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A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm 

sua humanidade roubada, mas também, ainda que de forma 

diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação do ser 

mais. É distorção possível na história, mas não vocação 

histórica. Na verdade, se admitíssemos que a 

desumanização é vocação histórica dos homens, nada mais 

teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou 

de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho 

livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como 

pessoas, como ‘seres para si’, não teria significação. Esta 

somente é possível porque a desumanização, mesmo que 

um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, 

mas resultado de uma ‘ordem’ injusta que gera a violência 

dos opressores e esta, o ser menos. 

Paulo Freire, 1968 

 

  



 

 

RESUMO 

 

 

A política de qualificação em turismo está atravessada pelos interesses dos atores sociais em 

cada uma das suas iniciativas. As ideologias que refletem os projetos de sociedade dos 

diferentes atores sociais atuam sobre cada iniciativa, materializando-se nos seus textos através 

de diferentes discursos. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a dimensão política da 

qualificação profissional presente na política pública nacional de qualificação profissional em 

turismo vigente de 2017 a 2018 pela perspectiva da Teoria da Complexidade. O percurso 

teórico-metodológico estabelecido para cumprimento dos objetivos da pesquisa fundamenta 

toda a pesquisa com o Paradigma da Complexidade, conforme teorizado por Edgar Morin 

(2005). Quanto às etapas do percurso teórico-metodológico, sua organização está orientada por 

relações de construção – desconstrução – reconstrução do objeto de estudo. Nesse sentido, ao 

longo do percurso foram utilizados os métodos de revisão integrativa da literatura, pesquisa 

bibliográfica, elaboração de um modelo sistêmico, análise documental, análise de conteúdo e 

análise de discurso. A revisão integrativa da literatura permitiu identificar as características de 

interdisciplinaridade e polissemia no conceito da qualificação profissional, bem como seu 

caráter processual. O referencial teórico apontou elementos conceituais relacionados aos 

campos de turismo, trabalho, educação e política que correspondem a características da 

qualificação profissional. A organização de um modelo sistêmico fundamentado na 

Complexidade pôde congregar os resultados da revisão integrativa e do referencial teórico, 

permitindo sistematizar uma concepção de qualificação profissional que abarca os diversos 

componentes teóricos incluindo suas relações de complementariedade e de antagonismo. 

Utilizando-se deste modelo foi possível analisar a qualificação por meio da política pública 

nacional de qualificação profissional em turismo vigente de 2017 a 2018. Para isso, primeiro se 

estabeleceu um histórico das políticas públicas de qualificação profissional – em geral, através 

da pesquisa bibliográfica, e no setor do turismo, através da análise documental dos Planos 

Nacionais de Turismo. Em seguida, realizou-se uma análise de conteúdo pela qual se inferiu 

dos textos da referida política pública a adaptação dela ao modelo, as relações de complexidade 

nela presentes e um perfil do próprio texto da política. Por fim, a análise de discurso permitiu 

analisar as formações discursivas que atravessam a política pública, estabelecendo as 

concepções ideológicas de turismo, trabalho e educação nela vigentes. A partir das formações 

discursivas foram recuperadas as ideologias que as regem e, da análise da relação entre estas 

ideologias foi possível se analisar também a disputa política dos atores interessados na 

qualificação profissional e, enfim, de toda a dimensão política da qualificação profissional 

presente na política pública nacional de qualificação profissional em turismo vigente de 2017 a 

2018. 

 

Palavras-chave: Qualificação profissional. Políticas públicas. Turismo. Complexidade. 

Modelo sistêmico. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Professional qualification policy in tourism is crossed by the interests of the social actors in 

each of its initiatives. The ideologies that reflect the social projects of the different social actors 

act on each initiative, materializing in their texts through different discourses. Therefore, the 

aim of this research is to analyze the political dimension of professional qualification present 

in the national public policy of professional qualification in tourism in force from 2017 to 2018 

from the perspective of Complexity Theory. The theoretical and methodological path 

established to fulfill the research objectives underlies all research with the Complexity 

Paradigm, as theorized by Edgar Morin (2005). As for the steps of the theoretical and 

methodological path, its organization is guided by relations of construction – deconstruction – 

reconstruction of the object of study. In this sense, were used the methods of integrative 

literature review, bibliographic research, elaboration of a systemic model, document analysis, 

content analysis and discourse analysis. The integrative literature review allowed identifying 

the characteristics of interdisciplinarity and polysemy in the concept of professional 

qualification, as well as its procedural character. The theoretical framework pointed conceptual 

elements related to the fields of tourism, work, education and politics that correspond to 

characteristics of professional qualification. The organization of a systemic model based on 

Complexity could bring together the results of the integrative review and the theoretical 

framework, allowing to systematize a conception of professional qualification that encompasses 

the various theoretical components including their relations of complementarity and 

antagonism. Using this model, it was possible to analyze the qualification through the national 

public policy of professional qualification in tourism in force from 2017 to 2018. To this end, 

it was first established a history of professional qualification public policies - those in general, 

through bibliographic research, and those in the tourism sector, through document analysis of 

National Tourism Plans. Then, a content analysis was carried out by which it was inferred from 

the texts of the referred public policy its adaptation to the model, the complexity relations 

present in it and a profile of the policy text itself. Finally, discourse analysis allowed the 

research to analyze the discursive formations that cross the public policy, establishing the 

ideological conceptions of tourism, work and education in force. From the discursive 

formations were recovered the ideologies that govern them and, from the analysis of the 

relationship between these ideologies, it was also possible to analyze the political dispute of the 

actors interested in professional qualification and, finally, the entire political dimension of 

professional qualification present in the national public policy of professional qualification in 

tourism in force from 2017 to 2018. 

 

Key Words: Professional qualification. Public policy. Tourism. Complexity. Systemic 

model. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2018 foi publicado pelo Ministério do Turismo (MTur) o documento Política 

Nacional de Qualificação Profissional em Turismo (PNQT). O documento instituiu, pela 

primeira vez no âmbito do poder público federal do Brasil, uma política pública específica para 

o campo da qualificação profissional voltada para o setor do turismo elaborada e sob 

competência do órgão federal de gestão do turismo, o MTur.  

Até então, as políticas públicas que tratavam da relação entre qualificação profissional 

e turismo se enquadravam em dois arranjos. Por um lado, diferentes pastas do poder público 

federal (Educação, Trabalho) instituíam programas de qualificação que, em seu bojo, incluíam 

o setor do turismo entre os demais. Por outro lado, a pasta do Turismo instituía as políticas de 

turismo a partir do Plano Nacional de Turismo (PNT) que, em seu bojo, incluía ações de 

qualificação profissional entre as demais. Isto é, nos dois arranjos a relação entre qualificação 

profissional e turismo era desequilibrada, com um sobrepondo-se ao outro. Assim, a PNQT 

aparece como uma ação do poder público alternativa a estes arranjos, pois pressupõe uma 

articulação mais equilibrada entre as áreas, visando os interesses do poder público na promoção 

tanto da qualificação profissional quanto do turismo. 

A produção científica sobre o campo da qualificação profissional aponta que o processo 

social da qualificação possui uma dimensão política – independentemente de se expressar por 

meio de uma política pública. Manfredi (1999) aponta duas concepções de qualificação 

profissional que, embora não sejam estritamente adotadas na presente pesquisa, contribuem 

para identificar algumas características aqui consideradas como fundamentais deste processo, 

dentre elas a dimensão política: 

 

Para alguns, a qualificação é considerada na perspectiva da preparação para o 

mercado, envolvendo, portanto, um processo de formação profissional 

adquirido por meio de um percurso escolar e de uma experiência (ou 

carreira profissional) capaz de preparar os trabalhadores para o ingresso e a 

manutenção no mercado formal de trabalho. Um outro uso da noção de 

qualificação é entendê-la como um processo de qualificação/desqualificação 

inerente à organização capitalista do trabalho, sendo o resultado da relação 

social entre capital e trabalho e da correlação de forças entre ambos 

(MANFREDI, 1999, s. p., grifo nosso). 

 

Os trechos demarcados na passagem da autora apontam a relação da qualificação 

profissional com os campos da educação (por ser um processo educativo), do trabalho (por visar 

como resultado a inserção do indivíduo no mercado de trabalho) e da política (sendo um 
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instrumento político para atender interesses de diferentes atores sociais). É neste panorama de 

disputa de interesses diversos dos atores sobre a qualificação profissional que o Estado deve 

agir através de políticas públicas, promovendo e regulando ações de forma a mediar esta disputa 

política, garantindo benefícios a uns atores sociais e prejuízos a outros. 

No turismo também se observa uma dimensão política, na medida em que o fenômeno 

turístico pode funcionar de formas variadas, podendo ter como consequências igualmente 

benefícios ou prejuízos nos âmbitos ambiental, social, cultural e econômico. Fratucci (2008) 

aponta cinco agentes produtores do turismo: o turista, o trade, o trabalhador do setor, a 

população local e o Estado. A atuação de cada um deles gera impactos sobre os demais, sejam 

diretos (pela interação) ou indiretos (como por meio de impactos no meio ambiente). A 

necessidade de atuação do Estado no estabelecimento de políticas públicas para o turismo 

relaciona-se exatamente com estes conflitos de interesses. Krippendorf (2003) aponta como 

diferentes modelos de desenvolvimento do turismo podem privilegiar o trade turístico em 

detrimento da população local ou, inversamente, equilibrar os ganhos e prejuízos 

equitativamente entre todos os atores envolvidos. 

Assim, é possível se observar que tanto qualificação profissional quanto turismo 

possuem dimensões políticas, isto é, se realizam e se configuram a partir da disputa de interesses 

dos atores sociais neles envolvidos.  

As políticas públicas se apresentam como instrumentos de mediação de interesses e 

direcionamento das ações em função de determinados objetivos alinhados a benefícios e 

prejuízos inerentes. Isso porque: “Política pública é o processo pelo qual os diversos grupos 

que compõem a sociedade – cujos interesses, valores e objetivos são divergentes – tomam 

decisões coletivas, que condicionam o conjunto dessa sociedade” (RODRIGUES, 2010, p. 13, 

grifo da autora). Ou seja, se por um lado a política pública é mediadora dos interesses e decide 

pela coletividade, por outro ela constrange essa coletividade a assumir esta decisão. É preciso 

notar que as políticas públicas são instrumentos políticos operacionalizados por gestões 

governamentais, mas que refletem, acima de tudo, a atuação do Estado sobre a sociedade.  

Gramsci (2011, p. 269) define que “Estado = sociedade política + sociedade civil 

(hegemonia couraçada de coerção)”. Isto é, o Estado funciona tanto por meio do consenso e da 

direção das classes (hegemonia) quanto por meio da força e da violência (coerção). É nesse 

sentido que a política pública é instrumento de representação, como consenso, mas se impõe, 

como obrigação. Gramsci aponta esta definição de Estado entendendo a instituição como um 

espaço de disputa política – nele, as classes dominantes exercem sua dominância através da 

hegemonia e da coerção. Ou seja, pelo controle da hegemonia e da coerção os interesses das 
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classes dominantes são legitimados pelo Estado. Se as políticas públicas são instrumentos de 

atuação do Estado, então elas vão refletir, também, esta disputa de interesses. 

Uma das maneiras pelas quais os atores podem manifestar seus interesses em disputa é 

pelo discurso. O discurso é uma instância da linguagem entre o texto e a ideologia (ORLANDI, 

2003, 2015; BRANDÃO, 2012). É o processo de dotação, nos textos e na linguagem, de 

sentidos gerados pelas ideologias às quais se inserem os sujeitos e os grupos sociais. Assim, a 

ideologia se materializa no discurso e o discurso se materializa na linguagem e no texto 

(ORLANDI, 2015). Por meio do discurso, os atores sociais podem expressar suas posições e 

defender seus interesses atravessando os textos que compõem – caracterizando, definindo ou 

regulando – as políticas públicas com as ideologias que refletem seus projetos de sociedade. 

Desta maneira, a instituição de um novo arranjo de política pública em que haja relativo 

equilíbrio entre qualificação profissional e turismo reflete um panorama político com 

determinados interesses neste novo arranjo. Para além disso, a política pública dele resultante 

vai ser permeada, também, dos interesses dos atores sociais em disputa – tanto nos benefícios 

oriundos da qualificação profissional, quanto naqueles oriundos do turismo. 

Nesse panorama, se insere não apenas a PNQT, mas todas as iniciativas do MTur 

direcionadas à qualificação profissional. O PNT está elencado na Lei Geral de Turismo como 

instrumento que define “diretrizes, metas e programas” da Política Nacional de Turismo 

(BRASIL, 2008) – isto é, o documento norteador da política pública nacional de turismo no 

Brasil. Com este status, o PNT 2018-2022 determinou a instituição da PNQT, articulando-a à 

linha de ação de qualificação – juntamente com todas as demais iniciativas do MTur. Ou seja, 

o PNT estabelece uma política anexa, desmembrada da política de turismo, com relativa 

independência, que versa sobre a qualificação profissional para o setor – ao mesmo tempo que 

vincula, dentro de uma linha de ação, esta política anexa às demais iniciativas. Em meio a esta 

organização conflitiva, entende-se que no período de 2017 a 2018, tanto PNQT quanto as 

demais iniciativas – juntas – compõem a política pública nacional de qualificação profissional 

em turismo. 

Isto significa que a política de qualificação em turismo está atravessada pelos interesses 

dos atores sociais em cada uma das iniciativas. As ideologias que refletem os projetos de 

sociedade dos diferentes atores sociais atuam sobre cada iniciativa, materializando-se nos seus 

textos por diferentes discursos. 
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Desta forma, o problema de pesquisa da presente dissertação aponta para a investigação 

de quais interesses dos atores sociais envolvidos na qualificação profissional são predominantes 

na política pública nacional de qualificação profissional em turismo vigente de 2017 a 2018 e 

de que forma os discursos que atravessam os textos que compõem a respectiva política pública 

expressam a defesa dos interesses e posições desses atores sociais. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a dimensão política da qualificação 

profissional presente na política pública nacional de qualificação profissional em turismo 

vigente de 2017 a 2018 pela perspectiva da Teoria da Complexidade 

Para tanto, são objetivos específicos: 

• Realizar um levantamento da produção científica sobre o campo de políticas públicas de 

qualificação profissional; 

• Delimitar os conceitos de turismo, trabalho, educação e política, tendo como parâmetro as 

características destes campos que representam elementos que compõem a qualificação 

profissional; 

• Estabelecer um modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional orientado 

pela perspectiva da Complexidade; 

• Traçar um histórico das políticas públicas de qualificação profissional de nível federal no 

Brasil e caracterizar a política pública nacional de qualificação profissional em turismo 

vigente de 2017 a 2018; 

• Analisar o conteúdo da política pública nacional de qualificação profissional em turismo 

vigente de 2017 a 2018 a partir do modelo sistêmico de compreensão da qualificação 

profissional; 

• Analisar os discursos e as ideologias que compõem a dimensão política da qualificação na 

política pública nacional de qualificação profissional em turismo vigente de 2017 a 2018. 

A presente pesquisa é toda fundamentada com o Paradigma da Complexidade, conforme 

teorizado por Edgar Morin (2006). O autor explica a Complexidade como um tecido: 

 

A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus é o que é tecido 

junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca 

o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é 

efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. Mas então a 

complexidade se apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do 

inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza... (MORIN, 2006, p. 

13, grifo do autor). 
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Nesse sentido, a complexidade advém do próprio objeto de estudo, já apresentado. A 

política pública nacional de qualificação profissional em turismo é caracterizada por um amplo 

emaranhado de relações, áreas e fenômenos e, por isso, o Paradigma da Complexidade foi 

elencado como norteador epistemológico para realização desta pesquisa. 

Da mesma forma que a Complexidade foi utilizada para identificar e interpretar o objeto 

de estudo, ela foi norteadora da relação entre autor, procedimentos científicos e objeto de 

estudo. Cabe assim, estabelecer um metaponto de vista sobre esta relação. De acordo com 

Morin (2006), o metaponto de vista é um ponto de vista que o observador estabelece sobre a 

sua própria observação, tomando consciência das posições e pensamentos teórico-políticos que 

o conduziram por sua pesquisa. Assim, de forma suscinta, podem ser apontados três aspectos 

desta pesquisa por meio de um metaponto de vista. 

Primeiro, a relação entre autor e tema. O objeto da qualificação profissional em turismo 

já foi trabalhado em pesquisas anteriores (SILVA, 2015; 2019), sempre resultado da busca pela 

interseção entre os campos da Educação e do Turismo nas políticas públicas. Segundo, a relação 

entre autor e o campo da linguagem. Por afinidade temática e disciplinar, a língua portuguesa 

já vinha sendo abordada no trabalho de docência e, recursivamente, nesta pesquisa esse 

conhecimento serve como base para o tratamento de textos e da linguagem. Terceiro, a própria 

relação com a Complexidade. O empreendimento de toda a pesquisa com base no Paradigma é 

resultado de uma total concordância e inspiração do autor com a teoria de Morin. Isso influencia 

toda a produção da pesquisa, desde a organização de temas, objetivos e métodos, até a própria 

escrita. Nesse sentido, cabe notar que a escrita de toda a pesquisa segue o princípio da recursão 

organizacional. Isto é, a aproximação dos mesmos aspectos do objeto de estudo várias vezes 

não significa um texto repetitivo (reafirmação da mesma consideração), mas um texto recursivo 

(cada aproximação acrescenta algo à consideração anterior). 

Posto este metaponto de vista, pode-se avançar para o percurso teórico-metodológico 

estabelecido para o cumprimento dos objetivos elencados. Nessa âmbito, a Complexidade é 

fundamento da pesquisa de duas maneiras: como teoria, é base para os métodos utilizados e 

para as análises deles decorrentes; como metodologia, orienta o desenvolvimento da pesquisa 

e a relação entre cada método e cada etapa. 

Quanto às etapas do percurso teórico-metodológico, sua organização está orientada por 

relações de construção – desconstrução – reconstrução do objeto de estudo. Assim, cada etapa 

corresponde a uma destas funções, contemplando um dos objetivos específicos e sendo 

operacionalizada por um ou dois métodos de pesquisa. A Figura 1 sintetiza estas etapas, que 

serão descritas em seguida. 
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Figura 1 – Etapas do percurso teórico-metodológico 

Etapa Relações Métodos empreendidos Objeto de estudo 

Conceito de Qualificação Profissional 

1 Construção Revisão integrativa da literatura Aspecto processual 

2 Desconstrução Referencial teórico Aspecto tópico 

3 Reconstrução Modelo sistêmico de compreensão 

da qualificação profissional 

Aspecto sistêmico 

Política pública de qualificação profissional em turismo 

4 Construção Pesquisa bibliográfica e  

análise documental 

Histórico da política 

5 Desconstrução Análise de conteúdo Conteúdo da política 

6 Reconstrução Análise de discurso Ideologias na política 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

As três primeiras etapas representam a relação de construção – desconstrução – 

reconstrução para compreensão e análise do conceito de qualificação profissional. 

Primeiro, para a construção do conceito de qualificação profissional foi utilizado o 

método de revisão integrativa da literatura, conforme modelo teorizado por Chueke e Amatucci 

(2015). A busca teve como parâmetro o campo das “políticas públicas de qualificação 

profissional”, com função de inferir características componentes do conceito. A descrição 

detalhada da aplicação do método está presente no Capítulo 1, na seção 1.1. 

Em seguida, para a desconstrução do conceito de qualificação profissional foi elencado 

um referencial teórico sobre os campos do turismo, do trabalho, da educação e da política. Estes 

campos foram escolhidos por terem aparecido, nos resultados da revisão integrativa da 

literatura, como inter-relacionados à qualificação profissional. Desta forma, a função do 

referencial teórico foi delimitar os conceitos de turismo, trabalho, educação e política: por um 

lado, com foco apenas nas suas características que tivessem relação direta com elementos 

componentes do conceito de qualificação; por outro, compreendidos pela perspectiva da 

Complexidade. A descrição detalhada da organização metodológica do referencial teórico está 

presente, também, no Capítulo 1, seção 1.2. 
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E para a reconstrução do conceito, foi proposto um modelo sistêmico de compreensão 

da qualificação profissional. A função do modelo foi congregar os resultados dispersos das duas 

etapas anteriores: as perspectivas teóricas levantadas na revisão integrativa da literatura – 

independentes umas das outras – e os conceitos delimitados no referencial teórico – sem inter-

relações entre suas características. Para a unificação destes resultados, sem perda nas relações 

de conflito e complementariedade, foi utilizado o Paradigma da Complexidade. As descrições 

detalhadas dos preceitos teóricos da Complexidade que baseiam o modelo e do próprio modelo 

e seu funcionamento estão presentes no Capítulo 2. 

As três últimas etapas representam a relação de construção – desconstrução – 

reconstrução para compreensão e análise da política pública nacional de qualificação 

profissional em turismo. Note-se que é necessário o fechamento do primeiro ciclo, 

estabelecendo uma concepção de qualificação profissional, para que se inicie o segundo, da 

análise desta concepção de qualificação em uma política pública. 

Para construção da política foram utilizados dois métodos. Primeiro, uma pesquisa 

bibliográfica com função tanto de delimitar a concepção de política pública utilizada nesta 

pesquisa quanto de mapear um histórico das políticas públicas de qualificação profissional em 

nível federal no Brasil. Segundo, foi utilizada a análise documental, conforme o método 

proposto por Bardin (2011). A análise documental teve função de buscar a qualificação 

profissional nas políticas públicas de turismo – notadamente os PNT. Dessa forma, os dois 

métodos permitiram a construção de um histórico das políticas públicas de qualificação 

profissional (em geral e em turismo) em nível federal e a caracterização da política vigente no 

período entre 2017 e 2018. A descrição detalhada destes dois métodos está presente no Capítulo 

3, seção 3.1. 

Já a desconstrução da política analisada foi empreendida tendo como parâmetro o 

modelo sistêmico de compreensão estabelecido na terceira etapa. Para isto, foi utilizado um 

método de análise de conteúdo adaptado do modelo proposto por Bardin (2011), com 

adequações às especificidades da presente pesquisa e seus objetivos. A função da análise de 

conteúdo foi identificar, no texto da política analisada, as partes e as relações teorizadas pelo 

modelo sistêmico de compreensão proposto. A identificação do modelo pela política, por um 

lado, aponta a validade do modelo ao comprovar sua aplicabilidade e, por outro, ao enquadrar 

a política no modelo permite análises mais aprofundadas de cada parte do modelo nos 

respectivos conteúdos da política. A descrição detalhada do método de análise de conteúdo está 

presente também no Capítulo 3, na seção 3.2. 
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Por fim, a reconstrução se deu pela dimensão política da qualificação, conforme o 

modelo sistêmico proposto. Pelo princípio hologramático (MORIN, 2005), o todo pode ser visto 

nas partes da mesma forma que as partes podem ser vistas no todo – assim, pela dimensão 

política (parte) se reconstruiu a qualificação profissional (todo) na política pública analisada. 

Tendo em vista os elementos que compõem a dimensão política no modelo, utilizou-se o 

método de análise de discurso nesta etapa do percurso teórico-metodológico. A análise de 

discurso permitiu retirar do texto os discursos que o atravessam, fazendo funcionar nele seus 

significados, bem como retirar dos discursos as ideologias as quais remetem. A descrição 

detalhada do modelo de análise de discurso utilizado nesta pesquisa está presente no Capítulo 

4, seção 4.1. 

Por meio do funcionamento das ideologias que atravessam a política e as inter-relações 

complexas entre elas, foi possível analisar a dimensão política da qualificação profissional – e 

por meio da Complexidade, esta análise pode remeter ao todo da qualificação profissional e da 

política pública nacional de qualificação profissional em turismo. 

A justificativa para a realização desta pesquisa está baseada em três eixos de 

contribuições teórico-metodológicas. 

O primeiro é a proposição de um método de compreensão do conceito de qualificação 

profissional. Como apontado, a qualificação é um processo dinâmico com muitas facetas, 

muitas dimensões – tanto envolve diferentes campos e processos em seu funcionamento, quanto 

assume expressões variadas em cada contexto histórico no qual se insere. Isso ocasiona uma 

multiplicidade de concepções que advém, por um lado, das diversas perspectivas teórico-

disciplinares e, por outro, da atualização do conceito frente às mudanças na realidade social. 

Isoladas, muitas dessas concepções limitam o conceito a determinadas características/ 

dimensões ou perdem de perspectiva o caráter dinâmico e mutante da qualificação profissional. 

Por isto, o modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional proposto na presente 

pesquisa representa uma alternativa teórico-metodológica de concepção da qualificação – uma 

alternativa que não exclui as contrariedades entre as múltiplas perspectivas, mas as incorpora, 

de maneira dialógica, em um funcionamento sistêmico. Com este modelo não se pretende 

sintetizar de forma finalística todas as características das expressões possíveis de qualificação 

profissional; pelo contrário, se pretende congregar as complementaridades e os antagonismos 

inerentes às características da qualificação profissional, permitindo observar seu 

funcionamento, sua variação e sua complexidade. 
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O segundo é a organização concepcional da política pública nacional de qualificação 

profissional em turismo. O poder público federal no Brasil vem apresentando uma dispersão de 

iniciativas, entre suas diferentes pastas, tanto da qualificação em geral quanto da qualificação 

específica voltada para o setor do turismo. Essa dispersão de iniciativas não apresenta, 

previamente, uma articulação – nem mesmo no âmbito restrito do MTur. Esse panorama 

possibilita, no plano prático, tanto sobreposição das iniciativas na busca de um mesmo objetivo 

quanto ausência de iniciativas atuantes em determinadas necessidades. Já no plano teórico, a 

indefinição dos limites da política dificulta parametrizar análises. Desta forma, estabelecer uma 

organização teórica (baseada em pesquisas bibliográficas e análises documentais) sobre as 

iniciativas que compõem a política pública nacional de qualificação profissional em turismo 

viabiliza a presente pesquisa, bem como propicia outras pesquisas. Nota-se que esta 

organização não funciona por meio da eliminação da dispersão de iniciativas e da contrariedade 

entre elas, mas, a partir da Complexidade, articula as devidas iniciativas, considerando sua 

unidade por meio da multiplicidade de relações conflitivas. 

