismo quando 
concluiu o curso?     
     

A) 6 meses ou menos     
B) Entre 6 meses e 1 ano     
C) Entre 1 e 2 anos     
D) Entre 2 e 5 anos     
E) Mais de 5 anos     

     
9. Quantos anos de experiência profissional você possui ATUALMENTE na área de 
Turismo? 
  

A) Até 1 ano  
B) Entre 1 e 2 anos  
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C) Até 3 anos  
D) Entre 3 e 5 anos  
E) Entre 5 e 7 anos  
F) Entre 7 e 10 anos  
G) Mais de 10 anos  

 
10. Assinale a(s) área(s) de seu MAIOR interesse de atuação em Turismo (Até 3 
opções): 
  

A) Lazer, Entretenimento & Recreação  
B) Gestão de Eventos  
C) Transportes  
D) Meios de Hospedagem  
E) Planejamento  
F) Empreendimentos Culturais e Patrimônio Cultural    
G) Empreendimentos Naturais e Meio Ambiente    
H) Marketing e Comunicação    
I) Agenciamento & Operação    
J) Alimentos & Bebidas    
K) Políticas Públicas    
L) Outro    

    
11. Assinale o(s) âmbito(s) de seu MAIOR interesse de atuação em Turismo (Até 3 
opções):    
 

A) Terceiro Setor    
B) Pesquisa    
C) Empreendedorismo    
D) Docência    
E) Consultoria     
F) Meio Corporativo    
G) Projetos      
H) Carreira Pública      
I) Outro      

 
12. Marque a(s) área(a) de atuação profissional que possui MAIS experiência (Até 3 
opções): 
      

A) Lazer, Entretenimento & Recreação       
B) Gestão de Eventos       
C) Empreendimentos Culturais & Patrimônio Cultural 
D) Empreendimentos Naturais & Meio Ambiente       
E) Agenciamento & Operação       
F) Transportes       
G) Meios de Hospedagem       
H) Planejamento       
I) Alimentos & Bebidas       
J) Políticas Públicas       
K) Marketing e Comunicação       
L) Outro       



110 

      
13. Marque o âmbito organizacional em Turismo que você MAIS tem 
experiência profissional?   
     

A) Meio Corporativo      
B) Setor Público      
C) Terceiro Setor      
D) Não se Aplica      

      
14. Marque as atividades extracurriculares que participou DURANTE a graduação: 
          

A) Monitoria de Disciplina       
B) Iniciação Científica       
C) Laboratório de Curso       
D) Extensão Universitária       
E) Filiação a Partidos Políticos        
F) Publicações        
G) Voluntariado Social        
H) Intercâmbio Social        
I) Intercâmbio de Trabalho        
J) Intercâmbios de Estudos        
K) Participação em Atividades Culturais        
L) Participação em Atividades Artísticas        
M) Participação em Atividades Esportivas        
N) Participação em Atividades Políticas        
O) Movimento Empresa Júnior        
P) Movimento Estudantil Organizado        
Q) Visitas Técnicas        
R) Viagens Técnicas        
S) Mobilidade Acadêmica Nacional        
T) Mobilidade Acadêmica Internacional        

        
15. Marque as formações que participou APÓS a conclusão do curso:  
            

A) Língua Estrangeira         
B) Informática & Internet         
C) Formação Pedagógica Complementar           
D) Programas Computacionais de Turismo           
E) Atualização (até 30h)             
F) Capacitação (entre 30h e 160h)             
G) Profissionalização (mais de 160h)          
H) Formação Técnica & Formação Tecnológica          
I) Bacharelado & Licenciatura             
J) Especialização             
K) Master in Business Administration (MBA)      
L) Mestrado Profissional         
M) Mestrado Acadêmico         
N) Doutorado & Pós-Doutorado      
O) Intercâmbio de Estudos      
P) Intercâmbio de Trabalho      
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Q) Intercâmbio Social      
R) Preparação para Concurso Público      

 
16. Concorda que a sua formação superior foi IMPRESCINDÍVEL (Opções de 
Resposta: Concorda Totalmente, Concorda Parcialmente, Discorda Totalmente ou 
Discorda Parcialmente): 
 

A) Na sua colocação profissional em estágios/trabalhos/empregos? 
B) Na sua preparação para atuar na esfera política?      
C) No seu desenvolvimento científico, reflexivo, crítico, intelectual, filosófico? 
D) No seu desenvolvimento artístico-cultural e esportivo?     
E) No seu desenvolvimento cidadão e responsável?      
F) No seu preparo técnico-profissional em turismo?      
G) No seu preparo para atuar em outra(o)s áreas do conhecimento e campos 

profissionais? 
      
17. Marque o estágio profissional mais próximo ao seu ATUAL ou ÚLTIMO trabalho:
  

A) Atuo/Atuava numa função Junior    
B) Atuo/Atuava numa função Pleno    
C) Atuo/Atuava numa função Sênior    
D) Sou/Era Supervisor(a) ou Coordenador(a)    
E) Sou/Era Gerente ou Diretor(a)    
F) Exerço/Exercia Cargo de Presidente    
G) Sou/Era Autônomo(a) ou Empreendedor(a)    
H) Sou/Era Servidor(a) Público(a)    
I) Exerço/Exercia Cargo de Confiança ou Comissionado    
J) Sou/Era Consultor ou Desenvolvo/Desenvolvia Projetos    
K) Sou/Era Docente ou Pesquisador(a)    

  
18. Como obteve seu ATUAL ou ÚLTIMO trabalho?  
  

A) Por concurso público    
B) Por efetivação de estágio    
C) Por processo seletivo tradicional    
D) Por indicação de pessoas influentes    
E) Por indicação de colegas de curso    
F) Por indicação de colegas e ex-colegas de trabalho    
G) Por indicação de chefes e ex-chefes    
H) Por indicação de amigos ou familiares    
I) Por indicação de professores    
J) Por iniciativa própria    

  
19. Avalia que a formação exigida pela sua ATUAL colocação profissional é:   
  

A) Inferior a formação de graduação    
B) Compatível com a formação de graduação    
C) Maior do que a formação de graduação   

  
20. Qual é a sua remuneração MÉDIA mensal?  
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A) Até R$1.448,00   
B) Entre R$1.448,01 e R$2.172,00   
C) Entre R$2.172,01 e R$3.620,00   
D) Entre R$3.620,01 e R$7.240,00   
E) Entre R$7.240,01 e R$10.860,00   
F) Acima de R$10.860,00   

 
21. Qual o seu nível de satisfação financeira na situação profissional ATUAL?  
  

A) Alto   
B) Médio   
C) Baixo  

  
22. Preenchimento Opcional:  
 

A) Nome Completo  
B) Contato Telefônico  
C) E-mail de Contato  
D) Local de Trabalho  
E) Cargo / Função  

 