O terceiro aspecto diz respeito ao empreendimento do método de análise de discurso na 

política selecionada. A busca, caracterização e análise dos discursos e ideologias que 

atravessam uma política pública permite transcender os significados explícitos no texto sobre 

quais benefícios são gerados e para que atores sociais, alcançando-se, então, o funcionamento 

ideológico da política – e, consequentemente, seus reais benefícios e beneficiados. Os 

benefícios apontados pelo texto não são, necessariamente, falsos: a política pública, com seus 

objetivos programáticos, precisa apontar para determinados benefícios à sociedade e orientar a 

atuação do Estado para esta direção. Porém, a contribuição da análise de discurso é ultrapassar 

os benefícios aparentes da política e tornar evidente aqueles benefícios e atores beneficiados 

decorrentes do funcionamento ideológico que direciona a própria atuação do Estado. Isto é, se 

no texto (na aparência) são listados benefícios que atendem os interesses de determinados atores 

sociais, não necessariamente os mesmos interesses são contemplados pelo posicionamento 

(ideologia) que o Estado segue no cumprimento desta política pública. É possível, assim, que 

uma política atenda o interesse de um ator por seus benefícios diretos/aparentes, mas use este 

atendimento de interesses como meio para uma finalidade que atenda interesses de outro ator. 

O método de análise de discurso serve, assim, para revelar os interesses subjacentes na atuação 

política do Estado. 
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Como desdobramento do terceiro aspecto, é possível apontar como contribuição da 

presente pesquisa a elucidação da ideologia dominante na política pública. Identificar esta 

ideologia dominante e compreender a forma de dominância que ela empreende permite: a) 

conhecimento, por parte da sociedade, dos atores sociais efetivamente contemplados pela 

política pública; b) posicionamento dos atores sociais quanto à existência e funcionamento da 

política pública; c) atuação dos atores sociais sobre a política pública ou sobre a realidade social 

a partir da consciência da ideologia orientadora do Estado; d) ação consciente, por parte da 

sociedade, sobre a política pública (como questionamento da validade dos gastos públicos, dos 

interesses atendidos ou não atendidos e do projeto de sociedade resultante de determinada 

ideologia e estruturante da atuação do Estado). 

Assim, a partir destes três eixos, pretende-se com a presente pesquisa contribuir para o 

conhecimento crítico e a atuação consciente dos diversos atores sociais sobre aparência e 

funcionamento ideológico da política pública nacional de qualificação profissional em turismo. 
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1 BASES PARA A COMPREENSÃO DO CONCEITO DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

 

A qualificação profissional é objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento e um 

volume amplo de produções científicas trata sobre o tema. Ante esta produção expressiva se 

encontra uma questão sobre o próprio conceito de qualificação profissional. Se por um lado, a 

amplitude de pesquisas confere diversos enfoques e perspectivas sobre o objeto, por outro não 

há consenso teórico sobre o conceito ou mesmo uma sistematização desta diversidade de 

concepções. 

Por este motivo, este capítulo será dedicado a identificar as bases do conceito de 

qualificação profissional. A primeira seção contém uma revisão integrativa da literatura sobre 

o tema – isto é, o levantamento da produção científica sobre o assunto. Na segunda seção é 

apresentado um referencial teórico construído em função das características da qualificação 

profissional identificadas na revisão integrativa da literatura. 

 

1.2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O levantamento da produção científica sobre o tema da qualificação profissional teve 

duas etapas: o primeiro com uma pesquisa bibliográfica mais ampla e o segundo já com o 

procedimento sistematizado da revisão integrativa da literatura. 

Na primeira etapa foi realizada uma exploração inicial da produção científica onde 

buscou-se identificar as áreas de estudo que têm a qualificação profissional como objeto de 

pesquisa. Essa fase foi realizada nas bases de pesquisa Scielo, Redalyc, Google Acadêmico e 

Publicações em Turismo. Foram buscados os temas “qualificação”, “qualificação profissional” 

e “qualificação profissional em turismo”, limitados ao idioma português. A seleção dos artigos 

teve como critério apresentar diferentes perspectivas teóricas acerca dos conceitos levantados, 

tendo como resultados pesquisas nas áreas de Educação, Sociologia, História, Ciência política, 

Economia e Turismo.  

Em seguida, a pesquisa bibliográfica foi aprofundada em técnica e amplitude. Na 

segunda etapa utilizou-se o método da revisão integrativa de literatura conforme sistematizado 

pelos autores Chueke e Amatucci (2015). A Figura 2 contém um quadro elaborado pelos autores 

explicando cada etapa do método. 
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Figura 2 – Quadro de descrição dos passos da revisão integrativa da literatura 

 

Fonte: Chueke e Amatucci (2015) 

 

Para identificar os estudos relevantes nos campos pesquisados, foi realizado um 

levantamento bibliográfico em seis bases de dados de destaque para o campo de estudos do 

Turismo: Scopus e Web of Science, em razão do alcance internacional; Scielo, Spell e Redalyc, 

por abranger a produção dos países ibero-americanos; e Google Acadêmico, pela amplitude da 

base. Assim, esta etapa da pesquisa teve como parâmetro linguístico os trabalhos escritos em 

português, espanhol e inglês. 

Foram realizadas três buscas nas bases, utilizando diferentes conjuntos de palavras-

chave. A primeira, visando um levantamento mais amplo, incluiu as palavras-chave 

“qualificação”, “qualificação profissional”, “política de qualificação”, “professional 

qualification”, “qualification policy” e “cualificación profesional”. Nos resultados com até 150 

artigos foi realizada seleção para análise; para resultados com mais de 150 artigos, a busca foi 

refinada por palavras-chave mais específicas. A segunda busca utilizou-se de combinações das 

palavras-chave: “qualificação profissional” com “política” ou “turismo”; “professional 

qualification” com “politics” ou “tourism”; e “cualificación profesional” com “política”. A 

mesma quantidade da primeira busca foi utilizada como parâmetro para seleção ou refinamento 

dos resultados. Enfim, a terceira busca se baseou no uso de uma palavra chave mais específica 

– “políticas de qualificação profissional” – para as bases em que todos as buscas resultavam 

mais de 150 artigos. No caso da base Redalyc, a terceira busca permitiu a seleção dos artigos. 

No caso da base Google Acadêmico, os resultados ainda eram volumosos, então foi utilizado 
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como parâmetro a seleção nos 30 primeiros trabalhos listados, em razão da base alcançar muitos 

trabalhos que não estão indexados nas bases anteriores. 

Os critérios de seleção dos artigos para análise final se basearam na seleção ou exclusão 

de artigos a partir dos parâmetros temáticos previamente estabelecidos. A lista desses 

parâmetros consta no Apêndice A. Não foi utilizado recorte temporal na seleção. Assim, foram 

sistematizadas três etapas de identificação dos parâmetros: primeira, nos títulos dos trabalhos; 

segunda, nos resumos; terceira, nas seções dos artigos (caso os títulos e resumos não deixassem 

clara a relevância do artigo para a presente pesquisa). 

As buscas resultaram em 630 trabalhos recuperados, dos quais 49 foram selecionados 

para análise. Em seguida, foi realizada avaliação da qualidade dos trabalhos selecionados. 

Como resultado, quatro não contribuíam para alcançar os objetivos do presente estudo, 

permanecendo 45 trabalhos para análise final e síntese integradora. 

A análise dos trabalhos resultantes destas pesquisas bibliográficas subsidiou a 

compreensão da produção acadêmica sobre o tema, bem como do próprio objeto ‘qualificação 

profissional’. Neste sentido, a seguir são apresentadas considerações sobre como o conceito (a 

representação teórica) e o processo (a prática na realidade) do objeto aparecem na literatura 

analisada. 

 

1.1.1 Qualificação profissional como um conceito interdisciplinar e polissêmico 

 

Ao ter como foco uma análise de determinadas políticas de qualificação profissional, 

reconheceu-se a necessidade primeira de se estabelecer uma compreensão teórica do próprio 

conceito de qualificação profissional. A pesquisa bibliográfica realizada no primeiro momento 

identificou uma literatura ampla sobre o assunto – tanto na perspectiva quantitativa de produção 

de pesquisas, quanto na abrangência de enfoques e questões dentro do objeto. Tal amplitude 

revelou uma gama de características e aspectos atribuídos, não apenas ao processo em sua 

concepção prática, mas também ao conceito de qualificação profissional. As características 

observadas no âmbito conceitual suscitaram discussões e lacunas na compreensão do processo 

de qualificação profissional que culminaram na necessidade de se organizar um método próprio 

de compreensão e análise para a presente pesquisa – que será apresentado no Capítulo 2 desta 

dissertação. 
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Uma das características identificadas do conceito é a sua interdisciplinaridade. A 

qualificação profissional é apreendida como objeto de estudos por diversas disciplinas do 

âmbito das ciências sociais e humanas, tal qual Educação (MONTALVÃO, 2015; 

NASCIMENTO, 2015; DEITOS; LARA; ZANARDINI, 2016), Administração (BORJES, 

2000; VIEIRA; LUZ, 2005; AMARO, 2008; ARAÚJO), Economia (TREVISAN; VELOSO, 

2017; PETTERINI, 2016; CORCETTI; LORETO, 2017), Sociologia (FILGUEIRAS, 2011; 

BALESTRO; MARINHO; WALTER, 2011; MELO, 2013), Serviço social (FARIA; 

MONTEIRO, 2004; NUNES; FERNANDES, 2016), Ciência política (BARBOSA; 

PORFÍRIO, 2009; CAMPOS, 2013), História (OLIVEIRA, 2013; ARAÚJO; LIMA, 2014), 

Geografia (OLIVEIRA; RIOS-NETO, 2007; FERREIRA, 2013) e Turismo (CATRAMBY; 

COSTA, 2004; CONCEIÇÃO; FRAGA; CONCEIÇÃO, 2016). Pode-se encontrar os 

fundamentos desta circunstância na estreita relação que a qualificação possui com outros 

âmbitos da realidade, sejam fenômenos e processos – como educação, trabalho, cultura, 

políticas públicas, desenvolvimento econômico – ou áreas e setores econômicos – como 

indústria, comércio, tecnologia e turismo. 

A segunda característica observada foi a polissemia do conceito, conforme observam 

alguns autores (MANFREDI, 1999; FERRETI, 2004). Nesse sentido, a própria 

interdisciplinaridade contribui para a existência de diferentes sentidos ou concepções do 

conceito, na medida em que cada uma das disciplinas vai abordar a qualificação profissional a 

partir de suas teorias, enfoques e categorias de análise. Isso não exclui, todavia, a polissemia 

advinda das perspectivas e correntes teóricas divergentes dentro das disciplinas. Os estudos que 

se voltam a aspectos da qualificação ligados a outras áreas que são, elas próprias, carregadas de 

polêmicas ou disputas ideológicas (tal como visto nos campos do trabalho, da educação e do 

turismo) apresentam concepções múltiplas do conceito, concorrentes ou complementares. 

Apesar do conceito de qualificação profissional apresentar diversas concepções, pela 

revisão integrativa da literatura pôde-se identificar alguns componentes teóricos que atravessam 

estas perspectivas polissêmicas e disciplinares. A observação desses componentes teóricos 

revela um caráter processual da prática da qualificação profissional. 

 

1.1.2 Qualificação profissional como um processo 

 

A pesquisa bibliográfica realizada permitiu inferir alguns campos aos quais a 

qualificação profissional está relacionada. 
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O campo mais imediato a ser associado é a educação. Pouca margem é dada para 

questionamentos sobre o aspecto educativo da qualificação profissional, especialmente ao se 

considerar diferentes expressões de educação: processo individual ou coletivo; realizada na 

escola ou no trabalho; propiciadora de autonomia ou ferramenta de adestramento (MANFREDI, 

1999; FERRETI, 2004; RUMMERT, 2013; ARAÚJO; LIMA, 2014). Mesmo os dispositivos 

legais do campo da educação concebem a qualificação profissional como parte da educação 

profissional (BRASIL, 1996). 

Revela-se, também, relação com o campo do trabalho. A qualificação é concebida como 

uma expressão específica, segmentada, da educação – aquela que se debruça apenas sobre o 

trabalho. Analisa-se sua relação com o sistema capitalista, empregabilidade e desemprego 

(FILGUEIRAS, 2011; ROCHA-VIDIGAL; VIDIGAL, 2012; MUSSE; MACHADO, 2013). 

Não menos relevante, embora menos presente nos enfoques das pesquisas, consta o 

campo da política. Nesse sentido, a política aparece na qualificação em termos de 

empoderamento e ferramentas de poder; disputa de atores sociais interessados; políticas 

públicas do setor (CAMPOS, 2013; MONTALVÃO, 2015; DEITOS; LARA, 2016; 

CORCETTI; LORETO, 2017). 

De forma simplificada, a título de compreensão, é possível realizar uma aproximação 

entre a relação dos três aspectos da qualificação (trabalho, educação e política) e as etapas de 

uma política pública. O aspecto político, que envolve os interesses dos atores sociais e o uso do 

poder, remete à etapa de planejamento, na qual se define (ou se indica intenções sobre) 

objetivos, metas, resultados esperados e, portanto, atores beneficiados. O aspecto educativo 

liga-se imediatamente à implementação das ações, uma vez que a qualificação se expressa, 

muitas vezes, através de cursos. E o aspecto de trabalho se aproxima dos resultados da política, 

pois educar para o trabalho, por definição, indica a busca ou a inserção do indivíduo no 

exercício do trabalho. Encontra-se, assim, uma característica processual da qualificação 

profissional. 

Extraindo-se a aproximação com a política pública a qualificação profissional 

permanece com seu aspecto processual. Sinteticamente, identifica-se na qualificação 

profissional uma interação política na definição de diretrizes para um processo educacional por 

meio de práticas pedagógicas, tendo como resultado desejado a inserção dos indivíduos no 

mercado de trabalho. Destaca-se, assim, a relação entre qualificação e os campos de educação, 

trabalho e política. A Figura 3 apresenta uma representação gráfica da relação entre os aspectos 

da qualificação 
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Figura 3 – Representação processual dos aspectos da qualificação profissional

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Assim, para se compreender o funcionamento da qualificação profissional é necessário 

compreender estes campos com os quais ela se relaciona – incluindo também o turismo, como 

setor econômico em que a qualificação pode ser aplicada. Na seção seguinte é apresentado um 

referencial teórico para embasar esta compreensão. 

 

1.2 TURISMO, TRABALHO, EDUCAÇÃO E POLÍTICA 

 

As diferentes etapas da pesquisa bibliográfica realizada foram fundamentais para 

identificar a relação estreita entre qualificação profissional e os campos educação, trabalho, 

política e turismo. Porém, os trabalhos analisados não apresentavam discussões teóricas 

aprofundadas sobre esses campos. Por isto, a construção deste referencial se utilizou de dois 

parâmetros: por um lado, uma pesquisa bibliográfica que buscou apoio em obras clássicas e de 

referência paras os respectivos conceitos; e, por outro, a utilização do Paradigma da 

Complexidade (MORIN, 2005) para a orientação metodológica desta pesquisa.  

Quanto ao corpo teórico, todos os conceitos foram abordados a partir de três 

perspectivas que contribuem para o entendimento da conexão entre os campos e a qualificação 

profissional. Quanto ao Paradigma da Complexidade, foram utilizados os três princípios 

propostos por Edgar Morin (2005): o dialógico, o da recursão organizacional e o hologramático. 
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O princípio da dialógica corresponde à existência de duas lógicas que são simultâneas 

mas não são simplesmente contrárias ou coerentes entre si, e sim as duas coisas. O princípio 

dialógico assume uma postura em que uma lógica não nega a outra, mesmo que opostas, e 

também não se sintetiza a uma lógica similar: duas lógicas paralelas explicam o objeto, sendo 

opostas e complementares ao mesmo tempo (MORIN, 2005). Nesse sentido, todos os conceitos 

do referencial teórico serão abordados a partir da dialógica: apresentados em perspectivas e 

concepções divergentes e compreendidos a partir da divergência e convergência dessas 

perspectivas. 

O princípio da recursão organizacional também é observado na discussão do objeto de 

estudo. A recursão trata do movimento, a partir da existência de duas lógicas, de causa e 

consequência mútuas – cada objeto é resultado e também causa do outro: 

 

A ideia recursiva é, pois, uma ideia em ruptura com a ideia linear de 

causa/efeito, de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que tudo o 

que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo 

autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor (MORIN, 2005, p. 74). 

 

O princípio dialógico, ao não negar a dualidade de lógicas, permite observar, muitas 

vezes, que uma lógica além de complementar ou opor, compõe e produz a outra. Assim, a 

dialógica propicia a observação da recursão organizacional. 

Por fim, o princípio hologramático é a compreensão de que as partes compõem o todo 

da mesma forma que o todo compõe as partes. De acordo com Morin (2005, p. 75), “as 

qualidades emergentes do todo, tudo que não existe sem organização, volta-se sobre as partes. 

Então pode-se enriquecer o conhecimento das partes pelo todo e do todo pelas partes, num 

mesmo movimento produtor de conhecimento”. Neste ponto, os três princípios se aproximam: 

a dialógica contribui para observar a coocorrência de duas lógicas; a recursão organizacional 

incorpora estas lógicas e identifica sua produção mútua; e, por fim, o hologramático destaca a 

recursão entre o todo e as partes. 

Os três princípios do Paradigma da Complexidade foram utilizados de duas formas na 

construção do referencial. Primeiro, eles foram buscados dentro das perspectivas apresentadas 

– todas elas contêm uma relação dialógica e algumas também contêm relações recursivas e 

hologramáticas. Segundo, a própria disposição das perspectivas de cada conceito segue os 

princípios: cada perspectiva é uma relação dialógica – possui duas lógicas concorrentes e 

complementares; entre as perspectivas existe uma relação recursiva, pois elas são produtoras e 
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produto umas das outras; e na medida em que as três perspectivas são recursivas, existe também 

uma relação hologramática, na qual o todo (conceito) está nas partes (perspectivas) e vice-versa. 

Assim, o primeiro campo apresentado neste referencial teórico é o do turismo. 

 

1.2.1 Elementos conceituais do turismo 

 

Com a evolução das pesquisas no campo do turismo diversos paradigmas científicos 

foram utilizados para investigação e sua compreensão. Esse movimento proporcionou uma 

variedade de perspectivas sobre o turismo que, se antes poderiam ser antagonizadas, atualmente 

não podem ser simplesmente ignoradas ou desvalorizadas. Nesse sentido, a definição de turismo 

passa pela dialógica entre suas características de atividade econômica e fenômeno social. Ao 

tratar da construção de uma ciência do turismo, Moesch (2013) aponta posições 

epistemológicas que enfocam a compreensão do turismo a partir dessas duas características: 

 

A primeira posição considera que o turismo é uma indústria. Clara abordagem 

econômica, de caráter empírico, mas a nebulosa demarcação do elemento 

industrializado nos chamados recursos que fornecem as experiências, serviços 

e felicidades para a formulação de um sistema de turismo separa a sua parte 

industrial e não industrial, na tentativa de análise do envolvimento econômico, 

administrativo e governamental. Entretanto, ainda não foi produzida uma 

definição única de indústria do turismo que tenha conseguido reconhecimento 

geral, assim várias publicações afirmam que há uma indústria do turismo; 

outras, que a indústria do turismo não é um setor único identificável da 

economia, mas múltiplas indústrias estão envolvidas, que uma indústria no 

sentido literal do termo nunca se materializou. Nessa posição fica clara a 

similaridade quanto à humanização da natureza, a natureza enquanto algo que 

deve ser dominado pela humanidade. O turismo como indústria é a 

manifestação da técnica que domina a natureza, o tempo e o espaço, 

colocando-os como recursos de uso mercantil. 

A segunda posição defende o turismo como um fenômeno. Diversos 

argumentos e estruturas relacionados à epistemologia do turismo foram 

propostos, concentrando-se principalmente sobre o debate da disciplina-

domínio (MOESCH, 2013, p. 17). 

 

Como aponta a autora, não há consenso na definição do termo da área econômica mais 

adequado para o turismo. Seu aspecto econômico é referenciado por autores de formas variadas: 

a partir de suas perspectivas teóricas o classificam como atividade econômica, setor econômico 

ou indústria. De toda forma, a aproximação entre turismo e economia é clara, sendo apreendida 

mesmo pelo senso comum. A dimensão da atividade turística na economia mundial contribui 

para essa percepção, pois o “setor de viagens e turismo é um dos mais significativos da 
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economia global” (PANOSSO NETTO; TRIGO, 2009, p. 85). Lage e Milone (2009, p. 40) 

destacam a amplitude geográfica e estrutural da atividade ao apontar que: “O turismo, 

caracterizado por um tipo de serviço à disposição dos homens da sociedade industrial moderna, 

passou a integrar a vida de todas as nações e a contribuir de maneira significante para o 

desenvolvimento das atividades econômicas do século XXI”. 

Além da amplitude, a atividade econômica do turismo tem como característica ser 

composta por uma correlação de atividades provenientes de setores variados. Para Swarbrooke 

e Horner, (2002, p. 24) “turismo pode ser descrito como uma atividade servida por diversas 

outras indústrias, como a de hospitalidade e a do transporte”. A maior parte destas atividades 

diversas não existe exclusivamente em função do turismo, porém são articulados e utilizados 

por ele para funcionamento da atividade turística. 

 

Representando uma questão econômica na sociedade capitalista moderna, [o 

turismo] traz combinações com aspectos ligados a estratégicos e florescentes 

empreendimentos, sejam na acomodação, no agenciamento, nos transportes, 

no comercio, na gastronomia, no lazer e divertimento, na arquitetura, na 

ecologia e meio ambiente, nos esportes, em eventos, na cultura, nas artes, nos 

estudos, na educação e em muitas outras atividades que sistematicamente se 

interligam, promovendo bem-estar e riqueza para segmentos diferenciados da 

população (LAGE; MILONE, 2009, p. 13). 

 

Para além de uma atividade econômica, o turismo é também um fenômeno social. De 

acordo com Panosso Netto (2011, p. 120), o fenômeno turístico envolve muito mais aspectos 

do que a atividade econômica, mas “também as necessidades, anseios e desejos humanos, bem 

como motivações psicológicas que são fundamentais na definição do que é o turismo”. O 

turismo se relaciona, de forma complexa, com as formas de organização das sociedades, com 

interação entre culturas, com conhecimento dos indivíduos sobre o mundo e sobre si mesmos, 

com uso e valorização do espaço e do meio ambiente (KRIPPENDORF, 2003; FRATUCCI, 

2008; PANOSSO NETTO; TRIGO, 2009). Assim, apesar de estar inserido em uma lógica 

majoritariamente ocidental – na qual a vida em sociedade está centrada e coloca no centro o 

sistema econômico capitalista – o turismo é um “processo humano, ultrapassa o entendimento 

como função de um sistema econômico. Como um processo singular, necessita de 

ressignificação às relações impositivas, aos códigos capitalísticos e aos valores colocados como 

bens culturais” (BENI; MOESCH, 2017, p. 453). 

O fenômeno turístico engloba muito mais questões do que a atividade turística, portanto 

estes dois aspectos não são equivalentes. Entretanto, ainda que diferentes, eles são 

complementares: toda a atividade econômica está contida no fenômeno social, desde a 
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mobilização de recursos até o consumo de bens e serviços; e também o fenômeno social só pode 

se desenvolver (na forma que assume atualmente) a partir de uma lógica econômica de 

formatação dos tempos livre e de trabalho. 

 

É evidente que o turismo tem uma importância econômica muito grande e que 

as tendências mercadológicas precisam ser levadas em conta. Todavia, o 

turismo é também um fenômeno social, político, cultural e ambiental. 

Privilegiar apenas uma faceta desse fenômeno tão complexo e dinâmico causa 

problemas graves para a implantação e o desenvolvimento de um turismo 

articulado com outras atividades da economia, que seja sustentável e 

duradouro (PANOSSO NETTO; TRIGO, 2009, p. 78-79). 

 

O turismo envolve, em sua produção e desdobramentos, diversos atores sociais, entre 

eles turistas, trabalhadores do setor e gestores públicos. Moesch (2013) e Panosso Netto (2011) 

defendem que a realização do turismo se dá por meio de sujeitos turistas e de sujeitos não 

turistas – revelando uma categoria dialógica em que as duas posições de sujeitos envolvidos no 

fenômeno constroem a prática ou a experiência do turismo. De acordo com Moesch: 

 

O real do turismo é uma amálgama na qual tempo, espaço, diversão, 

economia, tecnologia, imaginário, comunicação, diversão e ideologia são 

partes de um fenômeno pós-moderno, em que o protagonista é o sujeito, seja 

como produtor ou consumidor da prática social turística (MOESCH, 

2013, p. 18, grifo nosso). 

 

Neste caso, o consumidor do turismo é o turista, enquanto o produtor são os atores 

sociais empresário, trabalhador, população local e gestor público – sujeitos não turistas. Para 

Panosso Netto (2011, p. 36) “qualquer definição do vocábulo [turismo] deve levar em 

consideração essa dicotomia turista – não turista”. 

Panosso Netto define o turista como um “ser” turista, entendendo que o indivíduo não é 

turista por natureza e sim nas determinadas circunstâncias em que experencia o turismo. Assim, 

o indivíduo é turista durante o período em que experencia o fenômeno turístico. O autor entende 

que: “Esse sujeito do turismo não passa a ser sujeito somente enquanto se desloca ou está na 

região de destino. Ele assume esse papel desde o primeiro momento em que decide ser turista” 

(PANOSSO NETO, 2011, p. 37). 

 

Nesse sentido, o turista também é um ser histórico. Não um ser acabado, mas 

um ser em contínua construção, em contínua formação. O turismo, por sua 

vez, é experiência. É experiência no momento em que constrói esse “ser” 

turista. As impressões internas dessa ação não são formadas apenas na viagem, 

ou no deslocamento propriamente dito, mas também são vividas nos 
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momentos que antecipam o ato do turismo e nos momentos em que se seguem 

após o ser turista ter empreendido sua viagem. Assim, também, a experiência 

turística não pode ser analisada desconectada do momento histórico e do “vir 

a ser” do turista, porque o turista tem consciência do seu “eu”, de seu “ser” 

através do tempo, da história. Por “vir a ser”, entende-se aquilo que ainda não 

é, mas que pode tornar-se (dialética) (PANOSSO NETO, 2011, p. 35-36). 

 

O sujeito não turista que contrapõe e complementa este sujeito turista também não é 

indiscriminado. Como visto, o indivíduo só é um “ser” turista nos momentos em que está 

experienciando o turismo, isto é, nos demais momentos ele é um não turista. Entretanto, o 

sujeito não turista aqui tratado diz respeito aos atores sociais – e indivíduos – que participam 

da produção do turismo: trabalhadores, empresários e gestores públicos da área do turismo e a 

população local do destino turístico. 

 

Os bens e serviços oferecidos aos turistas, bem como a infraestrutura (hotéis, 

agências de viagens, aeroportos), são experenciados historicamente tanto pelo 

“ser” turista quanto pelo “ser” recepcionista de hotel, pelo “ser” agente de 

viagens, pelo “ser” piloto de avião. O que diferencia esses “seres” é justamente 

a forma de experiência que cada um terá durante esses momentos (PANOSSO 

NETO, 2011, p. 36). 

 

Assim, esse sujeito não turista compõe o fenômeno turístico e também o experencia – 

porém, a partir de uma percepção diferente da do sujeito turista. Logo, sujeito turista e sujeito 

não turista são dialógicos, na medida em que se opõem (apropriam-se do turismo a partir de 

experiências diferentes) e se complementam (produzem juntos fenômeno e atividade). Panosso 

Netto (2011) aponta que o turismo só pode ser compreendido se considerados ambos sujeitos: 

 

Pois bem, sabe-se que o turismo envolve seres que são turistas, seres que não 

são turistas, seres que podem “vir a ser turistas”, e seres que já foram turistas; 

e tem-se consciência de que o ser torna-se turista pela experiência; o ser não é 

turista pela experiência; o ser considera-se turista pela experiência; o ser deixa 

de ser turista pela experiência. Então é possível dizer que o turismo é também 

um fenômeno de experiências vividas de maneiras e desejos diferentes por 

parte dos seres envolvidos, tanto pelos ditos turistas quanto pelos 

empreendedores do setor. O fenômeno é o mesmo e não pode ser fragmentado 

para estudo, devendo ser visto como um todo conexo (PANOSSO NETO, 

2011, p. 36-37). 

 

Com base na relação entre fenômeno e atividade, construídos por sujeitos turistas e 

sujeitos não turistas, o turismo também pode ser observado a partir dos seus modelos de 

funcionamento ou desenvolvimento. Não existe uma separação maniqueísta, na qual fenômeno 

social seja positivo e atividade econômica seja negativa: o turismo interfere em aspectos 
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ambientais e sociais de maneiras diferentes, de acordo com a forma que adquire durante sua 

implementação. 

 

Turismo é um fenômeno que não cria apenas empregos, impostos e 

desenvolvimento. Se mal planejado e implementado, é fator de poluição, 

exclusão social, concentração de renda, aumento da prostituição, incremento 

da exploração sexual infantil e comprometimento de investimentos em 

projetos mal elaborados (PANOSSO NETTO; TRIGO, 2009, p. 74-75). 

 

A partir da compreensão de que o turismo pode gerar efeitos positivos e negativos, 

Krippendorf teorizou dois modelos, denominados por ele como ‘turismo suave’ e ‘turismo 

duro’ (KRIPPENDORF, 2003).  

 

Isso significa: a política do turismo não estará mais centrada exclusivamente 

nas finalidades econômicas e técnicas, mas também respeitará o meio 

ambiente e levará em conta as necessidades de todas as pessoas envolvidas. 

Um turismo que satisfaça essas condições, no meu entender, é um ‘turismo 

suave’ [...]; aquele que obedece apenas às coerções de ordem econômica e 

técnica é o ‘turismo duro’ (KRIPPENDORF, 2003, p. 151). 

 

O modelo de turismo duro resulta de uma visão predominantemente mercadológica, que 

compreende o turismo apenas como um objeto de compra e venda disponível no mercado. 

Nesse contexto: “A necessidade de relaxamento é comercializada e transformada em viagens 

de todas as espécies, de acordo com as regras da arte do marketing” (KRIPPENDORF, 2003, 

p. 39). As questões sociais e psicológicas, ambientais e espaciais, intrínsecas ao fenômeno 

turístico, são ignoradas por este modelo de desenvolvimento do turismo. O trade turístico, um 

dos atores sociais mais ativos e interessados na produção do turismo, ao agir dentro da 

normalidade de empresas capitalistas – cujo único objetivo é geração de lucro – contribui 

bastante para disseminação desta visão mercadológica. 

 

Os fabricantes da mercadoria ‘viagens’ não são instituições de utilidade 

pública, mas empresas comerciais, o que, aliás, admitem abertamente. Para 

elas, a razão da viagem não tem importância. O que lhes interessa é que a 

viagem seja empreendida. Visam, antes de mais nada, ao crescimento, no 

curto prazo, do volume das vendas, e não ao desenvolvimento no longo prazo 

de um turismo harmonioso (KRIPPENDORF, 2003, p. 39). 

 

Para Krippendorf (2003), esse modelo de turismo é consequência do modelo de 

sociedade no qual está inserido: uma sociedade que valoriza o ter em detrimento do ser, que 

segue como princípios a acumulação, a exploração impensada, a competição e o egoísmo. Neste 
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modelo de sociedade, “as motivações dos turistas são sempre determinadas por considerações 

egoístas. Enquanto assim for, enquanto o interesse pelas regiões visitadas ficar restrito à função 

de repouso, não poderá existir um turismo ‘melhor’” (KRIPPENDORF, 2003, p. 50-51). O 

autor destaca que: “Muitos problemas ligados aos deslocamentos modernos decorrem de dois 

fenômenos muito conhecidos: a concentração das férias e das saídas em apenas algumas 

semanas e fins de semana do ano e a concentração de turistas numa determinada localidade” 

(KRIPPENDORF, 2003, p. 157). Entre as causas destes fenômenos podem ser elencados a 

ausência de reflexão crítica por parte dos turistas (sobre suas escolhas e seus comportamentos), 

práticas antiéticas e não sustentáveis das empresas do setor turístico e a não participação da 

população local no planejamento do turismo nos destinos. Desta forma, o modelo de ‘turismo 

duro’ vem privilegiando a exploração de recursos (ambientais, espaciais, culturais, humanos, 

econômicos) por parte da atividade turística, pouco se preocupando com suas consequências e 

as inúmeras questões que envolve o fenômeno como um todo. 

Em contrapartida, o modelo de ‘turismo suave’, como visto, é aquele em que as 

necessidades dos diferentes atores sociais são pesadas de forma equitativa, não havendo 

sobreposição dos interesses econômicos. A lógica predatória de exploração e acumulação do 

sistema econômico capitalista não pode determinar as relações sociais em um modelo de 

‘turismo suave’, cujos princípios são: “Mais comunidade e menos isolamento, mais 

solidariedade e menos egoísmo, mais cooperação e menos concorrência” (KRIPPENDORF, 

2003, p. 152). 

Krippendorf identifica no turismo uma base para diálogo: 

 

O turismo tornou-se o primeiro instrumento da compreensão entre os povos. 

Ele permite o encontro de seres humanos que habitam as regiões mais 

afastadas e têm línguas, raças, religiões, orientação política e posição 

econômicas muito diferentes. Ele os reúne. É graças a ele, em grande parte, 

que esses seres humanos conseguem estabelecer um diálogo entre si, 

compreender a mentalidade do outro, que, de longe, lhe parece tão estranho, 

preenchendo dessa forma, o fosso que os separa (KRIPPENDORF, 2003, p. 

86). 

 

 

 

Entretanto, de acordo com o autor, os benefícios dessa interação entre diferentes só são 

efetivos quando os sujeitos são conscientes e estão contemplados equitativamente por 

vantagens e desvantagens do turismo. Assim, são condições aos sujeitos em um ‘turismo 

suave’: que o turista seja “cada vez mais emancipado: quanto menos manipulado ele for, mais 
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informado será, mais crítico e independente, desejoso de participar da reflexão, da discussão e 

da ação e de mostrar-se receptivo em relação ao próximo” (KRIPPENDORF, 2003, p. 152); 

que a população local possa “desempenhar um papel valioso, inclusive ter o papel principal na 

luta pelos meios de produção que são o solo, o trabalho e o capital” (KRIPPENDORF, 2003, 

p. 166, grifo do autor); e que os empreendimentos do setor pratiquem “um marketing turístico 

mais honesto e responsável” (KRIPPENDORF, 2003, p. 191). 

 

Ora, é sobre esse objetivo que deveria tender todo o esforço de 

desenvolvimento, isto é, para a melhoria do bem-estar da população, sob a 

forma, por exemplo, de lucros mais elevados, de empregos satisfatórios, de 

instalações sociais e culturais aprimoradas, de moradias mais acolhedoras etc. 

Em outras palavras, não seria apenas o caso de aumentar o produto nacional 

bruto. Vistas sob esse ângulo, a promoção e a intensificação do turismo não 

devem estabelecer um fim em si mesmas (KRIPPENDORF, 2003, p. 161). 

 

Assim, a diferença entre estes dois modelos de desenvolvimento do turismo teorizados 

por Krippendorf está, para além dos efeitos gerados, na lógica predominante. Enquanto no 

‘turismo duro’ existe uma lógica puramente mercadológica voltada para exploração de recursos 

em busca de lucro para os empreendimentos, no ‘turismo suave’ a lógica é de distribuição 

equitativa dos benefícios e prejuízos do turismo entre os atores sociais envolvidos. Reside aqui 

também uma relação dialógica e recursiva. Os benefícios e prejuízos a serem distribuídos são 

gerados, majoritariamente, através do funcionamento da atividade turística dentro da lógica 

mercadológica (ainda que possa, na atualidade, assumir arranjos econômicos variados). Por 

outro ângulo, ao se considerar a ideia de sustentabilidade, a exploração dos recursos pela 

atividade turística necessita também ser acompanhada por uma distribuição equilibrada de 

efeitos (em relação aos atores e em relação ao tempo) a fim de evitar a deterioração dos próprios 

recursos culturais, ambientais e econômicos. 

Seguindo esta dialógica, o turista é um consumidor na atividade turística e é um sujeito 

produtor do fenômeno turístico - isto é, as práticas de consumo baseadas na lógica de mercado 

são opostas às práticas de produção do fenômeno social, mas são igualmente complementares. 

 

Um turista responsável é um consumidor que demonstra uma atitude crítica 

não apenas no que se refere à vida cotidiana, mas também quanto à escolha da 

viagem. Ele se mostra crítico tanto em relação às diversas ofertas quanto em 

relação a si mesmo. Ele estuda, compara e vai ao amago das coisas antes de 

fazer a escolha (KRIPPENDORF, 2003, p. 184). 
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Dessa forma, nesta pesquisa compreende-se o turismo como um fenômeno social 

relacionado intrinsicamente a uma atividade econômica, ambos compostos por sujeitos turistas 

e sujeitos não turistas, e que pode assumir os modelos de turismo duro ou turismo suave de 

acordo com a organização dos seus possíveis benefícios e prejuízos. 

Assim como o turismo, o trabalho é um campo da vida social ao qual a qualificação 

profissional se relaciona. Por isto, o conceito de trabalho será apresentado a seguir. 

 

1.2.2 Elementos conceituais do trabalho 

 

De forma simplificada, Silva (2014, p. 41) entende “o trabalho enquanto uma relação 

estabelecida entre homem e natureza. Seu processo se torna possível à medida que o homem 

interage, se apropria e transforma o meio que está inserido”. Nesta definição é possível destacar 

a atividade humana e o uso da natureza – dois dos elementos teorizados por Marx como 

componentes do trabalho. De acordo com o autor: “Os elementos simples de todo o trabalho 

são: 1º) a atividade pessoal do homem propriamente dito; 2º) o objeto em que se exerce o 

trabalho; 3º) o meio pelo qual se exerce” (MARX, 2010, p. 71). Especificamente o primeiro 

elemento aponta para a dimensão individual do trabalho, para o processo realizado 

pessoalmente por cada ser humano. 

 

A atividade pessoal do homem é um gasto de forças, das quais seu corpo está 

dotado. O resultado dessa atividade existe, antes do gasto de força, no cérebro 

do homem, não sendo outra coisa que o propósito para cuja realização o 

homem aplica a sabedoria à sua vontade. A obra exige, enquanto dura, além 

do esforço dos órgãos em ação, uma atenção meticulosa que só pode resultar 

de um esforço constante de vontade, e o exige mais quando o trabalho lhe 

parece menos atrativo, pelo seu objeto e pelo seu modo de execução (MARX, 

2010, p. 71). 

 

Dentre os modos de organização social da produção, o trabalho, enquanto processo 

individual, é mais fácil de ser dissociado da dimensão social (somente para fins de análise, pois 

não o é por completo) nas chamadas economias de subsistência. Este modo caracteriza-se como 

“um sistema de produção de bens materiais voltado para satisfação de uma gama limitada e 

pouco cambiante de necessidade materiais e imateriais” (MANFREDI, 2016, p. 23) e dada sua 

restrição de escala da produção, o trabalho aparece mais voltado à dimensão individual do que 

em outras formas de organização social mais complexas. 

Por outro lado, Marx, tratando de sociedades capitalistas, argumenta que, mesmo que as 

atividades de trabalho atendam a vontades individuais sem pretensão de contribuição para a 
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sociedade como um todo, “as diversas especialidades de trabalhos úteis manifestam-se como 

partes, que se complementam entre si, do trabalho geral destinado a satisfazer a soma de 

necessidades sociais” (MARX, 2010, p. 49). O autor define, ainda, que o trabalho é uma 

atividade social, tanto pela relação interpessoal que demanda sua execução, quanto pelo sistema 

de trocas que mede o valor de todas as atividades ante a um parâmetro comum: 

 

Dessa maneira, trabalhando os homens uns para os outros, as suas obras 

privadas revestem, por essa única razão, um caráter social; porém, essas obras 

têm também um caráter social pela sua semelhança no conceito do trabalho 

humano em geral, não aparecendo essa semelhança mais que na troca, isto é, 

em uma relação social que os coloca frente a frente, sob uma base de 

equivalência, não obstante a sua diferença natural (MARX 2010, p. 50). 

 

Fica clara, portanto, a relação dialógica entre as dimensões individual e social do 

trabalho: o trabalho não é apenas a atividade de um indivíduo para si ou dele para a sociedade, 

mas ambos. O valor individual e social do exercício do trabalho são concorrentes – quanto mais 

se trabalha para si, menos se trabalha para a sociedade e vice-versa – mas também são 

complementares – o trabalho da sociedade beneficia o indivíduo e o trabalho do indivíduo 

beneficia o restante da sociedade. Esta relação é também hologramática, na medida em que o 

trabalho de cada indivíduo compõe e supre as necessidades do social, ao mesmo tempo em que 

a categoria social trabalho só existe a partir das atividades individuais.  

Uma definição que contempla a dialógica do conceito é dada por Manfredi (2016, p. 

20): “Desde os tempos mais remotos na história das civilizações humanas, o trabalho é uma 

atividade social central para garantir a sobrevivência de homens e mulheres e para a organização 

e o funcionamento das sociedades”. Está presente nesta definição tanto a função do trabalho em 

nível individual – a sobrevivência – quanto em nível social – organização da sociedade. 

Outra perspectiva que comporta a dialógica do conceito de trabalho é a que trata sobre 

a relação entre trabalho e emprego. Manfredi constata que o “termo ‘trabalho’ normalmente 

vem associado à ideia de emprego” (2016, p. 19), porém, de acordo com a autora: 

“Conceitualmente, existe uma diferença entre ‘trabalho’ e ‘emprego’” (2016, p. 34). 

Nascimento, por sua vez, expõe esta diferença ao indicar que tais conceitos representam “duas 

categorias diferentes, pois enquanto trabalho é uma condição inerente ao homem, o emprego é 

uma situação socialmente determinada que implica ter condições e direitos assegurados” 

(NASCIMENTO, 2015, p. 104). Assim, o conceito de emprego não diz respeito unilateralmente 

à atividade humana considerada trabalho, mas a estruturas sociais de regulação do uso da força 

de trabalho pelos indivíduos. Manfredi explicita as características do emprego assalariado: 
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No assalariamento, o trabalhador troca sua capacidade de trabalho por um 

salário, uma remuneração, cujos valores, em geral, são estipulados pelo 

mercado. O trabalho assalariado é regido por um contrato formal, que estipula 

o regime, a duração da jornada, o tempo de permanência, enfim, aqueles 

direitos e obrigações contratuais formalmente regulamentadas e legalmente 

estabelecidas (MANFREDI, 2016, p. 30). 

 

O trabalho assalariado e o emprego (da força de trabalho), como se expressam 

atualmente, são constructos do sistema capitalista. De acordo com Manfredi (2016, p. 30): “Nas 

sociedades capitalistas contemporâneas, o trabalho assalariado é a modalidade corrente. Apesar 

disso, ainda persistem outras formas, como o doméstico e o trabalho por conta própria (ou 

autônomo)”. É preciso destacar que esta última concepção de trabalho autônomo diz respeito a 

uma categoria de formalidade de empregos dentro do sistema capitalista – diferente da 

concepção de trabalho autônomo que está ligada à independência do trabalhador frente ao 

sistema ou a outro ser humano. 

Trabalho e emprego são, também, categorias dialógicas. Opõem-se, dado que o trabalho 

é toda a atividade humana, enquanto emprego é uma relação social datada de um período 

histórico. Porém, também se complementam: no contexto histórico-social atual, emprego é o 

exercício do trabalho e trabalho se manifesta, majoritariamente, através do emprego. A inter-

relação entre ambas vai ser expressa, ainda, na ideia de mercado de trabalho – ao mesmo tempo 

espaço do exercício do trabalho da sociedade e palco da regulação político-social dos empregos. 

Em suas expressões individual e social, assumindo ou não a formatação histórica de 

emprego, o trabalho pode ser visto a partir dos significados e usos que lhe são atribuídos. 

Nascimento (2015, p. 100) coloca que, em sua concepção geral, é o “trabalho concreto 

que possibilita ao homem a construção da sua sociabilidade, das suas condições materiais de 

existência, enquanto trabalho indissociável da condição humana”. Na medida em que apresenta 

o trabalho como aspecto sempre presente no ser humano, esta concepção o aponta como fator 

do próprio desenvolvimento humano. O trabalho, portanto, é entendido como uma atividade 

que permite ao ser humano sobreviver, se organizar em sociedade e se entender como humano. 

Marx aponta, por sua vez, o trabalho como forma de distinção do ser humano: 

 

O engendrar prático de um mundo objetivo, a elaboração da natureza 

inorgânica é a prova do homem enquanto um ser genérico consciente, isto é, 

um ser que se relaciona com o gênero enquanto sua própria essência ou [se 

relaciona] consigo enquanto ser genérico. É verdade que também o animal 

produz. Constrói para si um ninho, habitações, como a abelha, castor, formiga 

etc. no entanto, produz apenas aquilo que necessita imediatamente para si ou 
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sua cria, produz unilateral[mente], enquanto o homem produz 

universal[mente]; o animal produz apenas sob o domínio da carência física 

imediata, enquanto o homem produz mesmo livre da carência física, e só 

produz, primeira e verdadeiramente, na [sua] liberdade [com relação] a ela; o 

animal só produz a si mesmo, enquanto o homem reproduz a natureza inteira; 

[no animal,] o seu produto pertence imediatamente ao seu corpo físico, 

enquanto o homem se defronta livre[mente] com o seu produto. O animal 

forma apenas segundo a medida e a carência da species à qual pertence, 

enquanto o homem sabe produzir segundo a medida de qualquer species, e 

sabe considerar, por toda a parte, a medida inerente ao objeto; o homem 

também forma, por isso, segundo as leis da beleza (MARX, 2008, p. 85, 

inserções do tradutor). 

 

Essa concepção de Marx carrega, ainda, a visão de exercício autônomo do trabalho pelo 

ser humano – independentemente do instinto animal e do subjugo de outros humanos. Dessa 

forma, nesta primeira visão o trabalho possui significados associados a autonomia e 

desenvolvimento dos seres humanos. 

Em contrapartida, Manfredi – entendendo que as expressões do trabalho “vão se 

construindo e reconstruindo ao longo da história das sociedades humanas, variando de acordo 

com os modos de organização da produção e de distribuição de riqueza e poder” (MANFREDI, 

2016, p. 21) – aponta como as tais características do trabalho perdem relativa relevância: 

 

Transformações importantes vão ocorrer nas sociedades humanas e nas 

formas de organização do trabalho quando da produção de subsistência se 

passa para a produção para a troca, para os mercados. [...] Nesse momento 

histórico ocorre um processo de metamorfose e do trabalho que, de autônomo 

e independente passa a ser assalariado, dependente e sob o controle do capital. 

São as grandes transformações econômicas e técnicas que surgem com a 

gênese e o desenvolvimento do capitalismo, como modo de produção e 

distribuição de riquezas, por volta dos séculos XV e XVI, na Europa 

(MANFREDI, 2016, p. 25) 

 

A autonomia do trabalho dá lugar, assim, à dependência – tanto da inserção no sistema 

capitalista quanto de outro ser humano, o capitalista. Tratando da percepção negativa do 

trabalho pelo trabalhador, associada a sofrimento e restrição de liberdade, Marx conclui que: 

 

O seu trabalho não é portanto voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório. 

O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas somente um meio 

para satisfazer necessidades fora dele. [...] Finalmente, a externalidade 

(Äusserlichkeit) do trabalho aparece para o trabalhador como se [o trabalho] 

não fosse seu próprio, mas de um outro, como se [o trabalho] não lhe 

pertencesse, como se ele no trabalho não pertencesse a si mesmo, mas a um 

outro (MARX, 2008, p. 83, grifo do autor, inserções do tradutor). 
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O autor aponta também como característica do trabalho, a partir do sistema capitalista, 

o estranhamento. De acordo com Marx (2008, p. 80, grifo do autor): “O trabalho não produz 

somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na 

medida em que produz, de fato, mercadorias em geral”. Este processo de conversão do 

trabalhador e sua atividade, em si, em mercadorias se dá através do estranhamento do trabalho. 

O exercício do indivíduo e seu resultado são dissociados de significado para si e para a 

sociedade. 

 

Examinamos o ato do estranhamento da atividade humana prática, o trabalho, 

sob dois aspectos. 1) A relação do trabalhador com o produto do trabalho 

como objeto estranho e poderoso sobre ele. Esta relação é ao mesmo tempo a 

relação com o mundo exterior sensível, como os objetos da natureza como um 

mundo alheio que se lhe defronta hostilmente. 2) A relação do trabalho com 

ato da produção no interior do trabalho. Esta relação é a relação do 

trabalhador com sua própria atividade como uma [atividade] estranha não 

pertencente a ele, a atividade como miséria, a força como impotência; a 

procriação como castração (MARX, 2008, p. 83, grifo do autor, inserções do 

tradutor). 

 

Desta forma, trabalho autônomo e para o desenvolvimento humano contrapõe o trabalho 

obrigatório e estranhado. Dialogicamente, tais visões coexistem, opostas e complementares. O 

trabalho estranhado permite desenvolvimento humano – ainda que não o ideal – e o trabalho 

obrigatório não é capaz de suprimir toda autonomia do indivíduo. Dereymez aponta três 

aspectos do trabalho que contemplam tal relação dialógica: primeiro, fundamenta a economia 

e promove inserção social, mesmo em um sistema de trabalho obrigatório; segundo, determina 

relações entre os atores sociais, sejam elas de cooperação e solidariedade ou de competição e 

conflito; terceiro, é objeto de políticas públicas, que podem tanto visar o desenvolvimento 

humano quanto os interesses de atores específicos (DEREYMEZ, 1995 apud MANFREDI, 

2016). 

Portanto, na presente pesquisa, o trabalho é entendido como: atividade ao mesmo tempo 

individual e social, relacionadas a todo exercício humano de transformação da natureza e, 

atualmente, formatado pela instituição do emprego, podendo se expressar como meio de 

desenvolvimento humano ou de alienação para o trabalhador. 

A qualificação profissional, para alcançar o campo do trabalho, precisa passar pelo 

campo educativo. Por isto, a seguir serão apresentadas as perspectivas relacionadas ao conceito 

de educação. 
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1.2.3 Elementos conceituais da educação 

 

Uma das formas possíveis de se compreender as diferentes expressões da educação nas 

sociedades contemporâneas é através da sua formalidade. Para a presente pesquisa, a 

categorização utilizada foi a apresentada por Gohn, que considera a educação formal, a informal 

e a não-formal: 

 

a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 

previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem 

durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., 

carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos 

herdados; e a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da 

vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente 

em espaços e ações coletivos cotidianas (GOHN, 2006, p. 28). 

 

Embora possa balizar uma visão comparativa sobre as expressões que a educação 

assume historicamente, essa perspectiva tem como referência fundamental sociedades com 

aparatos institucionais de educação massificados e com discussão científica no campo da 

pedagogia suficiente para refletir a relação destas instituições com outros espaços da sociedade. 

Além dos campos da vida em sociedade onde se desenvolve cada educação – escola 

(formal), grupos sociais (informal) e espaços coletivos (não-formal) – as categorias também 

podem ser diferenciadas por vários critérios, como espaço físico onde se realizam e método 

pedagógico utilizado. Cabe aqui destacar sua diferenciação em relação a objetivos e finalidades: 

 

Na educação formal, entre outros objetivos destacam-se os relativos ao ensino 

e aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados, normatizados 

por leis, dentre os quais destacam-se o de formar o indivíduo como um cidadão 

ativo, desenvolver habilidades e competências várias, desenvolver a 

criatividade, percepção, motricidade etc. A educação informal socializa os 

indivíduos, desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e 

de se expressar no uso da linguagem, segundo valores e crenças de grupos que 

se freqüenta ou que pertence por herança, desde o nascimento Trata-se do 

processo de socialização dos indivíduos. A educação não- formal capacita os 

indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir 

janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas 

relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se constróem no 

processo interativo, gerando um processo educativo (GOHN, 2006, p. 29). 
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Este critério é relevante pois permite apreender a existência de inter-relações entre as 

categorias – que não fica tão clara por meio de critérios como espaço físico, por exemplo. Este 

último critério, lido isoladamente, permite se pensar a existência de uma só educação que se 

diferencia pelo lugar onde se manifesta: a escola (formal), os espaços de coletividades (não-

formal) e os espaços de convício social (informal). Entretanto, a formalidade da educação tem 

os objetivos das categorias como forma de diferenciação. E, ao passo que estes objetivos 

também aproximam tais categorias, é possível observar uma relação dialógica entre as 

diferentes categorias. 

A educação formal também produz socialização e reprodução de valores sociais através 

da escola (informal), assim como apresenta, na figura da escola, um espaço de coletividade 

onde o indivíduo aprende sobre o mundo e as relações sociais (não-formal). A educação não-

formal, apesar de ocorrer em espaços alternativos à escola, reproduz e contextualiza os 

conteúdos da própria educação formal, ao passo que apresenta o indivíduo a valores e 

significados atribuídos pelos grupos sociais aos espaços (informal). A educação informal, 

ainda, através da socialização também formata o olhar do indivíduo para os conteúdos 

normatizados (formal) e para o mundo e seus valores (não-formal). Desta forma, as categorias 

de formalidade da educação são excludentes e justapostas – e portanto dialógicas. 

Outra forma de compreender a educação é através das concepções que Freire (2016) 

teorizou como concepção bancária e concepção libertadora ou problematizadora.  

A concepção bancária é aquela na qual o professor assume um papel de autoridade 

detentora do conhecimento que possui a função de transmitir estas informações acumuladas aos 

alunos, que por sua vez estariam vazios de conhecimento e prontos a recebê-lo do professor 

sem questionamentos. 

 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam 

sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 

manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da 

ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo 

a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE, 2016, p. 105). 

 

Já a concepção libertadora seria aquela na qual discente e docente dialogam, em uma 

relação que permite aos educandos desenvolverem conhecimento crítico sobre o que aprendem, 

sobre o aprender e sobre o mundo ao seu redor. Esta concepção entende que: “A educação como 

prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação, implica na negação do 

homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também na negação do mundo como 

uma realidade ausente dos homens” (FREIRE, 2016, p. 123). 
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Uma diferença entre as concepções é a capacidade de estimular a criatividade. De acordo 

com Freire (2016, p. 115), a visão libertadora tem como finalidade “libertar o pensamento pela 

ação dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem o mundo e de torná-lo mais 

e mais humano”, enquanto a visão bancária, em sentido oposto, visa “controlar o pensar e a 

ação, levando os homens ao ajustamento ao mundo”. Assim, as capacidades dos indivíduos de 

criatividade e protagonismo da própria ação é estimulada pela concepção libertadora e repelida 

pela concepção bancária. Freire analisa, então, como esta relação entre educação e capacidade 

criativa impacta no próprio processo de humanização dos indivíduos: 

 

A primeira [concepção bancária] “assistencializa”; a segunda [concepção 

libertadora], criticiza. A primeira, na medida em que, servindo à dominação, 

inibe a criatividade e, ainda que não podendo matar a intencionalidade da 

consciência como um desprender-se ao mundo, a “domestica”, nega os 

homens na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A segunda, na 

medida em que, servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a 

reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, responde à sua 

vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da 

transformação criadora (FREIRE, 2016, p. 126). 

 

Freire teoriza as concepções a partir de sua visão sobre a opressão da sociedade expressa 

na educação. O autor defende que aos opressores – os beneficiados pelo sistema de opressão – 

interessa a manutenção do sistema e da sua situação, sendo a educação um importante meio 

para alcançar este objetivo. Assim: “Enquanto a concepção ‘bancária’ dá ênfase à permanência, 

a concepção problematizadora reforça a mudança” (FREIRE, 2016, p. 127). Dentro desta visão, 

a questão central para compreender a diferenciação entre as concepções é a relação entre 

educandos e educadores: 

 

O antagonismo entre as duas concepções, uma, a “bancária”, que serve à 

dominação; outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo 

exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição 

educador-educandos, a segunda realiza a superação (FREIRE, 2016, p. 119). 

 

Na concepção bancária, o papel do educador é “de ‘encher’ os educandos de conteúdos. 

É o de fazer depósitos de ‘comunicados’ – falso saber – que ele considera como verdadeiro 

saber” (FREIRE, 2016, p. 112). Daí o termo ‘bancária’, alusão às operações financeiras em que 

um indivíduo coloca seus pertences em locais de armazenamento.  

Entende-se, a partir da teoria de Freire, que existem dois polos no processo educativo: 

o educador e o educando. Na concepção bancária, estes polos são distintos – cada um com sua 

função – e repulsivos – não se aproximam. Essa separação se expressa de diversas formas: 
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Daí, então, que nela [concepção bancária]: 

a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 

c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 

d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 

docilmente; 

e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 

f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que seguem 

a prescrição; 

g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, 

na atuação do educador; 

h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos 

nesta escolha, se acomodam a ele; 

i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 

que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se 

às determinações daquele; 

j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos 

(FREIRE, 2016, p. 106-107) 

 

Já a concepção libertadora aponta para uma educação em que esta separação não é tão 

clara e limitadora. 

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 

educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 

educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 

e em que os ‘argumentos de autoridade’ já, não valem (FREIRE, 2016, p. 120). 

 

Os papéis de educador e educando, então, se aproximam. Em lugar de uma transmissão 

de conhecimento de um indivíduo que sabe para um que não sabe, surge uma construção 

conjunta de conhecimento. 

 

Deste modo, o educador problematizador refaz, constantemente, seu ato 

cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em lugar de serem 

recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo 

com o educador, investigador crítico, também (FREIRE, 2016, p. 121). 

 

Nessa concepção, os polos educador e educando não mais se repelem. A aproximação 

entre educador e educando é clara na visão libertadora: ambos se educam juntos. A distinção, 

por outro lado, permanece. Ainda que os papéis sejam ressignificados, passando de sujeito e 

objeto para sujeito e sujeito, ainda existem papéis diferenciados. Freire não exclui as categorias 

de educador e educando, tornando estes atores indistintos, mas as ressignifica com as alcunhas 
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de educador-educando e educando-educador (2016, p. 120). Tais características observadas 

indicam relações complexas dialógicas1 (MORIN, 2005) e recursivas na concepção libertadora.  

Primeiro, recursiva, pois a relação entre educador e educando, nesta concepção, é de 

produção mútua. Um se educa com o outro, portanto, um é produto e produtor do outro. A 

relação na educação libertadora é bilateral – o educador aprende com o educando, que aprende 

com o educador – revelando uma recursão organizacional. Segundo, dialógica porque a 

dicotomia educador – educando não foi negada, mas incorporada. Na visão libertadora, o 

educador ainda possui um papel docente e o educando um papel discente – a lógica de “quem 

ensina” e “quem aprende” não foi negada. Entretanto, Freire observou e defendeu que os papéis 

não se limitam a somente uma das atividades – o educador que ensina também aprende e o 

educando que aprende também ensina. E mais: o fato de alterar de papel reforça as 

características primeiras dos atores – ao aprender com os educandos, o educador tem mais a 

ensinar e ao ensinar aos educadores, o educando tem mais a aprender (sendo esta própria relação 

retroalimentativa e, portanto, recursiva também). 

As duas perspectivas apontadas também contribuem para compreender a dialógica 

presente no conceito que une educação e trabalho, a educação profissional. 

A educação ligada ao trabalho, à profissionalização, é um conceito que não apresenta 

consenso quanto a sua finalidade. Mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) – que definia no Artigo 39º de sua versão original de 1996 que: “A educação 

profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, 

conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 1996) – 

teve a definição do conceito retirada do texto com a Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, 

deixando incerto o que se entende por educação profissional, legalmente, no Brasil. 

A concepção trabalhada na presente pesquisa é a apresentada por Manfredi (2016). A 

autora defende que as expressões de educação profissional são construções históricas, 

determinadas pelo contexto histórico e pelos atores sociais interessados na sua existência. Dessa 

forma, ela apresenta a ideia de “educação ‘no’ e ‘para’ o trabalho” (MANFREDI, 2016). 

Semanticamente, educação “para” o trabalho remete a processos educativos prévios que 

preparam o indivíduo para o exercício do trabalho. Aproximando esta concepção às categorias 

de formalidade da educação, é possível identificar relações com a educação informal – 

                                                 
1 É fundamental destacar aqui que o termo “dialógica” empregado diz respeito ao princípio da dialógica, parte do 

paradigma da Complexidade, teorizado por Edgar Morin. Paulo Freire também usa a palavra “dialógica” na sua 

obra. Porém, enquanto a “dialógica” de Freire está ligada, linguisticamente, ao conceito de diálogo – fundamental 

para sua teoria e prática pedagógica – a “dialógica” de Morin está ligada ao conceito de “duas lógicas”. É este 

último o utilizado na passagem referida, ainda que tratando da teoria de Freire. 
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conhecimentos que o indivíduo constrói com grupos sociais, como a família, sobre trabalho, 

emprego e profissões, por exemplo – e com a educação formal – conteúdos normatizados de 

responsabilidade das estruturas educacionais. Em relação à educação formal, pode-se buscar a 

estrutura da educação profissional na LDBEN, que, apesar de não apresentar uma definição 

fechada do conceito, legisla sobre esta modalidade. Feres (2015) representou graficamente a 

relação entre educação profissional e os níveis da educação brasileira, conforme observado na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Organização da Educação Brasileira 

 

Fonte: Feres (2015) 

 

No nível de ensino fundamental, estão atrelados cursos de qualificação profissional ou 

formação inicial continuada, destinados a “qualificação, requalificação e reprofissionalização 

de trabalhadores, independente de escolaridade prévia” (CAMPOS, 2005, p. 893). Já no nível 

médio, estão atrelados os cursos técnicos, com foco na “habilitação profissional a alunos 

matriculados ou egressos do ensino médio” (CAMPOS, 2005, p. 893). No nível superior, as 

iniciativas atreladas serão consideradas Educação Profissional Tecnológica, que abrange os 

cursos de tecnologia na graduação e de especialização e mestrado profissional na pós-

graduação. 

Quanto à educação “no” trabalho, é possível apreender uma concepção de aprendizagem 

simultânea ao exercício do trabalho. Manfredi (2016, p. 36) aponta que “durante alguns séculos, 

ela [formação para o trabalho] se efetivou na própria dinâmica da vida social e comunitária, 

concomitantemente à própria atividade de trabalho”. A autora exemplifica que esta relação foi 
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predominante em mais de um período da história do Brasil, como na educação dos povos 

indígenas e na dos escravos no período colonial. Aqui, as aproximações com as categorias de 

formalidade da educação revelam proximidade com a educação informal – também a partir da 

interação com grupos sociais, destacando-se aqueles ligados ao trabalho, como colegas de 

trabalho e empregadores – e a educação não-formal – na medida em que se aprendem conteúdos 

pré-estabelecidos em locais alternativos à escola. 

A relação dialógica entre categorias de formalidade não é diferente na sua aplicação à 

educação profissional. A educação formal para o trabalho, como os cursos indicados na Figura 

4, muitas vezes preveem uma carga horária prática, de formação “no” exercício do trabalho. Ao 

mesmo tempo, a educação não-formal ou informal dada no exercício do trabalho também reflete 

os conceitos e visões de mundo arraigados e transmitidos pela educação formal – sejam estes 

de ajustamento ou de criticidade, como argumenta Freire. 

Manfredi discute as implicações na educação profissional advindas tanto dos processos 

históricos de recorrente educação “no” trabalho quanto das exigências modernas do capitalismo 

sobre uma formação escolar massificada “para” o trabalho. 

 

Isso significa dizer que a educação “no” e “para” o trabalho é um processo 

complexo de socialização e aculturação de jovens e adultos no espaço de 

trabalho, entrecruzando-se com as aprendizagens realizadas em outros 

espaços socioculturais: bairro, escola, família, sindicato, partido, movimentos 

sociais e políticos, além de diferentes momentos da vida de cada sujeito-

trabalhador (MANFREDI, 2016, p. 38-39) 

 

Desta forma, é dialógica também a relação entre concepções no e para o trabalho, uma 

vez que estas sejam divergentes em origens históricas e forças de interesse para permanência, 

mas complementares nos objetivos de educação ligada ao trabalho. 

Portanto, a educação pode é compreendida, nesta pesquisa, como uma atividade formal, 

não-formal ou informal, todas podendo assumir caráter de educação bancária ou de educação 

libertadora e, para a qualificação profissional, funcionando como educação ‘no’ trabalho ou 

‘para o’ trabalho. 

Como visto, educação, trabalho e turismo são conceitos que carregam relações políticas 

– e da mesma forma é o conceito de qualificação profissional. Por isto, o último campo a ser 

abordado será o da política. 
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1.2.4 Elementos conceituais da política 

 

A concepção de política carrega uma amplitude de significados, observados, inclusive, 

em função de sua construção histórica. Aristóteles já defendia, em sua obra A Política, “que o 

homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade” (ARISTÓTELES, 

2010, p. 13). Maquiavel, séculos mais tarde, vai apresentar nova visão sobre o exercício da 

política. Em O Príncipe, o autor argumenta que “quando alguém é causa do poder de outrem, 

arruína-se, pois aquele poder vem de astúcia ou força, e qualquer destas é suspeita ao novo 

poderoso” (MAQUIAVEL, 2010, p. 16). O surgimento de novas formas de governo e de novos 

paradigmas dos estudos científicos sobre política, ao longo da história, propiciaram a existência 

de concepções múltiplas sobre o conceito. 

Uma perspectiva de abordagem do conceito é a que concebe três dimensões da política 

– institucional, processual e material – conforme sistematizado por Frey (2000). O autor aponta 

que esta concepção está baseada na literatura proveniente da produção americana na área, que 

distingue tais dimensões, inclusive, através do uso de palavras diferentes – respectivamente, 

polity, politcs e policy. 

Primeiro, a dimensão institucional (que representa a polity) “se refere à ordem do 

sistema político, delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema político-

administrativo” (FREY 2000, p. 216). Tude (2010) aponta que a política, na dimensão 

institucional, é “conjunto de procedimentos, nos mais diversos níveis, formais e informais, que 

expressam relações de poder e que têm por objetivo a resolução dos conflitos no seio do Estado 

(entre diversas instâncias do poder) para melhor alocação dos recursos públicos” (TUDE, 2010, 

p. 16). Esta dimensão, portanto, observa a política através e nas instituições, isto é, as relações 

de poder contidas em e expressas por estruturas sociais. 

Frey aponta que as instituições têm como funções: satisfazer necessidades humanas e 

estruturar interações sociais (FREY, 2000); bem como posicionar o poder, restringir a 

capacidade de ação e regular liberdades sociais e individuais (WASCHKUHN, 1994 apud 

FREY, 2000). Nesse sentido, instituições políticas “são padrões regularizados de interação, 

conhecidos, praticados e em geral reconhecidos e aceitos pelos atores sociais, se bem que não 

necessariamente por eles aprovados” (FREY 2000, p. 231-232). A política se expressa nas 

relações de poder entre os atores sociais formatadas pelas instituições, mas ao mesmo tempo na 

relação de poder entre as próprias instituições e os atores – as instituições normatizam as 

interações entre atores, mas são também resultado de tais interações. 
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Já a dimensão processual (que representa a politcs) trata do “processo político, 

frequentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, aos 

conteúdos e às decisões de distribuição” (FREY 2000, p. 216-217). O foco desta dimensão são 

os atores sociais em disputa de interesses. De acordo com Tude (2010, p. 16) “é nesse âmbito 

onde os diversos atores envolvidos no processo decisório possuem maiores possibilidades de 

intervenção”. 

Os atores sociais são grupos tipológicos, categorizados pelos interesses relativamente 

comuns dos indivíduos que os compõem, e que, “cada um a sua maneira, procuram influenciar 

esse processo dentro do jogo político” (TUDE, 2010, p. 18). Tude separa os atores sociais em 

atores estatais – aqueles “diretamente ligados à Administração Pública, que estão envolvidos 

na burocracia estatal ou ocupando cargos legislativos e executivos” (2010, p. 18-19) – e atores 

não estatais – aqueles que “procuram participar das decisões do Estado principalmente através 

do que é comumente conhecido como lobby político” (2010, p. 19). O autor parte da perspectiva 

de disputa de distribuição e controle dos recursos públicos e, por isso, os atores são classificados 

em relação ao Estado. Entretanto esta relação não é a única possível, visto que os atores 

possuem interesses diversos e se mobilizam – por meio de conflito ou coalizão – em função de 

diferentes objetivos ou campos de disputa. Frey argumenta, ainda, que os atores não se 

mobilizam exclusivamente por interesses pessoais: “Regras, deveres, direitos e papéis 

institucionalizados influenciam o ator político nas suas decisões e na sua busca por estratégias 

‘apropriadas’” (FREY, 2000, p. 233). 

Por fim, a dimensão material (que representa a policy) “refere-se aos conteúdos 

concretos, isto é, à configuração dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo 

material das decisões políticas” (FREY 2000, p. 217). Tude esclarece que esta dimensão “faz 

referência ao que entendemos como políticas (no plural), ou mais especificamente Políticas 

Públicas. São os conteúdos concretos da ação política, isto é, o resultado material dos chamados 

programas políticos ou planos de governo” (TUDE, 2010, p. 15). Nesse sentido, o foco desta 

dimensão é exatamente a política pública, entendida, portanto, não apenas como consequência 

ou desdobramento da política, mas como a própria forma desta. 

A escolha desta abordagem ao conceito de política parte da relação dialógica existente 

entre as dimensões apresentadas. Frey (2000, p. 217) argumenta que “não se deve deixar de 

reparar que na realidade política essas dimensões são entrelaçadas e se influenciam 

mutuamente”. Ou seja, as dimensões possuem particularidades que as opõe embora só existam 

em contato com as demais – categorias opostas e complementares, portanto, complexas. 
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Souza (2006) defende que a atuação de grupos de interesse (politics) não reduz a 

capacidade de governabilidade das instituições (polity), apenas torna sua atividade mais 

complexa. A autora demonstra, ainda, a inter-relação entre as três dimensões ao dissertar que 

“a luta pelo poder e por recursos entre grupos sociais é o cerne da formulação de políticas 

públicas. Essa luta é mediada por instituições políticas e econômicas que levam as políticas 

públicas para certa direção e privilegiam alguns grupos em detrimento de outros” (SOUZA, 

2006, p. 39, grifo nosso). Frey (2000, p. 232), apoiado em Prittwitz (1994), também nota esta 

relação quando aponta que as instituições políticas “são produto de processos políticos de 

negociação antecedentes, refletem as relações de poder existentes e podem ter efeitos decisivos 

para o processo político e seus resultados materiais”. 

A dialógica está presente em todas as relações entre dimensões da política. As 

instituições são resultado da disputa de interesses dos atores sociais, assim como regula e 

restringe essa disputa. As instituições, também, não se resumem a executoras das políticas 

públicas, mas exercem influências e alterações sobre elas – ao passo que políticas públicas 

também regulam e legislam sobre as instituições. Por fim, a política pública é resultado da 

mobilização dos atores interessados e ao mesmo tempo mobiliza – os mesmos ou outros atores 

– com seus resultados. 

Também é possível observar a política através do fenômeno da ideologia, presente e 

atuante em todas as dimensões citadas. A ideologia caracteriza a forma pela qual os seres 

humanos apreendem e interpretam a realidade e influencia o funcionamento das interações 

sociais. Brandão (2012), ao apresentar uma evolução histórica das posições teóricas sobre o 

conceito, revela uma relação dialógica entre as concepções que enfocam a estrutura da 

sociedade e o indivíduo. 

A primeira concepção é a que entende a ideologia como um fenômeno unitário, sem 

fragmentações, que cobre toda a sociedade e direciona sua visão a uma única percepção da 

realidade: 

 

De um lado, temos uma concepção de ideologia geralmente ligada à tradição 

marxista, que apresenta o fenômeno ideologia de maneira mais restrita e 

particular, entendendo-o como o mecanismo que leva ao escamoteamento da 

realidade social, apagando as contradições que lhe são inerentes. 

Consequentemente, preconiza a existência de um discurso ideológico que, 

utilizando-se de várias manobras, serve para legitimar o poder de uma classe 

ou grupo social (BRANDÃO, 2012, p. 30, grifo da autora). 
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Segundo essa posição, a ideologia é um sistema amplo que opera sobre uma sociedade 

em um sentido único, em busca de promover uma visão consonante para todos os seus 

indivíduos. Dados os conflitos inerentes à sociedade, essa ideologia – enquanto visão 

predominante – seria objeto de conflito, sendo apoderada pelos grupos sociais detentores do 

poder. Nesse panorama, a ideologia passa a ser um objeto de distorção da realidade por grupos 

que buscam controlar e manipular os demais. 

A segunda concepção diverge quanto a totalidade da ideologia, entendendo que ela é 

um fenômeno múltiplo, diverso. Nesta visão, a ideologia seria um sistema pelo qual os 

indivíduos apreendem a realidade mediados pelos grupos sociais e momento histórico em que 

estão inseridos. 

 

De outro lado, temos uma noção mais ampla de ideologia que é definida como 

uma visão, uma concepção de mundo de uma determinada comunidade social 

numa determinada circunstância histórica. Isso vai acarretar uma 

compreensão dos fenômenos linguagem e ideologia como noções 

estreitamente vinculadas e mutuamente necessárias, uma vez que a primeira é 

uma das instâncias mais significativas em que a segunda se materializa. Nesse 

sentido, não há um discurso ideológico, mas todos os discursos o são. Essa 

postura deixa de lado uma concepção de ideologia como “falsa consciência” 

ou dissimulação, mascaramento, voltando-se para outra direção ao entender a 

ideologia como algo inerente ao signo em geral (BRANDÃO, 2012, p. 30). 

 

Essa visão possui um caráter bem mais individual em relação à primeira, pois o 

indivíduo deixa a posição de anônimo manipulado e passa a sujeito que constrói sua linguagem 

e se constrói a partir de diferentes ideologias. 

A ideologia expressa relações políticas, em ambas concepções: na primeira como 

instrumento para disputa dos grupos sociais em torno da visão de mundo que se busca 

consolidar como superior; e na segunda como instrumento de mediação entre sujeitos e 

linguagem, inserindo-os no mundo e nas relações sociais do momento histórico. 

As duas concepções apresentam posições contrárias sobre o que é a ideologia e qual é 

sua função – uma a considera um fenômeno unitário que abrange toda a sociedade e outra 

considera um fenômeno múltiplo e pertencente a grupos ou indivíduos dentro da sociedade. Ao 

mesmo tempo, estas concepções não invalidam uma a outra, mas se complementam: a ideologia 

opera de maneira individual, mediada pelos grupos sociais e pelo momento histórico em que se 

localiza o sujeito, mas também funciona como instrumento de controle e coesão para os grupos 

sociais. De acordo com Brandão (2012) a apreensão individual da realidade mediada pela 

ideologia dada pela situação do sujeito também é uma distorção, um recorte, e esse fenômeno 
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é legítimo; ao passo que a busca pela condução dos sujeitos pelos grupos através de uma 

ideologia mais ampla e unitária induz esse recorte no nível individual. 

 

Parece que essas duas concepções não se excluem se partimos do pressuposto 

que a ideologia, enquanto concepção de mundo, apresenta-se como uma forma 

legítima, verdadeira de pensar esse mundo. Tal modo de pensar, de recortar o 

mundo – atravessado pela subjetividade – embora se apresente como legítimo, 

pode ser, no entanto, incompatível com a realidade, isto é, os modos de 

organização dos dados fornecidos pela ideologia podem ser autônomos, 

imaginários, fictícios em relação aos modos de organização da realidade. Essa 

incompatibilidade pode ser vista de maneira inconsciente. É nesse sentido que 

Ricœur diz ser a ideologia operatória e não temática, porque, “operando atrás 

de nós”, é a partir dela que pensamos e agimos sem, muitas vezes, tematizá-

la, trazê-la ao nível da consciência. Ela, entretanto, pode ser produzida 

intencionalmente. É nesse ponto que as duas concepções de ideologia se 

cruzam. Isso pode ocorrer especificamente com determinados discursos como 

o político, o religioso, o da propaganda, enfim, os marcadamente 

institucionalizados. Neles, faz-se um recorte da realidade, embora, por um 

mecanismo de manipulação, o real não se mostre na medida em que, 

intencionalmente se omitem, atenuam ou falseiam dados, como as 

contradições que subjazem às relações sociais. Selecionando, dessa maneira, 

os elementos da realidade e mudando as formas de articulação do espaço da 

realidade, a ideologia escamoteia o modo de ser do mundo (BRANDÃO, 

2012, p. 31). 

 

Outra perspectiva teórica que contribui para a compreensão de política é a elaborada por 

Gramsci sobre sociedade civil e sociedade política. Ao analisar a socialização da política 

(ampliação dos atores sociais participando na esfera política) o autor teorizou os componentes 

do Estado (sociedade civil e política) e suas formas de atuação (hegemonia e coerção). 

A sociedade política é a esfera do Estado que possui legitimidade para utilização da 

coerção. De acordo com Coutinho (2011, p. 25): 

 

Com ‘sociedade política’, [Gramsci] designa o conjunto de mecanismos 

através dos quais a classe dominante detém o monopólio legal da coerção; 

trata-se do que ele chama muitas vezes de Estado em sentido estrito ou Estado-

coerção, formado pelas burocracias ligadas às forças armadas e à aplicação 

das leis, ou seja, em última instância, por aquilo que habitualmente chamamos 

de governo. 

 

Dessa forma, a sociedade política corresponde ao uso da força, do controle, da 

dominação, da violência – tanto em sentido proativo (como deveres legais e militares) quanto 

em sentido retroativo (como sanções e punições). De acordo com Gramsci (2011, p. 208) essa 

esfera age através 
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do aparelho de coerção estatal que assegura ‘legalmente’ a disciplina dos 

grupos que não ‘consentem’, nem ativa nem passivamente, mas que é 

constituído para toda sociedade na previsão dos momentos de crise no 

comando e na direção, nos quais desaparece o consenso espontâneo. 

 

Essa concepção aponta uma busca pela coesão, ainda que de forma coercitiva, dos 

grupos em conflito na sociedade. Ao mesmo tempo, carrega a ideia de dominação por parte das 

classes dominantes e, portanto, a sociedade política torna-se, ela mesma, objeto de conflito. 

A outra esfera do Estado na teoria de Gramsci é a sociedade civil, onde “não prevalece 

a força, mas a direção espiritual e cultural, voltada para todo o complexo das relações 

ideológico‐culturais – escolas, instituições culturais, comunicação – por meio do qual as classes 

exercem sua hegemonia de forma consensual” (PEREIRA, 2009, p. 15). Isto é, na sociedade 

civil a disputa política não se dá através da coerção, mas da hegemonia – força e dominação 

dão lugar a consenso e direção. A hegemonia é o mecanismo pelo qual, na sociedade civil, 

ocorre o 

 

consenso ‘espontâneo’ dado pelas grandes massas da população à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 

‘historicamente’ do prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo grupo 

dominante por causa de sua posição e sua função no mundo da produção 

(GRAMSCI, 2011, p. 208). 

 

O controle da hegemonia na sociedade civil, tal qual da coerção na sociedade política, 

é objeto de disputa política, uma vez que a partir dele seja possível estabelecer os projetos de 

sociedade pretendidos pelas classes dominantes. A hegemonia vai além do momento da coerção 

e resulta num processo de adesão voluntária dos grupos dominados ao projeto de sociedade dos 

grupos dominantes. Assim, “hegemonia não significa, portanto, apenas a subordinação de uma 

classe em relação à outra, mas contem em si também a possibilidade de transformação da visão 

de mundo das classes subalternizadas, a elaboração de uma reforma intelectual e moral” 

(GIUSTINA; LUIZ, 2013, p. 69). 

A sociedade civil é, portanto 

 

o conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das 

ideologias, compreendendo o sistema escolar, os parlamentos, as igrejas, os 

partidos políticos, as organizações profissionais, os sindicatos, os meios de 

comunicação, as organizações de caráter científico e artístico, etc. 

(COUTINHO, 2011, p. 25). 
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É possível observar uma relação dialógica no campo da política a partir dos processos 

de coerção e hegemonia, que se distinguem e se complementam. Como visto, eles são distintos 

pela forma como interferem na disputa política entre atores e grupos sociais: a coerção é o 

momento de uso da força e da obrigatoriedade, enquanto a hegemonia é o momento do consenso 

e do convencimento. 

 

No âmbito da sociedade civil, a cujos organismos se adere voluntariamente 

(não sou obrigado a fazer parte de um partido, de um sindicato, de uma igreja, 

etc.), as classes buscam exercer sua hegemonia, isto é, buscam ganhar aliados 

para suas posições através da direção político-intelectual e do consenso. Por 

meio da sociedade política, ao contrário, exerce-se sempre uma ditadura, ou 

seja, uma dominação mediante a coerção (e por coerção não se deve entender 

apenas a violência pura e simples, mas todos os atos governamentais que sou 

obrigado a cumprir, ainda que não concorde com eles, como, por exemplo, 

pagar impostos, prestar serviço militar etc.). Além disso, as duas esferas se 

distinguem por uma materialidade social própria: enquanto a sociedade 

política tem seus portadores materiais na burocracia militar e executiva, os 

portadores materiais da sociedade civil são o que Gramsci chama de 

“aparelhos ‘privados’ de hegemonia”, ou seja, organismos sociais 

relativamente autônomos em face do Estado em sentido estrito (COUTINHO, 

2011, p. 26). 

 

Entretanto, a teoria de Gramsci é clara quanto à complementariedade destes processos, 

uma vez que sociedade civil e sociedade política sejam teorizadas como esferas de um 

fenômeno maior: o Estado ampliado ou integral. De acordo com Gramsci (2011, p. 269) 

“Estado = sociedade política + sociedade civil (hegemonia couraçada de coerção)”. Assim, as 

duas categorias se complementam para dar forma ao Estado.  

A classe dominante, quando detém controle dos dois processos, também os torna 

complementares ao utilizá-los com a mesma função de “conservar ou promover determinada 

base econômica” (COUTINHO, 2011, p. 26). Nesse momento, a classe dominante exerce sobre 

as demais a supremacia, que representa “o momento sintético que unifica (sem homogeneizar) 

a hegemonia e a dominação” (COUTINHO, 2011, p. 27, grifo do autor). 

Desta forma, hegemonia e coerção são formas dialógicas de exercício da política, pois 

se distinguem – na interação dos grupos, nos aparelhos e mecanismos pelos quais se 

materializam – e se complementam – reforçam e permitem o funcionamento uma da outra. 

 

É a concepção gramsciana que melhor ajuda a entender as possibilidades de 

formação de esferas públicas construídas na interface entre sociedade política 

e sociedade civil, ou melhor, na interconexão da dominação/coerção com a 

hegemonia/direção propiciadora da socialização da política. É no bojo dessa 
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relação complexa e ao mesmo tempo recíproca e antagônica, caracterizada 

como arena pública, que será possível exercitar a liberdade sem detrimento da 

igualdade e da justiça social. Nesse exercício, evidentemente não cabe 

satanizar o Estado e nem negar o seu insubstituível papel de garantidor de 

direitos. Da mesma forma, não cabe ver a sociedade como o lugar das virtudes 

participativas ou, ao contrário, como a instância representativa de interesses 

privados (PEREIRA, 2009, p. 16-17, grifo da autora). 

 

Assim, a política é compreendida na presente pesquisa como um aspecto da vida humana 

composto pelas instituições, pela disputa de interesses dos atores sociais e pelas políticas 

públicas – todas atravessadas por ideologias – e disputado por meio da hegemonia e da coerção. 

A partir da compreensão dos conceitos de todos os campos relacionados à qualificação 

profissional – turismo, trabalho, educação e política – é possível representar graficamente a 

relação entre suas perspectivas conforme a Figura 5: 

 

Figura 5 – Componentes teóricos dos campos relacionados à qualificação profissional 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Estes componentes estão, da forma como apresentados na Figura 5, desarticulados e 

desorganizados em relação ao seu funcionamento como elementos da qualificação profissional. 

Para obter sua articulação e organização sistêmica, foi necessária a utilização do Paradigma da 

Complexidade. Esta organização está, assim, apresentada a seguir, no Capítulo 2. 
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2 MODELO SISTÊMICO DE COMPREENSÃO DA QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

 

No contexto de interdisciplinaridade e polissemia do conceito de qualificação 

profissional, identifica-se uma inquietação quanto às suas concepções: o fator da perspectiva. 

Algumas definições, em especial aquelas advindas da área da economia, apresentam uma 

perspectiva limitada quanto aos elementos que compõem a qualificação profissional – isto é, 

enfocam determinados elementos (seja o sistema educacional, a organização do trabalho, os 

atores envolvidos) excluindo os demais da visão geral. Não se pretende aqui ignorar que a 

capacidade de apreensão da realidade é limitada tanto individualmente pelos arcabouços 

ideológicos e sensíveis dos cientistas, quanto pela atual organização do saber científico que 

propicia a cisão da realidade para enquadrá-la em seus arcabouços teórico-metodológicos 

(MORIN, 2006). Entretanto, nesta pesquisa entendeu-se que não é possível isolar os elementos 

que compõem a qualificação profissional para melhor estudá-los, uma vez que eles sejam inter-

relacionados e interdependentes. 

Outra inquietação envolvia uma imprecisão das características do processo de 

qualificação profissional por parte das concepções. Em muitas pesquisas a qualificação é 

apresentada como tendo características dadas, certas ou unânimes – isto é, sem a necessidade 

de se discutir ou delimitar essas características. A perspectiva da presente pesquisa não coaduna 

com este posicionamento. Compreende-se que um conceito precisa sempre de algum nível de 

generalização que identifique regularidades sobre as particularidades dos objetos observados 

(KOSELLECK, 2006; MELO, 2013), porém o processo de qualificação profissional possui 

alguns elementos que podem assumir mais de um formato – não podendo ser, assim, 

previamente generalizados. Alguns exemplos são a carga horária dos cursos e o nível 

educacional no qual se insere: tais elementos comportam opções (o primeiro podendo ser curta, 

média ou longa duração; e o segundo ser de nível médio, formação continuada ou 

profissionalizante) e essas opções vão influenciar finalidade e funcionamento do processo. As 

concepções formatadas sem uma indicação da perspectiva quanto a estes elementos, portanto, 

fragilizam a validade ou a precisão do conceito e, por consequência, das análises realizadas a 

partir do mesmo. Importante notar que esta perspectiva pode partir também da não exclusão das 

possibilidades dentro dos elementos; o caráter de fragilidade advém da incerteza ou falta de 

clareza quanto ao posicionamento. 
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A partir destas observações de fragmentação e reducionismo conceituais foi identificada 

a necessidade de articular e organizar os elementos e características do processo de qualificação 

profissional de forma a possibilitar a elaboração de uma concepção mais ampla. Esta concepção 

não procurou ignorar as demais ou contrapô-las; pelo contrário, ela se fundamenta nas demais 

concepções, incorporando suas diferentes perspectivas no esforço de preencher as lacunas que 

os enfoques reducionistas não abordam. 

Ao analisar a produção acadêmica sobre qualificação profissional, Ferreti (2004) aponta 

que a polissemia do conceito propicia divergentes concepções, tanto no campo da educação 

quanto da sociologia do trabalho. De acordo com o autor, nas concepções essencialistas “o olhar 

lançado pela área educacional à qualificação profissional foi profundamente marcado pela sua 

dimensão especificamente técnica” (FERRETI, 2004, p. 403), enquanto as concepções 

relativistas carregam “a possibilidade de tratar a qualificação não apenas no plano econômico, 

mas também no político e no cultural” (FERRETI, 2004, p. 417). O método de compreensão 

organizado nesta pesquisa está mais alinhado às concepções relativistas, na medida em que 

procura olhar não apenas a estrutura técnica do processo de qualificação, mas também sua 

relação com aspectos econômicos, de trabalho, educacionais, culturais, políticos, ideológicos e 

históricos; entendendo a qualificação como “síntese de múltiplas determinações, sempre 

cambiante, ela própria, assim como tais determinações, e sempre inacabada” (FERRETI, 2004, 

p. 418). 

Este movimento de expandir o olhar sobre o processo de qualificação profissional, 

agregando e articulando diferentes e diversos aspectos, amplia a complexidade da concepção e 

concebe novos desafios. 

 

a investigação sobre a qualificação, se se torna mais promissora e instigante, 

põe-se, também, como mais complexa e mais difícil. Esta não é uma questão 

de somenos importância, tanto do ponto de vista teórico quanto do 

metodológico. No plano teórico a concepção traz à baila a necessidade de 

definição de categorias explicativas, assim como de delimitações, dada a 

amplitude adquirida pelo conceito. No plano metodológico, as dificuldades 

remetem à definição de enfoques investigativos, assim como à elaboração de 

instrumentos suficientemente sensíveis para captar as informações necessárias 

(FERRETI, 2004, p. 418). 

 

 

Conflui para a resolução dos desafios apontados por Ferreti, a adoção, nesta pesquisa, 

do Paradigma da Complexidade – teorizado por Edgar Morin – como fundamentação teórica 

do método de compreensão desenvolvido. A abordagem complexa permitiu trabalhar os 
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elementos do processo da qualificação profissional de forma a categorizá-los e delimitá-los sem 

excluir suas inter-relações, bem como trabalhar os diferentes enfoques sem ser reduzido a 

determinadas perspectivas. O Paradigma da Complexidade permitiu estabelecer um metaponto 

de vista (MORIN, 2006) sobre o processo da qualificação profissional e compreendê-lo como 

um sistema dinâmico e complexo. Nesse sentido, no âmbito teórico, foi possível observar 

diversos elementos que compõem a qualificação profissional e interagem entre si, revelando as 

relações e influências que cada um deles sofre e exerce simultaneamente. Ao mesmo tempo, a 

Complexidade auxilia a compreender a incapacidade de analisar a totalidade do sistema e, 

portanto, a delimitar o percurso metodológico necessário para analisar os elementos enfocados 

– partindo da compreensão de que estudar um elemento requer estudar a sua relação com todos 

os demais. Dessa forma, apresenta-se a seguir o método de compreensão organizado. 

 

2.1 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO UM SISTEMA 

 

Antes de apresentar e discutir os elementos que compõem o sistema da qualificação 

profissional, em si, são apresentadas as características do próprio método de compreensão.  

A primeira aproximação ao objeto – qualificação profissional – se deu através da revisão 

bibliográfica sobre o campo, na qual foram identificados alguns elementos do sistema. Porém, 

tais elementos não eram referenciados como partes ou componentes de um sistema maior: na 

maioria dos trabalhos, o elemento indicava o recorte teórico pelo qual os autores investigavam 

a qualificação profissional. Já o aprofundamento da pesquisa bibliográfica, com a comparação 

entre as contribuições dos trabalhos e a articulação destas com o objeto, indicou a existência de 

inter-relações entre os elementos.  

A partir desta investigação foi possível compreender o caráter de sistema da qualificação 

profissional. Nesse sentido, uma segunda aproximação ao objeto demandou um método que 

permitisse compreender a qualificação profissional como um sistema para, então, compreender 

seus elementos e funcionamento.  

Como afirmado, o método de compreensão e análise aqui desenvolvido se baseia no 

Paradigma da Complexidade. Para sua construção foram utilizados sete argumentos do 

pensamento complexo (MORIN, 2005; MORIN, 2006) para embasar a forma de pensar a 

composição de um sistema – desde sua organização e componentes até a relação entre 

pesquisador e sistema (sujeito e objeto). 

Em primeiro lugar, a perspectiva adotada para construção do método de raciocínio 

enquadra-se no que Morin (MORIN, 2006, p. 45) conceitua como metaponto de vista: 
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A epistemologia tem necessidade de encontrar um ponto de vista que possa 

considerar nossa própria consciência como objeto de conhecimento, isto é, um 

metaponto de vista, como no caso em que uma metalinguagem se constitui 

para considerar a linguagem feita objeto. 

 

Para o autor, a separação entre sujeito e objeto na construção do conhecimento científico 

é um modelo que não contribui mais para a evolução da ciência e, por isso, um “metaponto de 

vista só é possível se o observador-conceptor se integrar na observação e na concepção” 

(MORIN, 2006, p. 76). Seguindo este argumento, o método de compreensão aqui desenvolvido 

é entendido como uma forma de olhar para o objeto; uma perspectiva eleita a partir da leitura 

crítica do objeto e das próprias visões possíveis.  

Além do reconhecimento do sujeito na compreensão do objeto, o metaponto de vista 

também se faz necessário para a delimitação das questões analisadas, uma vez que: “Não 

podemos jamais atingir o metassistema, ou seja, o sistema superior que seria meta-humano e 

metassocial” (MORIN, 2006, p. 76). Assim, o método de compreensão configura também um 

método de análise. Na medida em que o metaponto de vista revela limites para compreensão do 

objeto, ele permite a ciência das possibilidades de questões a serem analisadas – ao mesmo 

tempo em que determina que as análises devem partir da compreensão do objeto estabelecida 

pelo próprio método. 

A partir do metaponto de vista estabelecido, foi possível caracterizar-se a qualificação 

profissional como um sistema e identificar as partes que o compõem. As primeiras 

características identificadas como componentes do sistema dizem respeito às relações da 

qualificação com um processo educacional, com a inserção de indivíduos no mercado de 

trabalho, com a disputa de interesses entre atores sociais sobre o processo e com as 

características do setor produtivo contemplado pela qualificação profissional (especialmente 

nesta pesquisa, o turismo). Tais componentes foram denominados elementos da qualificação 

profissional, compondo algumas das partes do sistema. 

Porém, estes elementos base organizam-se em categorias maiores, aqui denominadas de 

dimensões da qualificação profissional. As dimensões são determinadas pelas áreas com as 

quais a qualificação se relaciona, configurando ao mesmo tempo uma interface entre as áreas e 

um aspecto pelo qual é possível observar o sistema. Elas abarcam os elementos menores do 

sistema e determinam uma estrutura de relações entre eles. Assim, a qualificação possui as 

dimensões educativa, de trabalho, política – cada uma contendo elementos em seu interior e nas 

ligações com as demais dimensões. Além das dimensões, uma parte de igual proporção no 
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sistema corresponde ao setor de aplicação da qualificação – isto é, o setor econômico sobre o 

qual a qualificação vai funcionar. As dimensões e elementos serão apresentadas e discutidas, 

especificamente, na próxima seção. 

Entendido o sistema como todo – processo da qualificação profissional – e como partes 

– dimensões e elementos, é possível aplicar-se também, como argumento da Complexidade, a 

Organização. De acordo com Morin (2005, p. 180) “a organização é aquilo que constitui um 

sistema a partir de elementos diferentes; portanto, ela constitui, ao mesmo tempo, uma unidade 

e uma multiplicidade”. Assim, a qualificação profissional é uma unidade, enquanto processo, e 

uma multiplicidade, enquanto etapas ou elementos. Morin levanta outra questão sobre a 

Organização: 

 

Além disso, o interessante é que, ao mesmo tempo, um sistema é mais e menos 

do que aquilo que poderíamos chamar de soma de suas partes. Alguma coisa 

de menos, em que sentido? Bom, é que essa organização provoca coações que 

inibem as potencialidades existentes em cada parte, isso acontecendo em todas 

as organizações, inclusive na social, na qual as coações jurídicas, políticas, 

militares e outras fazem com que muitas de nossas potencialidades sejam 

inibidas ou reprimidas. Porém, ao mesmo tempo, o todo organizado é alguma 

coisa a mais do que a soma das partes, porque faz surgir qualidades que não 

existiriam nessa organização; essas qualidades são "emergentes", ou seja, 

podem ser constatadas empiricamente, sem ser dedutíveis logicamente; essas 

qualidades emergentes retroagem ao nível das partes e podem estimulá-las a 

exprimir suas potencialidades. (MORIN, 2005, p. 180) 

 

Essa característica da Organização, pode ser observada na qualificação profissional. Se 

as partes são compostas por elementos de educação, de trabalho, de política e de turismo, a 

qualificação não consegue, contudo, exprimir todas as capacidades destes campos. Por 

exemplo, apesar de ser um processo educativo, a qualificação não dá conta de estimular todos 

os aspectos de desenvolvimento do ser humano alcançáveis pela educação. Ao mesmo tempo, 

educação, trabalho, política e turismo, isoladamente não chegam ao objetivo da qualificação 

profissional. É necessário que todos os elementos e dimensões estejam organizados no sistema 

da qualificação profissional para, por exemplo, obter como resultado a formação para o trabalho 

em turismo que atenda determinados interesses sociais. 

Além dos elementos e dimensões que compõem o sistema em si, foi observado também, 

a partir da revisão bibliográfica, que o contexto histórico-social influencia e determina a forma 

pela qual se expressa a qualificação profissional. Para agregar este fator ao sistema utilizou-se 

o argumento da Complexidade acerca de sistema aberto e ecossistema. 
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Morin atrela a capacidade de os sistemas permanecerem vivos à sua característica de 

sistemas abertos – isto é, o fato do sistema não se encerrar em si mesmo, mas estar sempre 

relacionado a um sistema maior que o englobe, chamado meio ambiente ou ecossistema. Dessa 

forma, “o sistema só pode ser compreendido se nele incluímos o meio ambiente, que lhe é ao 

mesmo tempo íntimo e estranho e o integra sendo ao mesmo tempo exterior a ele” (MORIN, 

2006, p. 22). Tal compreensão permite incluir o ecossistema como uma parte constituinte do 

sistema da qualificação profissional, sem o qual não seria possível compreender sua formação, 

funcionamento e transformações. De acordo com Morin (2006, p. 22) “a inteligibilidade do 

sistema deve ser encontrada, não apenas no próprio sistema, mas também na sua relação com o 

meio ambiente, e que esta relação não é apenas uma simples dependência, ela é constitutiva do 

sistema”. Assim, o contexto histórico-social – incluindo estruturas sociais, culturais, 

econômicas, políticas e mesmo o meio ambiente natural – que os autores identificaram como 

um determinante da qualificação profissional, caracteriza seu ecossistema e deve ser incluído 

no próprio sistema. 

Outro componente do sistema da qualificação profissional é o tempo. Porém, 

diferentemente dos demais componentes, que configuram elementos inter-relacionados e 

podem ser representados graficamente dentro do sistema, o tempo exerce uma função de fator 

de influência. Isto significa que os demais elementos do sistema não interagem com o tempo, 

pois não têm influência sobre a existência e funcionamento deste, e sim apenas reagem a ele. A 

incorporação do tempo no sistema se baseia no argumento da Complexidade que postula que o 

conhecimento deve abranger “a singularidade, a localidade e a temporalidade” (MORIN, 2005, 

p. 178), isto é, compreender que os objetos observados possuem particularidades devido à sua 

individualidade, ao local onde existem e ao tempo quando se manifestam. O tempo é, portanto, 

um fator de formação e transformação dos sistemas. A partir da compreensão do ecossistema e 

do tempo como elementos da qualificação profissional, identificou-se uma outra dimensão do 

sistema, denominada histórico-social. 

Dadas as partes do sistema, aqui entendidas como elementos e dimensões da 

qualificação profissional, é de equivalente importância compreender as relações estabelecidas 

entre elas para a conformação do todo. Para isto foram utilizados três argumentos do 

pensamento complexo: os princípios dialógico, hologramático e da recursão organizacional 

(MORIN, 2005; MORIN, 2006). 

De acordo com Morin: “O princípio dialógico nos permite manter a dualidade no seio 

da unidade. Ele associa dois termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos” (MORIN, 

2006, p. 74). A dialógica fundamenta todo o método de compreensão apresentado, uma vez que 
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permite a compreensão tanto dos conceitos base das dimensões da qualificação profissional 

quanto das relações estabelecidas entre as dimensões. Educação, trabalho, política e turismo 

são campos com concepções diversas e que, portanto, podem ser observados a partir de uma 

visão dialógica, isto é, uma perspectiva que não reduza a complexidade das concepções com o 

anseio de estabelecer uma única correta. Consequentemente, incorporar as concepções 

antagônicas e complementares implica abarcar uma multiplicidade de relações que elas podem 

estabelecer. Por exemplo, ao buscar aproximações entre turismo e educação através de um olhar 

dialógico é preciso: a) compreender turismo como um fenômeno social e como um setor 

econômico, entendendo sua complementariedade, ainda que expressem aspectos diferentes; b) 

compreender educação em seus modelos de educação bancária e educação libertadora, 

entendendo que, apesar de divergentes, ambos não se excluem; e só então, c) realizar as 

aproximações entre cada uma das concepções, evitando ainda polarizar os campos para traçar 

paralelos entre as diferentes concepções2. Outra contribuição do princípio dialógico é a noção 

de que os campos citados são independentes, porém ao mesmo tempo, são profundamente 

relacionados. Por exemplo, sistema educacional e mercado de trabalho são estruturas sociais 

que não dependem uma da outra para existir, entretanto são amplamente influenciadas e 

influenciadoras entre si. 

As relações do sistema da qualificação profissional também podem ser observadas pelo 

princípio da recursão organizacional. Utilizando como exemplos a reprodução dos seres vivos 

e a organização da sociedade, Morin (2006, p. 74) apresenta que o “processo recursivo é um 

processo onde os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que os 

produz”. Nesse sentido, a recursão organizacional pode ser observada em dois aspectos das 

relações contidas na qualificação profissional. Primeiro, entendendo a qualificação como um 

processo, identifica-se que não apenas as etapas iniciais de planejamento e execução produzem 

a etapa final dos resultados, como também os resultados geram informação e energia para o 

planejamento. Esta relação é mais forte quando a qualificação profissional é tomada como 

política pública, pois passa a seguir a organização do ciclo de políticas públicas – que institui 

esta ideia recursiva de retroalimentação do planejamento a partir dos resultados anteriores. 

Outra manifestação da recursão organizacional nesse sistema é na relação entre dimensões e 

entre elementos. Dada as relações entre os campos envolvidos na qualificação profissional 

dentro da sociedade, é possível observar que as aproximações entre as dimensões não são 

                                                 
2 Na comparação apresentada, não seria correto associar direta e unicamente fenômeno turístico com viés de 

desenvolvimento humano da educação ou setor turístico com viés tecnicista da educação. Os dois aspectos do 

turismo devem ser aproximados às duas expressões da educação. 
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relações de sobreposição, mas de organização mútua, ou seja, de recursividade. Tomando como 

exemplo a relação entre as dimensões política e educativa: a disputa de interesses dos atores 

sociais, sua atuação política, vai produzir a forma do sistema educacional em determinado 

período; ao mesmo tempo, a educação dá as bases para os posicionamentos dos atores sociais 

nesta mesma disputa (seja de omissão, aceitação, oposição ou manipulação). Neste caso, 

política produz educação e educação produz política. 

Por fim, também está presente nas relações do sistema o princípio hologramático, que 

determina que “não só a parte está no todo, mas também que o todo está na parte” (MORIN, 

2005, p. 181). Entendendo que todas as dimensões da qualificação estão relacionadas a todas 

as demais, então cada parte do sistema possui as informações do todo. As expressões de 

trabalho, educação, política e turismo observáveis no sistema estão contidas no ecossistema, 

bem como o ecossistema está reproduzido em cada uma das dimensões. As políticas públicas 

de qualificação profissional são exemplo do princípio hologramático, uma vez que são uma 

parte contida no todo (a dimensão política) ao mesmo tempo em que contém o todo 

(influenciam e deliberam sobre todas as dimensões). 

Desta forma, o método de compreensão e análise proposto nesta pesquisa entende a 

qualificação profissional como um sistema aberto; em contato com um ambiente (ou 

ecossistema); que possui dimensões caracterizadas pelos campos de estudo aos quais ela se 

relaciona – possuidoras elas também de elementos; que se aplica sobre um determinado setor 

econômico; e que se debruça sobre um setor produtivo da economia. Além das partes em si, o 

sistema também se compõe das múltiplas relações estabelecidas entre elas e delas com o tempo. 

A Figura 6, na página seguinte, apresenta uma representação gráfica do sistema proposto 

para o desenvolvimento da presente pesquisa.  

Esta representação do sistema parte de alguns pressupostos. Primeiro, as dimensões de 

educação, política e trabalho possuem uma relação cíclica análoga às etapas do processo de 

qualificação profissional. Isto não significa, porém, que exista uma ordem de sucessão entre as 

dimensões – o que ocorre é uma relação dialógica em que cada uma influencia e é influenciada 

pelas demais. Os elementos contidos no interior das dimensões corroboram com esta relação, 

na medida em que não apenas estão isolados dentro de uma, mas também estão nos limites entre 

as dimensões representando partes do sistema que não existem sem a ligação de duas 

dimensões. 
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Figura 6 – Modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional 

  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Outro pressuposto é a disposição entre ecossistema, dimensões de trabalho, educação e 

política e setor de aplicação. O contexto histórico-social, que caracteriza o ecossistema, é muito 

mais amplo do que as dimensões. Primeiro, porque engloba os campos que caracterizam as 

dimensões (política, educação, trabalho, turismo) sem as inibições ou constrangimentos que a 

Organização do sistema as impõe. Segundo, porque engloba outros campos que têm influência 

no sistema, como economia, cultura, sociedade, meio ambiente, dentre outros. Por estes 

motivos, a dimensão histórico-social, o ecossistema da qualificação profissional, é representada 

como exterior e mais ampla que as demais dimensões. Na direção contrária, o setor econômico 

de aplicação está representado internamente às demais dimensões. Isto porque entende-se que 

o setor sobre o qual o sistema se aplica não reconfigura as relações entre educação, política e 

trabalho. Na verdade, do setor provêm especificidades para cada uma das dimensões e 

elementos da qualificação profissional. A presente pesquisa está debruçada sobre o estudo da 

qualificação profissional para o setor turístico – neste caso, o turismo como setor econômico 

vai caracterizar as dimensões e elementos com suas particularidades, por exemplo as expressões 

da educação e trabalho em turismo. 

Por fim, a partir do pressuposto de que todas as dimensões são inter-relacionadas e 

nunca apresentam relações unidirecionais, a representação de todas as relações indica duplo 

sentido de influência. Nota-se que estão representadas as relações: entre as dimensões de 

trabalho, educação e política através dos elementos; destas com o ecossistema; e, ainda, do 

ecossistema com o setor de aplicação. 

A seguir são apresentadas as partes do sistema em suas particularidades e os tipos de 

relação que se estabelecem nele. 

 

2.1.1 Elementos e relações que compõem a qualificação profissional 

 

A dimensão educativa da qualificação está relacionada a três elementos do sistema: a 

concepção ideológica de educação vigente; a prática da educação empregada na execução do 

processo; e os conteúdos ligados à educação profissional.  

As sociedades possuem possibilidades de estruturas educacionais limitadas pela 

organização social vigente no período em que existem. Atualmente, as sociedades ocidentais 

seguem majoritariamente um modelo de educação associado ao modo de produção capitalista 

– o que permite algumas expressões possíveis, diferentes daquelas disponíveis em sociedades 

feudais, por exemplo. As possibilidades atuais incluem uma educação voltada para 

desenvolvimento humano e autonomia dos indivíduos, bem como uma educação tecnicista 
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limitada a formação de trabalhadores. Ou, como observado no Capítulo 1, uma educação 

libertadora ou uma educação bancária. A qualificação profissional, portanto, é determinada pela 

concepção ideológica escolhida como diretriz dentre as possibilidades. 

Tal concepção ideológica é confirmada, refutada ou alterada com a prática da educação, 

isto é, o ensino-aprendizagem que se realiza somente na execução dos cursos, da educação. O 

processo educativo envolve indivíduos – docentes, discentes, profissionais da educação – que 

não são inertes, mas atuantes sobre suas realidades. Esta atuação, somada aos recursos 

disponíveis para a execução deste processo, pode ser a favor ou contra o projeto societário de 

educação – revelando, assim, uma relação recursiva e dialógica entre planejamento e prática da 

educação na qualificação profissional. A prática da educação (refletindo sua recursividade com 

a concepção ideológica) também expressa sua formalidade, instrumentalizando aulas e práticas 

formais (nos espaços instituídos para educação) ou não-formais (nos espaços além da escola 

que permitem apreensão e contextualização dos conteúdos). 

A dimensão educativa inclui também os conteúdos que serão abordados na qualificação 

profissional. Aqui revela-se a conexão entre educação e trabalho no sistema: a qualificação 

profissional é um processo educativo que possui objetivos voltados a profissionalização, 

empregabilidade e mercado de trabalho. Por este motivo, os conteúdos dos cursos configuram 

educação profissional, afastando ou reduzindo o protagonismo de outras funções da educação. 

Não necessariamente, os conteúdos são apenas aqueles que instruem a aprendizagem de funções 

de trabalho, mas todos os conteúdos são contextualizados para o exercício do trabalho. Pode-se 

utilizar conteúdos de educação ambiental como exemplificação: Os cursos de qualificação 

profissional podem assimilar estes conteúdos, porém restringindo sua capacidade total de 

contribuição para o indivíduo e selecionando como foco apenas os conhecimentos sobre o meio 

ambiente necessários para o trabalho na contemporaneidade. 

A dimensão de trabalho também compartilha dos conteúdos de educação profissional 

como elemento e soma a este os elementos da concepção ideológica de trabalho e da inserção 

dos discentes no mercado de trabalho. 

Além dos motivos citados, os conteúdos de educação profissional na qualificação 

podem ser vistos como elemento da dimensão de trabalho na medida em que, na atual 

organização social do trabalho, a educação formal é uma das formas mais utilizada para a 

aprendizagem das funções dos postos de trabalho. 

Assim como na educativa, a concepção ideológica também é um elemento de ampla 

relevância na dimensão de trabalho. O exercício do trabalho não é um elemento da qualificação 

profissional, isto é, não faz parte do sistema a execução do trabalho resultante da qualificação. 



70 

 

Entretanto, as expressões de trabalho que a sociedade concebe como possibilidades afeta o 

sistema e, por isso, a concepção ideológica de trabalho é um elemento da qualificação. Isto 

ocorre porque as especificidades do trabalho em cada sociedade vão influenciar quais conteúdos 

devem ser abordados pela estrutura educacional para o alcance da empregabilidade e da 

profissionalização. Atualmente, por exemplo, o trabalho escravo é proibido pela lei brasileira, 

o que implica que a qualificação profissional só pode conceber a educação de trabalhadores 

livres. Por outro lado, grande parte do mundo segue o sistema econômico capitalista 

hegemônico, propiciando a existência das expressões de trabalho alienado e trabalho 

dignificante. 

A inserção no mercado de trabalho é o terceiro elemento relacionado à dimensão de 

trabalho. Este elemento do modelo sistêmico representa o resultado esperado do processo da 

qualificação profissional. Ele não se coloca no sistema como uma condição realizada, mas sim 

como um objetivo ou propósito do próprio sistema. A capacidade de inserção no mercado de 

trabalho vai demandar determinados conteúdos do processo educativo, bem como por eles ser 

determinada. Ao mesmo tempo, como afirmado, esta inserção deve se dar dentro das 

possibilidades de expressão do trabalho concebidas pela sociedade – destacadamente a 

expressão de emprego, característica do modo de produção capitalista atual. 

As dimensões educativa e de trabalho da qualificação profissional foram as mais 

encontradas na revisão da literatura do tema, entretanto é de igual magnitude a dimensão 

política do processo. Seus elementos incluem a disputa de interesses dos atores sociais 

envolvidos, bem como as já mencionadas concepções ideológicas de educação e trabalho. 

Os atores sociais envolvidos diretamente na qualificação profissional são: o trabalhador, 

tanto o que já exerceu alguma atividade e busca novas competências ou certificações quanto o 

indivíduo que busca uma futura inserção no mercado de trabalho; o setor empresarial, que 

necessita de força de trabalho para realização da sua atividade produtiva; as instituições de 

ensino que têm a qualificação profissional, em si, como atividade produtiva; e o Estado, 

representando os interesses da sociedade na regulação da economia, geração de emprego e 

renda e mediação de conflitos. Cada um destes atores possui interesses específicos, divergentes 

e complementares, na qualificação profissional. Por isso existe atuação política destes atores 

para defesa dos seus interesses em detrimento de desdobramentos da qualificação que possam 

prejudicá-los. Por exemplo, interessa ao trabalhador a possibilidade de obter empregos com 

melhores condições de trabalho; ao empresariado, a formação excedente de trabalhadores para 

os mesmos postos de trabalho visando redução salarial; e ao Estado, o preenchimento de força 

de trabalho em todos os setores produtivos necessários à sociedade. 
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Esta disputa de interesses vai se expressar através dos formatos de hegemonia e coerção, 

isto é, através do convencimento e da força. Neste sentido, os atores mobilizam-se, disputando 

as concepções de trabalho e educação que se tornarão hegemônicas na sociedade. Como visto, 

existem possibilidades de expressões destas concepções e cada possibilidade apresenta mais 

benefícios para uns atores e prejuízos a outros. Dessa forma, os atores se articulam para pôr em 

vigência as concepções que contemplam seus interesses – concepções ideológicas, pois 

refletem as ideologias que medeiam forma de pensar e atuação de cada ator. A dimensão política 

da qualificação profissional caracteriza uma relação dialógica e recursiva entre a atuação 

política dos atores sociais e as concepções ideológicas de educação e trabalho: a atuação resulta 

em concepções, mas as concepções mobilizam novamente os atores. 

A mobilização destes atores sociais representa a dimensão processual da política 

(politics). Como apontado na seção 1.2.4, com base em Frey (2000), as três dimensões da 

política são dialógicas e recursivas, portanto a disputa de interesses em questão é diretamente 

atravessada (e atravessa) a política institucionalizada (polity) e as políticas públicas (policy). A 

partir das relações entre polity, politics e policy, as políticas públicas podem ser vistas como 

resultado da disputa dos atores sociais legitimado pelo Estado como força de regulação. Neste 

sentido, pode-se observar a política pública através do princípio hologramático, apresentado 

como argumento da Complexidade. A política pública está contida no interior do elemento da 

atuação política, mas ao mesmo tempo, contém todo o sistema de qualificação profissional 

quando regula sobre ele e funciona como superestrutura. 

Outra dimensão da qualificação profissional é a histórico-social. Esta dimensão 

condensa o ecossistema da qualificação e o fator de influência da progressão temporal, uma vez 

que ambos não sejam separáveis. O contexto social no qual a qualificação se insere está disposto 

de formas singulares em cada época observada e tal organização influencia as dimensões da 

qualificação, condicionando as expressões do sistema. 

É possível observar como influências da dimensão histórico-social na dimensão de 

trabalho: o aprofundamento da divisão social do trabalho no século XVIII, impulsionando a 

desqualificação do trabalhador (RUMMERT, 2013); a expansão dos modelos de produção 

fordista e taylorista, no século XIX; e, no século XX, a flexibilização na produção, contestando 

a validade da qualificação (MANFREDI, 1999; ASSUNÇÃO, 2016), e a aceleração dos 

processos de globalização e internacionalização do capital, dando à qualificação um caráter de 

ferramenta para competitividade (ROCHA-VIDIGAL; VIDIGAL, 2012). Já na dimensão 

educativa, são influências: a construção de um aparato educacional público pelo governo 
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imperial, a instituição do Sistema S no século XX, bem como as diversas políticas públicas de 

qualificação profissional dos governos federais nos séculos XX e XXI (MANFREDI, 2016). 

Além destas dimensões, figura no sistema o setor de aplicação. Em teoria, a qualificação 

profissional poderia visar uma preparação para o mundo do trabalho de forma generalista, isto 

é, proporcionar apenas a reflexão sobre o que é trabalho em sociedade e preparar o indivíduo 

para este aspecto da vida humana. Contudo, a prática do processo de qualificação indica que as 

ações de qualificação são majoritariamente focadas em preparar o indivíduo para o trabalho 

específico em algum setor ou atividade produtiva (mesmo que traga conteúdos teóricos sobre o 

mundo do trabalho). Esta característica da qualificação acrescenta ao sistema o elemento do 

setor de aplicação, pois cada setor vai caracterizar as demais dimensões de acordo com suas 

especificidades. O trabalho que o indivíduo exerce no setor de comércio, por exemplo, é 

amplamente diferente do trabalho no setor industrial – fato que vai demandar diferentes 

conteúdos e práticas educativas, bem como mobilizar diferentes atores sociais. 

Como dito, além das partes integrantes (dimensões e elementos), o sistema também é 

formado pelas relações estabelecidas entre estas partes. É possível identificar-se cinco tipos de 

relação entre os componentes do sistema da qualificação profissional até aqui proposto. 

A primeira é a relação entre as dimensões educativa, política e de trabalho – incluindo 

os elementos nelas contidos. Tal relação se baseia nos princípios de recursão organizacional e 

dialógico: todos os elementos influenciam e são influenciados pelos elementos diretamente 

conectados a eles; o mesmo ocorre de uma dimensão para outra e entre as dimensões e os 

elementos. A complexidade desta relação faz com que dimensões e elementos sejam 

inseparáveis e produz um movimento de circularidade, no qual a mudança em qualquer 

elemento tem efeitos em todos os demais. Por exemplo, uma mudança externa nas relações de 

poder estabelecidas entre os atores sociais pode alterar a concepção ideológica de educação 

hegemônica, que traduz outra prática da educação capaz de ressignificar os conteúdos da 

educação profissional, inserindo no mercado de trabalho profissionais com novo perfil e, 

consequentemente, ampliando a concepção ideológica de trabalho na sociedade – o que, em 

última instancia, move novamente o posicionamento dos atores sociais diante da nova realidade, 

reiniciando o ciclo.  

Este movimento é impulsionado justamente pelo sistema ser aberto, possuir relação 

dinâmica com o ecossistema – sendo esta a segunda relação observada. O ecossistema, ou 

dimensão histórico-social, possui uma influência mútua com a qualificação profissional. Ao 

passo que o ecossistema introduz energia e informação no sistema da qualificação, o resultado 

ou expressão do sistema também caracteriza o contexto histórico-social. Existe, ainda, uma 
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relação hologramática entre ecossistema e o sistema. Devido à influência mútua, o sistema está 

dentro do meio ambiente, o compondo. Contudo, devido ao movimento cíclico descrito 

anteriormente, também todo o meio ambiente está traduzido em cada uma das partes do sistema. 

A terceira relação é entre ecossistema e o setor de aplicação. Apesar do setor de 

aplicação estar representado no esquema gráfico com as demais dimensões separando-o do 

ecossistema, é preciso esclarecer que a relação entre eles não é apenas indireta. O contexto 

histórico-social dialoga diretamente com o setor sobre o qual opera a qualificação profissional. 

Tomando a indústria como exemplo: um fator do ecossistema como as questões ambientais 

afeta diretamente o setor, seja com disponibilidade de recursos ou mesmo qualidade dos 

recursos no meio do ambiente de produção. Nesse caso, o ecossistema pode gerar impactos ao 

setor sem o intermédio das outras dimensões. 

Da mesma forma se dá a relação entre o setor de aplicação e as dimensões de trabalho, 

educativa e política. As características do setor são traduzidas pelos elementos do sistema, 

adaptando este para atender as necessidades daquele. Desta forma, não apenas os elementos 

recebem informação do ecossistema sobre eles, mas também do setor ao qual se sobrepõem. 

A segunda, a terceira e a quarta relação são, portanto, análogas. Tratam da relação direta 

entre dois dos três componentes: ecossistema, dimensões centrais e setor de aplicação (Figura 

6). Juntas, estas formam uma relação tríplice na qual os componentes destacados se relacionam 

diretamente, mas pelo fato de todos os três se relacionarem entre si, acabam por mediar também 

relações indiretas entre eles. As relações entre ecossistema, dimensões centrais do sistema e 

setor de aplicação são, também e outra vez, cíclicas, recursivas e dialógicas. 

Por fim, a quinta relação observada é relativa ao tempo. Todas as dimensões, elementos, 

setor de aplicação e mesmo o ecossistema estão condicionados pelo tempo. Existe, portanto, 

uma relação de progressão temporal, que permite e implica mudanças, alterações e evolução no 

sistema. A relação com o tempo permite ao sistema a criação de novas informações, o 

movimento cíclico e retroalimentativo entre suas partes, bem como a formulação de novas 

expressões da qualificação profissional. Assim, o tempo propicia a auto-organização (MORIN, 

2005) do sistema. 

O sistema proposto é um modelo de compreensão do funcionamento básico da 

qualificação profissional, independente do setor econômico abordado nos cursos de formação 

e qualificação profissional. Na próxima seção apresenta-se a aplicação do modelo ao setor 

turístico, contextualizando todas as características do fenômeno social e adaptando o 

funcionamento do sistema. 
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2.2 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO 

 

A qualificação pode se debruçar sobre inúmeros setores da economia e suas atividades 

características. Nesse sentido, a qualificação profissional em turismo representa uma aplicação 

do sistema da qualificação ao aspecto de setor econômico do turismo. É importante destacar 

que o turismo, como apontado no Capítulo 1, é entendido, em uma perspectiva dialógica, como 

um fenômeno social relacionado intrinsicamente a uma atividade econômica. Nesse sentido, a 

relação da qualificação profissional com o setor econômico do turismo (sendo setor entendido 

como conjunto das atividades econômicas ligadas direta ou indiretamente ao turismo) não 

excluiu o aspecto de fenômeno social do turismo. No entanto, o fenômeno turístico engloba 

muito mais características do que a atividade turística, pois toda a atividade/setor está contida 

no fenômeno, mas nem todas as características do fenômeno estão submetidas à lógica 

econômica da atividade. É em função disso que a qualificação profissional se utiliza do turismo 

como um setor econômico de aplicação, uma vez que não seja um processo voltado para abarcar 

toda a dinâmica das diversas características do fenômeno social. 

Uma vez que o sistema seja aplicado ao setor do turismo, todas as suas características 

são adaptadas para a realidade do setor. A relação entre o setor de aplicação turismo e as demais 

dimensões revela campos de estudo com relevância e profundidade em pesquisa científica. São 

estes campos: a) o trabalho em turismo (dimensão de trabalho), b) a educação em turismo 

(dimensão educativa) e, c) a política em turismo (dimensão política). Na presente pesquisa não 

se pretende, porém, apresentar e discutir toda a produção e contribuição científica de cada um 

destes campos. O foco desta seção é apontar como cada dimensão da qualificação profissional 

se adapta à aplicação do sistema ao turismo. Para isto, primeiro, são apresentadas algumas 

características marcantes destes campos para, em seguida, adaptar os elementos do sistema, em 

sua concepção teórica, à realidade do campo do turismo. 

Em uma atividade complexa como o turismo, o trabalho se expressa de múltiplas formas 

e com diversas características – o que dificulta uma generalização do que seja “trabalho em 

turismo”. Desta forma, são traços distintivos que aparecem, com alguma regularidade, nas 

expressões de trabalho advindas do setor turístico: a distinção entre empregos diretos e indiretos 

do setor; o nível de educação formal dos trabalhadores; condições de trabalho de cunho 

negativo, como sazonalidade e precarização, e de cunho positivo, como inclusão e interação 

social; questões de gênero; e relação com o tamanho dos empreendimentos. 

Primeiro, é preciso notar que o setor turístico não se caracteriza como indústria, pois 

não é composto por um conjunto de atividades produtivas similares (DWYER; FORSYTH; 
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DWYER, 2010). Ao contrário, é formado por um complexo agregado de atividades que, em 

parte, se relaciona diretamente com o consumo do turista e, em parte, subsidia esse consumo 

indiretamente através da cadeia produtiva do turismo. Nesse sentido, o trabalho em turismo 

reflete esta divisão. A fim de estudar o perfil do emprego em turismo, Sakowski (2015) se 

utiliza da distinção da Organização Mundial do Turismo (OMT) que define as atividades diretas 

como ‘emprego no turismo’ e as indiretas como ‘emprego nas atividades características do 

turismo (ACT’s)’: 

 

o emprego nas indústrias do turismo considera a totalidade das ocupações nas 

ACTs, independentemente de essas ocupações estarem relacionadas ao 

consumo de turistas ou não. O emprego no turismo, por sua vez, contabiliza 

apenas o emprego estritamente relacionado aos bens e serviços adquiridos por 

visitantes, mas não se restringe às ACTs (SAKOWSKI, 2015, p. 8, grifo do 

autor). 

 

Outra característica é o nível de educação e qualificação demandado aos trabalhadores 

pelo setor. De acordo com Rodríguez, González e Henríquez, a própria variedade de atividades 

“gera distintas demandas de experiência e educação formal. O que acaba repercutindo na 

qualidade do emprego” (RODRÍGUEZ; GONZÁLEZ; HENRÍQUEZ, 2016, p. 145, tradução 

nossa)3. Para os autores o setor é visto como “mercados secundários de trabalho, devido à 

abundância de empregos de baixa qualificação” (2016, p. 144, tradução nossa)4, porém esta 

visão vem sendo alterada com avanço da tecnologia, educação e qualificação profissional. 

Muitos traços característicos do trabalho em turismo se encontram nas condições de 

trabalho que atribuem uma visão negativa ao setor, como remuneração flutuante, flexibilização 

do trabalho, rotatividade e sazonalidade, insegurança e precarização do trabalho (ARBACHE, 

2001; LADKIN, 2011; RODRÍGUEZ; GONZÁLEZ; HENRÍQUEZ, 2016). Para a OMT, “o 

mercado de trabalho do turismo tem uma natureza dinâmica, isto é, alta rotatividade entre 

organizações, ampla variação dos níveis e esquemas de remuneração, sazonalidade, etc” (OMT, 

2014, p. 16, tradução nossa)5. Arbache (2001, p. 27), por sua vez, aponta a vulnerabilidade e 

instabilidade dos empregos no setor turístico: 

 

Mudanças econômicas de curto prazo, seja de recessão ou de recuperação, 

devem ter, pois, grandes efeitos no nível de emprego. Por outro lado, períodos 

                                                 
3 “genera distintas demandas de experiencia y educación formal; lo que acaba repercutiendo en la calidad del 

empleo”  
4 “mercados secundarios de trabajo, debido a la abundancia de empleos de baja cualificación” 
5 “tourism labour market has a dynamic nature, i.e. high labour turnover between organisations, wide range of 

remuneration levels and schemes, seasonality, etc” 
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mais longos de estabilidade e de aumento de demanda devem encorajar a 

entrada de novos empreendedores no setor, elevando, assim, a quantidade de 

empregadores e trabalhadores por conta própria ocupados na indústria do 

turismo. 

 

Por outro lado, o setor é percebido positivamente por características como: 

“oportunidade de viajar, conhecer pessoas, línguas estrangeiras e variedade de tarefas” 

(LADKIN, 2011, p. 1139, tradução nossa)6; inclusão social de grupos com dificuldade para 

entrar no mercado de trabalho, como jovens sem experiência profissional, trabalhadores pouco 

qualificados, aposentados, desempregados por longo período, mulheres com atribuições 

familiares limitantes e minorias (LADKIN, 2011; OMT, 2014); e a relação do trabalho em 

turismo com a hospitalidade. 

Questões de gênero também são características para o trabalho em turismo. De acordo 

com Ladkin (2011, p. 1144, tradução nossa)7: “todos os processos construídos a partir de 

relações sociais inevitavelmente resultam em diferentes experiências para os gêneros, portanto, 

questões de mobilidade do trabalho, oportunidades de emprego e salários são claramente 

genéricas”. Na pesquisa de Sakowski (2015) foi apontado que, no Brasil, 48,2% dos postos de 

trabalho em ACT’s eram ocupados por mulheres em 2010 – menos que a metade, porém bem 

maior do que a ocupação feminina na totalidade dos postos de trabalho no país, que era de 

37,4%. Tendo claro que existe discriminação sexual no trabalho em turismo, Ladkin (2011) 

também aponta que o trabalho em turismo permite aumento da participação política, social e 

econômica da mulher na sociedade. 

Ainda uma característica notada é a influência do tamanho dos empreendimentos no 

trabalho em turismo. Segundo a OMT, os empreendimentos de grande porte são numericamente 

poucos, mas geram muitos postos de trabalho, enquanto “vasta maioria dos postos é 

estabelecida pelos mercados de trabalho locais” (OMT, 2014, p. 16, tradução nossa)8. Ainda 

para a Organização: “Negócios em turismo são frequentemente individuais ou familiares e 

tendem a permitir maior contato entre locais e convidados” (OMT, 2014, p. 16, tradução 

nossa)9. Assim, enquanto os grandes empreendimentos são percebidos como grandes estruturas 

organizacionais e padronização de serviços, os pequenos e familiares coadunam com a visão de 

hospitalidade intrínseca ao trabalho em turismo. 

                                                 
6 “opportunity to travel, meet people, foreign language use and task variety” 
7 “All processes constructed out of social relations inevitably result in different experiences by gender, therefore, 

issues of labor mobility, employment opportunity and wages are clearly gendered” 
8 “Vast majority of posts are recruited from the local labour markets” 
9 “Tourism businesses are often individually or family owned and tend to allow for more contact between locals 

and guests” 
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Quanto à educação em turismo, embora seja um tema relativamente recente, é possível 

identificar um amplo campo de exercício de ensino-aprendizagem. Dentro da sua variedade de 

formatos possíveis, a educação pode assumir algumas expressões quando se relaciona com o 

turismo. A organização destas expressões apresentadas a seguir é baseada em pesquisas 

bibliográficas realizadas em trabalho anterior (SILVA, 2015). 

Uma forma de entender as possíveis expressões de educação em turismo é observando 

se existe relação do turismo como objeto da educação ou relação do turismo como ferramenta 

para educação. Essas relações também podem ser nomeadas, respectivamente, como ‘educação 

para o turismo’ e ‘educação pelo turismo’. 

A educação para o turismo engloba as expressões em que o turismo é o objeto de estudo 

sobre o qual recai a educação, independente da sua formalidade. Devido à ampla abrangência 

dos efeitos causados pelo fenômeno turístico – na economia, na cultura, no ambiente e na 

sociedade – tornaram-se necessários compreensão, conscientização e estudos sobre turismo por 

parte da sociedade. Nesse sentido, podem ser observadas pelo menos seis expressões de 

educação para o turismo. Grande parte delas são expressões de educação institucionalizada, 

divididas entre os níveis de educação concebidos pela lei brasileira. 

O turismo como unidade curricular do ensino básico possibilita duas expressões de 

educação para o turismo. Primeiro existe o ensino técnico e profissionalizante, ofertado apenas 

para o ensino médio, que é caracterizado como educação profissional - isto é, cursos voltados 

para preparação dos alunos para sua inserção no mercado de trabalho do setor turístico. 

Segundo, é possível que a unidade curricular não seja voltada para formação profissional, mas 

para “complementar a formação geral dos estudantes, expandindo o conhecimento deles com 

relação ao mundo e aos seus próprios patrimônios culturais. Pode também servir como um 

elemento para a formação de turistas, autóctones ou moradores mais responsáveis” (FONSECA 

FILHO, 2013, p. 55). Ou seja, a educação para o turismo no ensino básico pode ser voltada 

tanto para formar profissionais para a atividade econômica quanto para formar participantes 

conscientes para o fenômeno social. 

Outra expressão possível é a qualificação profissional. De acordo com a LDBEN, a 

qualificação profissional não precisa ser vinculada a nenhum nível de educação – o que a 

diferencia do ensino técnico. Além disso, a qualificação profissional é caracterizada, em geral, 

por cursos de menor duração, com métodos e exigências pedagógicas diferentes, e com objetivo 

mais focado no treinamento de profissionais para postos de trabalho específicos do turismo. 

O nível superior também engloba duas expressões de educação para o turismo: a 

graduação e a pós-graduação. Quanto à graduação, atualmente existem no Brasil cursos de 
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bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia para o campo do turismo. O surgimento 

dos cursos superiores de Turismo no Brasil data da década de 1970 (FONSECA FILHO, 2007). 

Idealmente, o ensino superior em Turismo deve formar profissionais altamente qualificados 

para ocupações gerenciais que exigem maior domínio de conhecimentos que os postos de 

trabalho contemplados na qualificação profissional e no ensino técnico – e que incluam na 

formação as discussões e conhecimentos sobre o fenômeno turístico em todas as suas 

dimensões, não apenas a econômica. 

A pós-graduação – que engloba especializações, mestrados acadêmico, mestrado 

profissional e doutorado – segue a mesma linha da graduação, porém acaba por se expressar de 

forma diferente na realidade. Os cursos englobados na educação profissional são mais focados 

no desenvolvimento de carreira profissional dos discentes; enquanto os cursos acadêmicos 

acabam por desenvolver e estimular a pesquisa no campo científico do Turismo – processo que 

existe também na graduação, mas apenas na pós-graduação ocorre de forma efetiva e 

estruturada. 

Também podem ser vistos como educação para turismo cursos e programas que 

abordem o turismo – seja para apresentação, conscientização ou discussão do fenômeno – fora 

de ambientes institucionalizados de educação. Um exemplo dessa expressão está nas ações de 

Sensibilização e Mobilização do Programa de Regionalização do Turismo (PRT). Estas ações 

buscam a sensibilização dos atores sociais envolvidos no turismo e, para isto, preveem a 

realização de “reuniões para reflexão e aprofundamento dos principais aspectos e fundamentos 

relativos à atividade turística em uma comunidade” (BRASIL, 2019, p. 20). Assim, esta 

expressão contempla momentos de educação (estudo, discussão, conhecimento etc.) sobre e 

para o turismo, mas que não estejam vinculados a instituições educacionais. 

Já a educação pelo turismo engloba as expressões em que o turismo é um meio pelo qual 

a educação pode abordar outros objetos de estudo. Turismo é um fenômeno complexo que 

possui inter-relações com diversas áreas - como geografia, economia e lazer - e envolve 

diversos processos e práticas sociais – como deslocamentos, interação com a diferença e 

formação de status. Por esta complexidade, o turismo pode ser uma ferramenta para educação 

funcionando como método pedagógico, conteúdo interdisciplinar ou plataforma curricular. 

O turismo pedagógico é uma das expressões de educação pelo turismo. Nesse processo, 

o turismo é uma ferramenta pedagógica utilizada para fins educativos que tem como objeto de 

estudo diversos conteúdos e áreas científicas. Dhein e Guex sintetizam a expressão do turismo 

pedagógico: 
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O Turismo, então, aliado à educação, oportuniza aos estudantes o aprendizado 

na prática dos conteúdos de sala de aula, contextualizando-os, ao viabilizar a 

interação entre o sujeito e o meio, através da vivência in loco. Isso é possível 

por meio das aulas-passeio – atividades extraclasses em que se transportam os 

alunos para diferentes lugares com finalidade pedagógica (DHEIN; GUEX, 

2013, p. 93, grifo das autoras). 

 

Outra expressão de educação pelo turismo é aquela que se dá no próprio convívio entre 

os sujeitos que compõe o fenômeno turístico. A prática do turismo, em geral, envolve a 

interação entre sujeitos turistas e sujeitos não-turistas no destino turístico. A interação entre 

estes diferentes atores sociais, que possuem – em maior ou menor grau – hábitos e culturas 

diferentes, também é fonte de educação informal. As diferenças – de cultura, de conhecimentos, 

de pensamentos – permitem que esses sujeitos aprendam uns com os outros. Desta forma, a 

prática do turismo é também um meio pelo qual a educação se expressa. 

As expressões do turismo pedagógico e da educação informal advinda da interação entre 

sujeitos do turismo são, em primeira instância, educação pelo turismo: sua premissa é a 

realização do turismo como meio para educação dos indivíduos sobre conteúdos além do 

próprio turismo. Entretanto, é notável que estas duas expressões também podem abordar o 

turismo como conteúdo: viagens de turismo pedagógico e interações sociais informais para 

estudar e trocar conhecimentos sobre o próprio turismo. Nestes casos, as expressões seriam 

simultaneamente educação para e pelo turismo. 

Por fim, existe a expressão de educação pelo turismo em que o turismo aparece em 

unidades curriculares, mas sem função de objeto central de estudos. Cooper, Shepherd e 

Westlake (2001, p. 29) apontam a existência de “cursos que usam o turismo como ilustração 

para enriquecer disciplinas tradicionais e matérias de área”. Assim, o turismo aparece como 

conteúdo interdisciplinar: outras disciplinas, como história e línguas estrangeiras, utilizam a 

prática do turismo e seus desdobramentos como exemplificação para suas próprias teorias e 

objetos de estudo. Souza e Assis (2007) exemplificam esta expressão ao apontar conteúdos de 

geografia que podem ser abordados a partir do turismo, como transformação da paisagem, 

impactos econômicos e ambientais, fluxos e globalização. 

Já em relação à política em turismo, é possível observar suas características a partir das 

dimensões processual, institucional e material da política. 

Olhando pela dimensão processual da política (politics), o turismo envolve alguns atores 

sociais em sua existência. Tendo como foco a disputa de interesses, que caracteriza esta 

dimensão da política, estes atores podem ser distintos para além da relação de sujeitos turistas 

e sujeitos não-turistas. De acordo com Fratucci (2008) o turismo é produzido por cinco 
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agentes10 sociais: os turistas; a população local; o trade turístico; os trabalhadores do setor; e o 

Estado. 

Cada um dos atores possui interesses próprios frente a ocorrência do turismo. Os turistas 

buscam realizar suas viagens em locais diferentes do seu entorno habitual, por motivações 

diversas, como descanso, conhecimento, status e outras. O trade turístico, por outro lado, tem 

interesse na geração de lucro a partir da comercialização de produtos e serviços ligados à 

atividade turística. Os interesses dos trabalhadores do setor direcionam-se àquilo que o trabalho 

pode proporcionar: fonte de renda, status e dignificação, senso de propósito, autossatisfação 

etc. Já a população local pode se interessar pela geração de divisas e/ou pelo contato com 

pessoas de diferentes locais e culturas. Por fim, é da competência do Estado mediar os 

interesses, distribuindo equitativamente benefícios e prejuízos advindos do fenômeno turístico 

e buscando otimizar as divisas obtidas a partir da atividade econômica. 

Tendo em vista a diversidade de interesses, a interação entre os atores sociais pode ser 

de entendimento e cooperação ou de conflito e disputa. Alguns dos conflitos são: a rejeição a 

turistas por parte da população local alegadamente justificada pelos efeitos negativos causados 

pela atividade turística nos destinos; a exploração e precarização da atividade dos trabalhadores 

do setor pelo trade com objetivo de aumentar os lucros – por exemplo, fragmentando as 

entidades de classe para esvaziar sua capacidade de negociação (FRATUCCI, 2008); a 

alienação da população local (e até dos gestores públicos) quanto aos efeitos negativos do 

turismo, de curto e longo prazo, também por parte do trade turístico (KRIPPENDORFF, 2003). 

Por outro lado, interações harmoniosas contemplam experiências nas quais o turismo 

proporciona intercâmbio cultural, conhecimento para turistas e meios de subsistência 

sustentáveis para a população local (NOGUEIRA; COSTA-NETO; SILVA, 2014). Também 

podem ser vistos como cooperação modelos de desenvolvimento do turismo que proporcionam 

rendimentos ao trade e experiências aos turistas equilibrando os efeitos recebidos por 

trabalhadores e população. 

Na dimensão institucional, a política em turismo é diversa. Dentre as instituições 

formais observadas no fenômeno, pode-se destacar: as leis diversas que geram efeitos no 

turismo, como as de transportes e segurança, e a legislação específica do setor, como a Lei 

Geral do Turismo (BRASIL, 2008); as instituições de ensino que formam cidadãos e profissionais 

para lidar com o turismo e as instituições econômicas relacionadas à atividade turística; também 

                                                 
10 Fratucci (2008) utiliza a concepção de agentes sociais ao apontar sua agência na produção do turismo. a presente 

pesquisa se utiliza da concepção de atores sociais, mas considera que todos os agentes listados pelo autor são 

igualmente, atores sociais envolvidos no turismo. 
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Estado e Governo, instituições muito mais abrangentes (PEREIRA, 2009), mas que também se 

debruçam sobre o turismo. 

Quanto à dimensão material, podem ser destacadas algumas características das políticas 

públicas de turismo no Brasil. Primeiro, é notável que as políticas públicas para o setor turístico 

advêm de origens diversas. A interferência de leis e políticas das áreas correlatas é um fator que 

contribui para esta diversidade. Por outro lado, também diferentes pastas do setor público 

estabelecem políticas públicas especificamente para o turismo e não necessariamente estas 

políticas são articuladas àquelas estabelecidas pelos órgãos responsáveis pelo turismo – de fato, 

muitas vezes são políticas públicas concorrentes. 

O grau e o formato de participação dos atores sociais no processo de elaboração também 

caracterizam as políticas públicas. Nesse sentido, a instituição de modelos de governança vem 

ganhando destaque nas políticas públicas em geral como forma de incluir atores não ligados ao 

governo na tomada de decisão. Em relação às políticas de turismo, González (2014, p. 19, 

tradução nossa)11, define que: 

 

A governança do turismo ou governança turística seria, portanto, a busca de 

novas formas de tomada de decisões coletivas, sobre assuntos que implicam a 

gestão de conflitos de interesses e que tratam de impulsionar processos de 

inovação social, o fortalecimento dos atores mais fracos do sistema e a 

mudança das dinâmicas turísticas que geram os impactos negativos. 

 

No Brasil, a governança se manifesta a partir das políticas públicas de turismo, por 

exemplo, através da instituição de conselhos e instâncias de governança nos diversos níveis da 

administração pública. Aliada à governança, a descentralização é outra característica que marca 

a política de turismo no Brasil nas últimas décadas. Para Brandão, Baldi e Alban (2014, p. 193): 

“A descentralização do poder do Estado na atividade turística passa a ser concebida como uma 

estratégia para ampliar os seus níveis de desempenho”. Assim, a descentralização foi expressa 

pelo Programa Nacional de Municipalização do Turismo, de 1994, posteriormente substituído 

pelo PRT, de 2004. 

A partir deste complexo de características relacionando turismo aos campos do trabalho, 

da educação e da política, é possível aplicar o modelo sistêmico de compreensão da qualificação 

profissional proposto ao setor turístico. 

 

                                                 
11 La gobernanza del turismo o gobernanza turística sería, por tanto, la búsqueda de nuevas formas de toma de 

decisiones colectivas, sobre asuntos que implican la gestión de conflictos de intereses y que tratan de impulsar 

procesos de innovación social, el fortalecimiento de los actores más débiles del sistema y el cambio de las 

dinámicas turísticas generan los impactos negativos. 
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2.2.1 Modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional aplicado ao setor do 

turismo 

 

O sistema da qualificação profissional voltado para o setor turístico não tem alteração 

na posição das dimensões e elementos ou no funcionamento de suas inter-relações. A diferença 

que vai caracterizar a qualificação profissional em turismo é a adaptação do setor (turismo), das 

dimensões (educação em turismo, trabalho em turismo e política em turismo), e do ecossistema 

(contexto histórico-social da qualificação profissional e do turismo). Nota-se também uma 

particularidade da aplicação do sistema ao setor do turismo relativa à presença de mais um 

elemento contido no âmbito do setor de aplicação: a concepção ideológica de turismo. 

Como afirmado anteriormente, a qualificação profissional está mais ligada ao aspecto 

de atividade econômica do turismo (uma vez que seja o setor onde o sistema se aplica), mas 

não exclui o caráter de fenômeno social do turismo (mesmo porque todo o funcionamento 

econômico do setor faz parte do fenômeno turístico). Como os aspectos de atividade econômica 

e fenômeno social do turismo são interligados de forma dialógica e recursiva, a qualificação 

profissional em turismo não gera efeitos apenas no setor econômico, mas, dialogicamente, em 

todo o fenômeno. Isso significa que a concepção ideológica de turismo que permeia o sistema 

da qualificação profissional direciona os resultados do processo de maneira a contribuir com 

uma ou outra formatação da prática social do turismo. Como apontado no Capítulo 1, uma das 

percepções possíveis sobre modelos de turismo é a teoria de Krippendorf (2003) sobre turismo 

duro e turismo suave. Nesse sentido, um sistema de qualificação profissional que funcione com 

a concepção ideológica de turismo como uma atividade puramente econômica – cujos únicos 

efeitos de relevância são a geração de emprego, renda e lucro – vai endossar um modelo de 

turismo duro. Por outro lado, se o sistema funcionar com uma concepção ideológica de turismo 

como fenômeno amplo e complexo – que envolve diversos atores, interesses e que pode gerar 

benefícios e prejuízos nos âmbitos social, ambiental e econômico –, há uma possibilidade maior 

de aproximação com o modelo de turismo suave. É por esta razão que, quando se trata da 

aplicação do sistema de qualificação ao turismo, o âmbito do setor de aplicação ganha o 

elemento da concepção ideológica de turismo. 

Já a dimensão histórico-cultural passa a ter em destaque o ambiente social que influencia 

a expressão que o turismo assume em cada momento histórico. Urry (2011) apresenta 

brevemente alguns destes contextos ao longo do tempo, incluindo também expressões pré-

modernas de viagens que não chegam a ser consideradas como turismo, mas auxiliam uma 

percepção histórica. O autor lista: as viagens da elite no Império Romano; o fenômeno da 



83 

 

peregrinação em ampliação nos séculos XIII e XIV; surgimento de uma regularidade de tours 

organizados no século XV; o estabelecimento do Grand Tour no final do século XVII para a 

aristocracia e no século XVIII para a classe média; e a partir do século XIX o desenvolvimento 

do turismo de massa (URRY, 2011). É possível perceber como o turismo influencia e é 

influenciado pelo contexto social à medida que as viagens deixam de ser luxo apenas de elites 

para serem praticadas por porções cada vez maiores das sociedades – refletindo os arranjos 

sociais de cada período. 

Quanto à dimensão educativa, é possível observar que não há uma concepção ideológica 

de educação única. Parente e Moesch (2016) apontam que as políticas públicas de qualificação 

profissional em turismo vinham tendo predominantemente um caráter mais tecnicista, com 

baixo impacto social; porém Tomazoni (2007) aponta a capacidade da qualificação no setor de 

estimular relações de lazer, cultura e identidade. Assim, a concepção ideológica da qualificação 

profissional em turismo pode se alinhar a uma pedagogia bancária, apresentando conteúdos 

preestabelecidos e fechados, com métodos pedagógicos inflexíveis, sem participação dos 

discentes e sem adaptar os cursos às realidades locais. Exemplos dessa expressão são cursos de 

curta duração que têm por objetivo treinar os indivíduos para postos de trabalho específicos, 

como os de recepção ou de alimentos e bebidas, sem considerar como as práticas destes postos 

são realizadas no contexto social dos formandos. Por outro lado, uma concepção baseada na 

pedagogia libertadora buscaria o conhecimento dos discentes, equilibrando conteúdos técnicos, 

procedimentos padrão e conhecimento local e tradição. Nogueira, Costa-Neto e Silva (2015) 

demonstram com um caso prático um projeto de qualificação profissional em turismo que foi 

formatado coletivamente para aproveitar os conhecimentos locais, educando os indivíduos em 

direção a um trabalho que desenvolvesse o turismo na comunidade receptora sem 

descaracterizar suas práticas tradicionais de vida. 

Já a concepção prática da educação, além de dar corpo a uma ou outra concepção 

ideológica, está em grande parte restrita a cursos de curta duração e sem efetiva carga de 

atividades pedagógicas práticas (como observa-se no Pronatec Turismo). A qualificação 

profissional é um processo educativo institucionalizado, portanto sua prática só pode se 

expressar pela educação formal e não-formal. A maior parte dos cursos de qualificação é de 

caráter formal, pois ocorre na instituição de ensino – mesmo atividades práticas, como eventos 

internos e laboratórios de gastronomia. As atividades não-formais seriam aquelas realizadas em 

outros espaços sociais contextualizando os conhecimentos adquiridos, como participação em 

eventos externos, visitas técnicas em meios de hospedagem, estudo de atrativos para promover 

guiamento etc. 
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Na interseção entre as dimensões educativa e de trabalho, o rol de conteúdos dos cursos 

de qualificação profissional em turismo pode incluir, além daqueles que instruem o exercício 

de uma função de trabalho, conhecimentos gerais e universais. São alguns destes 

conhecimentos: conteúdos de educação ambiental e patrimonial, análise do perfil de 

consumidor do turista, uso da tecnologia e respeito a diversidade (PARENTE; MOESCH, 

2016); criatividade, comunicação, adaptação à dinâmica socioambiental dos destinos e 

hospitalidade (TOMAZONI, 2007); bem como conhecimentos de línguas estrangeiras e do 

aparato legal competente ao turismo. 

O trabalho em turismo, ideologicamente, apresenta também características dialógicas. 

Aproxima valorização social – pela possibilidade de contato com diferentes culturas ou viagem 

para diversas localidades12 – de desvalorização social – pelas condições de trabalho e 

vulnerabilidade do trabalhador perante o trade (FRATUCCI, 2008). Aproxima, também, a 

exigência de uma hospitalidade que o mercado impõe ao trabalhador, a partir da visão de que o 

bem receber é fundamental para a experiência turística, da hospitalidade genuína que surge das 

relações humanas, mesmo dentro de relações de trabalho (MARTINS; CASTRO; SPOLON, 

2017). Nesse sentido, o trabalho em turismo assume expressões de dignificação – quando o 

trabalhador é consciente do seu trabalho e do seu papel no funcionamento do turismo, com 

condições de trabalho dignas e seguridade social – e de alienação – quando é retirado do 

trabalhador sua capacidade criativa e o exercício do trabalho não tem significado algum senão 

gerar lucro para o empregador, colocando o trabalhador na posição de vulnerabilidade e 

precarização do trabalho observada no setor turístico. 

Quanto a inserção dos estudantes no mercado de trabalho, observa-se uma 

predominância de cursos que qualificam para postos de trabalho do nível operacional – 

panorama influenciado pela organização do sistema educacional brasileiro, que torna a 

qualificação relativa ao ensino fundamental ou a ausência de educação formal (FERES, 2015). 

Adiciona-se a isto, “uma falta do foco específico de cada nível, fazendo com que exista uma 

dificuldade em interpretar as suas diferenças” (CATRAMBY; COSTA, 2004), ocasionando 

sobrecarga de formandos para determinados postos de trabalho e ausência de força de trabalho 

para outros. 

 

 

                                                 
12 Embora tal concepção seja baseada em um preconceito da população em geral, algumas carreiras em Turismo 

incluem, sim, o deslocamento. A profissão de comissários de bordo é um exemplo. 
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Na dimensão política, os atores sociais interessados na qualificação profissional em 

turismo são, em pouca medida, diferentes dos atores interessados no fenômeno como um todo 

e seus interesses também são mais específicos. O trade visa disponibilidade de mão de obra, 

sendo proveitoso a formação excessiva de trabalhadores para redução salarial. O trabalhador, 

potencial ou já atuante, busca aprendizado de profissões e empregabilidade. Aparecem aqui, 

diferentemente do fenômeno como um todo, as instituições educacionais como ator social 

interessado, na medida em que os cursos de qualificação profissional representam para elas seu 

mercado de trabalho e obtenção de recursos e lucro. Por fim, o Estado representa os papeis de 

mediação dos interesses, de regulação do ensino e de estímulo à formação nos postos com 

carência de profissionais qualificados. 

Estes interesses, ressalvada a magnitude das forças de cada ator social, estão 

concretizados nas políticas públicas de qualificação profissional em turismo. Dentre estas 

políticas podem ser destacadas as ações e programas dos PNT, bem como as pesquisas e 

documentos voltados a formulação da Política Nacional de Turismo. 

A atuação política de cada um dos atores sociais é mediada por suas ideologias, de forma 

hegemônica ou coercitiva. Assim, a qualificação profissional em turismo é formatada pelas 

concepções ideológicas hegemônicas de trabalho em turismo, educação em turismo e do próprio 

turismo. Estas concepções são resultado da disputa política contínua (dado que se trata da 

dimensão processual da política) e apresentam as ideologias hegemônicas de cada momento, 

isto é, a ideologia dos atores que detém mais poder. De forma complementar, ao cristalizar as 

ideologias hegemônicas e exercer poder legal para reproduzi-las, as políticas públicas também 

dão um caráter coercitivo às concepções ideológicas que compõe a qualificação profissional. 

Desta forma, o sistema proposto adaptado para o setor turístico está representado 

graficamente na Figura 7, a seguir. 
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Figura 7 – Modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional em turismo 

 

 Fonte: elaborado pelo autor
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A partir da compreensão de que cada dimensão demanda, para fins de investigação 

científica, arcabouços teóricos e métodos de pesquisas adequados a suas particularidades 

(advindas tanto de características próprias quanto das relações com as demais dimensões), a 

presente pesquisa tem como recorte a análise da dimensão política. Entretanto, cabe ressaltar 

que tal recorte tem como finalidade a viabilização da pesquisa e não a disjunção das partes do 

sistema. Pretende-se, então, analisar a dimensão política através da perspectiva do princípio 

hologramático. As partes compõem o todo, mas o todo está contido em cada uma das partes, 

portanto, ao analisar a parte da dimensão política, busca-se também a compreensão do todo do 

sistema da qualificação profissional em turismo. 

Assim, no próximo capítulo a política pública nacional de qualificação profissional em 

turismo será apresentada e analisada a partir do modelo sistêmico de compreensão aqui 

proposto. 
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3 A POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM 

TURISMO VIGENTE DE 2017 A 2018 

 

 

As políticas públicas de qualificação profissional representam um campo de estudos 

amplo. Sua compreensão passa tanto por um eixo histórico – a trajetória, de permanências e 

rupturas, da relação entre o poder público e a qualificação profissional – quanto por um eixo de 

atuação – quantas iniciativas compõem estas políticas e de quais órgãos públicos elas advêm. 

A política pública estudada na presente pesquisa representa um ponto de interseção entre 

estes dois eixos: no histórico, está situada no período entre 2017 e 2018; e no de atuação, está 

limitada àquela promovida pelo MTur. Isso não significa, porém, que ela está estanque dos 

fluxos de ambos os eixos: a compreensão da política selecionada passa pela compreensão da 

sua relação com seus antecedentes históricos e de outras pastas. Por isto, na primeira seção 

deste capítulo é apresentado um histórico das políticas públicas e delimitada a política de 

qualificação em turismo analisada na presente pesquisa. 

 

3.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

Para construir o histórico das políticas públicas de qualificação profissional no Brasil 

foram utilizados dois procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e análise 

documental. 

A pesquisa bibliográfica teve como foco, no primeiro momento, a relação entre Estado, 

governo e política, permitindo apreender-se a relevância do papel do Estado na construção de 

políticas públicas. Em seguida, foi levantada uma série histórica das políticas públicas de 

qualificação profissional, em nível federal, no âmbito geral (ações de planejamento da 

qualificação para todos os setores econômicos). Essa perspectiva histórica das ações de 

diferentes gestões governamentais propicia uma compreensão da evolução das políticas de 

qualificação até a atual e permite traçar paralelos entre as políticas de qualificação em geral e 

as especificas para o setor turístico. 

Para a realização desta pesquisa bibliográfica foram utilizadas: no primeiro momento, 

as obras de Silva et al (2017) e Pereira (2009); e no segundo momento, as obras de Montalvão 

(2015), Manfredi (2016) e documentos legais das políticas mencionadas. 
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Já a análise documental teve como objetivo abordar a evolução histórica das políticas 

de qualificação profissional em turismo. Para isto foram analisados os seguintes documentos: 

Política Nacional de Turismo, PNT 2003-2007, PNT 2007-2010, PNT 2013-2016 e o PNT 

2018-2022. O procedimento utilizado seguiu o modelo disposto por Bardin (2011) 

 

Enquanto tratamento da informação contida nos documentos acumulados, a 

análise documental tem por objetivo dar forma conveniente e representar de 

outro modo essa informação, por intermédio de procedimentos de 

transformação. O propósito é atingir o armazenamento sob uma forma 

variável e a facilitação do acesso ao observador, de tal forma que este obtenha 

o máximo de informação (aspecto quantitativo), com o máximo de pertinência 

(aspecto qualitativo) (BARDIN, 2011, p. 51). 

 

Nesse sentido, a informação buscada foi o tema ‘qualificação profissional’, de forma a 

aferir da série de documentos as ações e políticas relativas ao setor. Desta maneira foi possível 

apontar todas as diretrizes de planejamento e ações práticas de qualificação tomadas pelo MTur, 

complementando a pesquisa bibliográfica para a contextualização da política pública nacional 

de qualificação profissional em turismo vigente de 2017 a 2018. 

Assim, é apresentado a seguir o histórico das políticas públicas de qualificação em geral. 

 

3.1.1 Conceito de política pública e breve histórico das políticas públicas de qualificação 

profissional em âmbito nacional 

 

A ocorrência de políticas públicas está ligada à existência das instituições Estado e 

governo. Para Silva et al (2017, p. 26) Estado é “uma unidade básica social com território definido 

e com uma nação constituída pela coletividade que habita determinada localidade, genericamente 

entendida como um povo”. Esta definição de Estado enfoca seus aspectos territorial e de 

coletividade social, mas para além destes, de acordo com Pereira “o Estado, além de ser um 

conceito complexo, é um fenômeno histórico e relacional” (2009, p. 7, grifo da autora). 

Histórico porque é essencialmente um processo contínuo, em constante movimento e mudança; 

e relacional porque ocorre sempre em relação a outros fenômenos, de forma complementar e 

antagônica (PEREIRA, 2009). Uma destas relações, fundamental para a definição do Estado, é 

dele com a sociedade: 

 

É por meio da relação com a sociedade que o Estado abrange todas as 

dimensões da vida social, todos os indivíduos e classes, e assume diferentes 

responsabilidades, inclusive as de atender demandas e reivindicações da 

sociedade em seu conjunto (não só de uma classe) (PEREIRA, 2009, p. 8) 
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A relação entre Estado e sociedade é dialógica – ao mesmo tempo oposta e 

complementar. O Estado se diferencia por deter o poder coercitivo que regula a sociedade, mas 

se complementa na medida em que este poder influencia e é influenciado pelo próprio 

funcionamento da sociedade (PEREIRA, 2009). Para Pereira, é esta relação que diferencia 

Estado de governo: 

 

Na linguagem política corrente, a noção de governo difere da noção de Estado, 

pois, enquanto este é uma relação de dominação, aquele constitui um conjunto 

de pessoas jurídicas e órgãos que exerce, institucionalmente, o poder político, 

ou a dominação, numa determinada sociedade. São governantes, portanto, o 

conjunto de pessoas jurídicas que governa o Estado e, governados, aqueles 

que estão sujeitos ao poder do governo na esfera estatal. Por essa perspectiva, 

o governo constitui um aspecto do Estado (PEREIRA, 2009, p 11, grifo da 

autora). 

 

Desta forma, o Estado seria uma instituição maior com relações mais profundas com a 

sociedade, enquanto o governo seria a parte do Estado responsável por pôr em prática o poder 

coercitivo. Nesse sentido, as políticas públicas são operacionalizadas pelo governo, devendo 

refletir os objetivos do Estado: 

 

O governo configura-se como a instância máxima de administração executiva, 

cuja atribuição principal é direcionar políticas públicas e regular a sociedade 

politicamente. Nesse sentido, as políticas públicas compõem a forma pela qual 

o governo executa suas ações (SILVA et al, 2017, p. 31). 

 

Estado, sociedade e governo são instituições com inter-relações marcadamente políticas. 

As dimensões institucional, processual e material da política (FREY, 2000) estão diretamente 

ligadas a esta inter-relação. 

 

Portanto, estudar o Estado é estudar uma arena tensa e contraditória, na qual 

interesses e objetivos diversos e opostos se confrontam. No contexto 

capitalista, coexistem, nessa arena, interesses tanto dos representantes do 

capital, em se reproduzir e se ampliar à custa do trabalho, quanto dos 

trabalhadores, em partilhar da riqueza acumulada e influir no bloco no poder.  

Nesse sentido, o Estado representa mais do que um conjunto de instituições 

com autoridade para tomar decisões, e com poder coercitivo, pois se configura 

também como uma relação de dominação, que deve ser controlada pela 

sociedade (PEREIRA, 2009, p. 10, grifo da autora). 
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Conforme pode ser observado no apontamento de Pereira, o Estado é uma instituição 

com poder de coerção e hegemonia sobre os grupos sociais (dimensão institucional) que, devido 

a esse poder, é objeto de disputa dos atores sociais (dimensão processual). Adicionando a 

compreensão de que as políticas públicas (dimensão material) são atribuição do governo – 

aspecto do Estado –, é possível apreender-se que o Estado desempenha um papel de destaque 

para a dinâmica da política na sociedade. 

Assim, as políticas públicas estão inseridas, por um lado, na relação dialógica e recursiva 

entre as dimensões institucional, processual e material da política e, por outro, na inter-relação 

entre Estado, governo e sociedade. Portanto, entender as políticas públicas de qualificação 

profissional em turismo requer a compreensão tanto do contexto político em que elas se inserem 

quanto da evolução histórica que leva à atual situação.  

Desta maneira, primeiro serão abordadas as políticas públicas adotadas em nível 

nacional para qualificação profissional em geral – isto é, os projetos políticos que englobam a 

qualificação para todos os setores econômicos. Esta perspectiva histórica é relevante pois as 

políticas públicas específicas para a qualificação em turismo refletem os projetos adotados para 

a qualificação em geral. Logo, foram enfocados três aspectos das ações do poder público federal 

para balizar este histórico: o estabelecimento de instituições educacionais e políticas; a 

legislação; e os programas federais de qualificação profissional. 

Quanto às instituições políticas que participam na formulação de políticas de 

qualificação profissional tem-se, notadamente, os ministérios relacionados à educação e ao 

trabalho. Criado em 1930, o então Ministério da Educação e Saúde Pública já era responsável 

por instituições de ensino públicas voltadas à educação profissional e segue responsável por 

esta modalidade até os dias atuais. Também em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio – atualmente extinto – que, embora não tenha competência sobre o campo 

da educação, também promovia ações de qualificação profissional em integração com as 

políticas de emprego. 

Já as instituições de ensino possuem maior diversidade. A partir de 1909 uma série de 

instituições são criadas e reformuladas, formando o que é estabelecido atualmente como a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2016). Nos distintos períodos 

governamentais no Brasil a partir do século XX, estas instituições tiveram papel de destaque na 

condução da educação profissional e, consequentemente, da qualificação profissional 

(MANFREDI, 2016). Outra rede com participação de destaque nas políticas de qualificação é 

o Sistema S. De acordo com Manfredi (2016, p. 141):  
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O Sistema S, ainda hoje, configura-se como uma rede de Educação 

Profissional paraestatal, organizada e gerenciada pelos órgãos sindicais de 

representação empresarial e pelas confederações e federações. É, 

historicamente, a maior rede de Educação Profissional e Tecnológica existente 

no Brasil, desde os anos [19]30. 

 

Além destas redes também podem ser mencionados diversas instituições que atuaram 

na educação profissional, como as escolas salesianas, o Rotary Club, entidades sindicais e 

ONGs (MANFREDI, 2016). 

É possível apreender-se que enquanto as instituições políticas desenvolvem e promovem 

as políticas de qualificação profissional, as instituições de ensino são aquelas que executam 

efetivamente as práticas de educação. 

No âmbito da legislação, destacam-se as leis que estabelecem as Diretrizes e Bases da 

Educação. A LDBEN de 11 de agosto de 1971 tornou “de maneira compulsória, técnico-

profissional, todo currículo do segundo grau” (BRASIL, 2009, p. 5). Já a LDBEN de 1996 

categorizou os níveis e modalidades da educação, apontando a educação profissional como uma 

modalidade distinta do ensino regular, mas ao mesmo tempo complementar (BRASIL, 1996). 

Nesta última concepção de educação profissional a qualificação profissional se enquadrou 

como de nível fundamental ou nenhum, conforme apontado na Figura 4 no Capítulo 1 desta 

dissertação. Essa configuração permitiu que outras pastas além do Ministério da Educação 

(MEC) pudessem realizar ações de qualificação profissional independentes, diferentemente dos 

ensinos básico e superior. 

Finalmente, as ações do poder público em nível federal para estruturação e promoção 

da qualificação profissional no país incluem cinco programas: o Programa Intensivo de 

Preparação de Mão de Obra (PIPMO), o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador 

(PLANFOR), o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PNQ), o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e o MédioTec. 

O PIPMO foi criado em 1963 “para treinamento acelerado, de modo que fossem supridos 

de força de trabalho os diversos setores da economia” (MANFREDI, 2016, p. 80). De acordo com 

Montalvão (2015), o PIPMO era uma ação inicialmente do MEC que passou a ser atribuição do 

Ministério do Trabalho em 1975 e sua “proposta inicial era oferecer cursos de profissionalização 

para trabalhadores pouco escolarizados seguidos de encaminhamento para o emprego” 

(MONTALVÃO, 2015, p. 5). 

Já o PLANFOR foi criado em 1995 como linha de ação do Ministério do Trabalho para um 

plano nacional de desenvolvimento econômico e tecnológico (MANFREDI, 2016). O programa 

tinha como objetivo “qualificar e requalificar a força de trabalho, em especial aqueles que 
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enfrentavam maiores dificuldades para se profissionalizar: os desempregados, os trabalhadores do 

mercado informal e as pessoas com baixa escolaridade” (MONTALVÃO, 2015, p. 7). Em seguida 

do PLANFOR, em 2003 foi estabelecido o PNQ, que: 

 

Não possuía a pretensão de ser um programa massivo, mas sim de dar maior 

ênfase às dimensões qualitativas: em uma perspectiva de educação integrada 

(da qualificação associada à formação para o trabalho) da participação social, 

de vinculação com os programas regionais e setoriais de desenvolvimento e o 

exercício da cidadania (MANFREDI, 2016, p. 310-311). 

 

O PNQ também era uma inciativa do Ministério do Trabalho e do Emprego, porém, 

apesar de ser voltado para o mesmo público do PLANFOR, reorientou a concepção de 

qualificação profissional e das dimensões da política pública (MONTALVÃO, 2015; 

MANFREDI, 2016). Em 2011 foi instituído o Pronatec, um programa de amplo alcance, com 

cursos relativamente padronizados para todo o país. De acordo com Manfredi:  

 

o Pronatec constituiu uma tentativa de articulação entre as ações e os 

programas desenvolvidos em vários ministérios, no campo da educação 

profissional, propiciando tanto do ponto de vista jurídico quanto do financeiro 

certa unidade entre as ações de indução, coordenação e gestão (MANFREDI, 

2016, p. 279). 

 

O Pronatec vinha oferecendo cursos da categoria de qualificação profissional em 

instituições de educação profissional e tecnológica até 2017 quando também foi instituído o 

MédioTec, um programa desdobramento, que integrou os cursos originais do Pronatec ao 

ensino médio em formato de ensino técnico. De acordo com o MEC (2017, p. 3) o: 

 

MedioTec constitui-se numa ação de aprimoramento da oferta de cursos 

técnicos concomitantes para o aluno regularmente matriculado no ensino 

médio regular nas redes públicas estaduais e distritais de educação, como uma 

proposta de fortalecimento de uma formação profissional com produção 

pedagógica específica para o público atendido e em parceria com os setores 

produtivos, econômicos e sociais. 

 

Todos os programas listados têm relação com seus predecessores – seja de continuidade 

ou de redirecionamento – e isto permite observar as características da atual política 

compreendendo os contextos históricos que balizaram sua construção. O mesmo processo 

ocorre com as políticas de qualificação profissional para o setor turístico, pois, como será 

apresentado na próxima seção, as políticas específicas do setor refletem os projetos 

governamentais para a qualificação em geral. 
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3.1.2 Políticas públicas de qualificação profissional em turismo instituídas a partir do 

Ministério do Turismo 

 

Jurídica e institucionalmente a Política Nacional de Turismo está estabelecida na Lei 

Geral de Turismo. Seu Artigo 3º determina que cabe ao MTur “estabelecer a Política Nacional 

de Turismo, planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade turística, bem 

como promover e divulgar institucionalmente o turismo em âmbito nacional e internacional” e 

seu Artigo 4º define que a Política “é regida por um conjunto de leis e normas, voltadas ao 

planejamento e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e programas definidos no Plano 

Nacional do Turismo - PNT estabelecido pelo Governo Federal” (BRASIL, 2008). Isto significa 

que a Política Nacional de Turismo é institucionaliza na figura do MTur e desdobrada em ações 

do poder público através do PNT. Logo, ações de qualificação profissional em turismo 

deveriam estar expressas no PNT e ser promovidas ou articuladas pelo MTur. 

A qualificação profissional aparece na Política Nacional de Turismo em dois momentos. 

Primeiro, está listado como um de seus objetivos “promover a formação, o aperfeiçoamento, a 

qualificação e a capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem como a 

implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional no mercado de trabalho” 

(BRASIL, 2008). Assim, a qualificação figura como um dos objetivos da política ao lado de 

temas como inclusão social, sustentabilidade, estímulo à identidade cultural, financiamento, 

competitividade e a promoção da regionalização. Segundo, “a formação, a capacitação 

profissional, a qualificação, o treinamento e a reciclagem de mão-de-obra para o setor turístico 

e sua colocação no mercado de trabalho” (BRASIL, 2008) aparece também como um dos 

fatores a serem incentivados pelo poder público através de planos, programas e projetos 

advindos da Política Nacional de Turismo ou de políticas públicas correlatadas. 

Para identificar as ações de qualificação estabelecidas nos planos, foi levantada primeiro 

a incidência do tema em seus diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas. 

A qualificação tem pouco destaque no PNT 2003-2007, embora seja necessário notar 

que este foi o primeiro plano elaborado pelo MTur e, portanto, não apresentava tanto 

detalhamento quanto os seguintes. No diagnóstico é apontado que há “qualificação profissional 

deficiente dos recursos humanos do setor, tanto no âmbito gerencial quanto nas habilidades 

especificas operacionais” (MTur, 2003, p. 17). Dentre os objetivos é possível enquadrar a 

qualificação de mão de obra no objetivo específico de “Ampliar e qualificar o mercado de 

trabalho” (MTur, 2003, p. 22), ainda que seja ele relativamente amplo. Já quanto as metas, 
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mesmo a que trata de geração de empregos não aborda a questão, pois seu detalhamento aponta 

apenas para oferta de crédito para empreendimentos.  

Embora a qualificação não apareça com devido destaque no PNT 2003-2007, a gestão 

relativa ao período instituiu, no âmbito do Conselho Nacional de Turismo, uma Câmara 

Temática de Qualificação Profissional para “propor ações para resolução dos problemas e 

entraves, necessários à consecução da Política Nacional do Turismo” (MTur, 2007, p. 44).  

O plano seguinte, PNT 2007-2010, já apresenta uma atenção bem maior para o assunto. 

Novamente, nos objetivos encontra-se uma correlação bem ampla com objetivo específico de: 

“Ampliar e qualificar o mercado de trabalho nas diversas atividades que integram a cadeia 

produtiva do turismo” (MTur, 2007, p. 16). Porém, uma das metas trata especificamente da 

qualificação, apontando que: “Ações de qualificação e certificação profissional, bem como de 

certificação de empreendimentos turísticos, são também fundamentais para a estruturação dos 

destinos turísticos em padrão de qualidade internacional” (MTur, 2007, p. 53). A meta define, 

inclusive, o número de pessoas a serem qualificadas e certificadas em cada ano de abrangência 

do plano. Nota-se que neste segundo PNT, o Ministério passa a compreender a certificação de 

profissionais como uma forma de qualificação ou um processo análogo a ela.  

Em seu diagnóstico, o PNT 2007-2010 aponta que: 

 

Apesar de todo o esforço do MTur com parceiros e dos resultados obtidos nos 

últimos anos, as ações de qualificação profissional ainda enfrentam entraves 

para alcançar a excelência no atendimento e na prestação de serviços, uma vez 

que a mão-de-obra empregada no turismo apresenta baixa escolaridade, baixa 

remuneração e alta rotatividade. Destaca-se ainda que a percepção da 

qualificação profissional como investimento está se iniciando na cultura 

empresarial (MTur, 2007, p. 40). 

 

Em caminho oposto aos planos anteriores, o PNT 2013-2016 não aborda a qualificação 

em nenhum momento do diagnóstico e ela também não aparece – nem mesmo de forma vaga – 

nos objetivos ou metas. Este dado chama atenção pelo fato deste ser o único PNT em que se 

instituiu um programa nacional de qualificação, o Pronatec Turismo. A única informação entre 

objetivos e metas do plano que indica, vagamente, a necessidade deste programa está na Meta 

5, que aponta que aumentar as ocupações formais no setor demanda “uma grande diversidade 

de postos de trabalhos, com diferentes requisitos de formação, em praticamente todos os níveis” 

(MTur, 2007, p. 77). 

O PNT 2018-2022 segue a lógica do plano anterior e apesar de apresentar programas de 

qualificação profissional estruturados, não versa sobre o tema no diagnóstico nem nas metas. 
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De forma vaga, a qualificação é mencionada na diretriz “Melhoria da qualidade e 

competitividade” (MTur, 2018a, p. 56) como um aspecto que requer melhorias; entretanto, não 

está listada entre as dimensões que requerem políticas para melhorar a competitividade do setor 

turístico. 

A partir destas premissas foram buscados os programas e ações especificas de 

qualificação profissional dos PNT. 

Todos os planos formatam ações destinadas à qualificação profissional. O PNT 2003-

2007 estabelece, dentro do Macroprograma de Qualidade do Produto Turístico, o Programa de 

Qualificação Profissional, que tem como um dos objetivos “promover a capacitação, 

qualificação e a re-qualificação dos agentes atuantes em toda cadeia produtiva do turismo, nos 

diversos níveis hierárquicos” (MTur, 2003, p. 41). O mesmo objetivo é mantido no PNT 2007-

2010 com o Macroprograma de Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos. O 

Programa de Qualificação Profissional também se mantém, e é detalhado quanto a seus 

objetivos para o mercado, público-alvo, coordenação e qualidade da educação (MTur, 2007, p. 

76).  

O PNT 2013-2016 substitui os macro programas por Ações e duas delas estão 

relacionadas a qualificação:  a) “Capacitar e qualificar profissionais e gestores do setor de 

turismo”, com vistas ao aperfeiçoamento de profissionais do setor e à formação de trabalhadores 

para primeiro emprego (MTur, 2013a, p. 89);  b) “Qualificação profissional para melhoria da 

qualidade dos serviços a serem ofertados aos turistas que visitarão o país nos megaeventos”, 

que institui o Pronatec Turismo (MTur, 2013a, p. 91). Já o PNT 2018-2022 altera novamente a 

estrutura formal do plano, substituindo as Ações por Linhas de Atuação que englobam 

Iniciativas e suas respectivas Estratégias. A qualificação aparece na ‘Linha de Atuação: 

Formalização e Qualificação no Turismo’ (MTur, 2018a, p. 106), com destaque na “Iniciativa: 

Intensificar a qualificação no turismo” (MTur, 2018a, p. 114). 

Com relação a ações efetivas, desdobradas destes programas estratégicos, é possível 

encontrar diversos projetos nos quatro planos. Um primeiro seria um financiamento de cursos 

específicos de profissionalização, a partir do qual “o Ministério do Turismo apoiou projetos que 

beneficiaram diretamente cerca de 900 artesãos com cursos voltados ao fortalecimento 

organizacional e ao empreendedorismo” (MTur, 2007, p. 27). Na mesma linha encontra-se o 

Programa de Alimento Seguro no Turismo, que qualificou profissionais da área de alimentos; 

e um conjunto de projetos de qualificação em turismo voltados para jovens de escola pública 

ou de vulnerabilidade social (MTur, 2007, p. 33). 
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Como mencionado, a partir do PNT 2003-2007 a certificação passa a ser entendida como 

parte da qualificação, e por isso, um dos projetos diz respeito a “certificação de pessoas de 

turismo de aventura e de sustentabilidade de meios de hospedagem, tendo sido desenvolvidas 

19 normas brasileiras em 2006” (MTur, 2007, p. 33). 

O PNT 2007-2010 menciona um programa nacional de qualificação profissional 

anterior ao Pronatec: o Programa Nacional de Qualificação Profissional e Empresarial. É 

informado que o programa foi “lançado em 2006, investiu R$ 15,3 milhões para atender 46 mil 

pessoas no País, em parceria com estados, municípios, iniciativa privada e organizações não-

governamentais, consolidando ações desenvolvidas no período 2003–2005” (MTur, 2007, p. 

32). Entretanto, além de não apresentar dados sobre seus objetivos, métodos e público-alvo, tal 

programa não foi instituído. De acordo com os dados apresentados, é um programa que 

condensa as ações resultantes do planejamento estratégico do PNT 2003-2007. Portanto, ele 

não é promovido por meio de nenhum PNT, mas sim pela ação direta da gestão ministerial. 

Nota-se que os projetos dos PNT 2003-2007 e 2007-2010 têm, em sua maioria, uma 

abrangência mais restrita e focada em determinados segmentos profissionais. Essa característica 

– bem como a incorporação da certificação como uma forma de qualificação profissional – 

coaduna com o projeto geral de qualificação das gestões do período 2003-2010, o PNQ. 

O Pronatec Turismo, diferentemente do Programa Nacional de Qualificação 

Profissional e Empresarial, é definido no PNT como a política pública específica para a 

qualificação profissional, ainda que com atuação restrita aos megaeventos. Apresentou grande 

amplitude, tendo vertentes voltadas ao atendimento de empresas, de trabalhadores e de pessoas 

de vulnerabilidade social. O Pronatec Turismo é um braço do próprio Pronatec, refletindo 

também no PNT 2013-2016 a política maior de qualificação do governo federal. 

Após 2010 há uma descontinuidade na elaboração dos PNT. Apesar da publicação do 

Documento Referencial Turismo no Brasil 2011-2014, o terceiro PNT foi estabelecido apenas 

em 2013, deixando a política sem detalhamento programático por dois anos. Novamente, após 

o fim do PNT 2013-2016 não houve a elaboração sequente de um novo documento. Isso 

significou, a ausência de um plano diretor do poder público para o turismo no Brasil em 2017 

e parte de 2018. 

Apesar da ausência de um PNT em 2017, o MTur seguiu executando ações e programas 

em consonância com a Política Nacional de Turismo. Em abril de 2017 foi anunciado um pacote 

de medidas para o setor, denominado Brasil + Turismo. O MTur não divulgou documentos 

oficiais ou legais sobre o pacote, portanto, todas as informações disponíveis provêm do website 

do Ministério por meio de: páginas institucionais; vídeos promocionais; e notícias. 
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De acordo com o MTur (2017a, s. p.), os objetivos do Brasil + Turismo são “trazer 

soluções técnicas para gargalos históricos, aumentar o número de turistas nacionais e 

estrangeiros, contribuir para melhorar destinos nacionais, proporcionar o desenvolvimento 

regional e gerar emprego e renda”. A qualificação profissional está elencada como uma das 

medidas do pacote. 

Inicialmente foi anunciado que a medida caracterizaria uma “Intensificação dos 

programas e parcerias para qualificação profissional de jovens e adultos para melhor 

atendimento aos turistas” (MTur, 2017a, s. p.) através de três iniciativas: 

 

a primeira, presencial e voltada para jovens do ensino médio (10 mil vagas 

através de parceria com o Ministério da Educação - MedioTec); a segunda, 

online voltada para profissionais da linha de frente ao atendimento ao turista; 

e a terceira iniciativa envolve qualificação internacional (MTur, 2017a, s. p.). 

 

Em seguida, o MTur agrega mais duas iniciativas para qualificação profissional. 

Primeiro, é lançado o Pronatec Voluntário, no bojo do Pronatec Turismo 2017; depois, foi 

aberta uma consulta pública para a construção da PNQT13. 

O Pronatec Turismo aparece como uma das ações de qualificação profissional no site 

do Ministério, tendo agora duas frentes de atuação14. A primeira mantém as configurações 

estabelecidas para o programa no PNT 2013-2016 (ensino presencial e quatro linhas de ação), 

mudando apenas a denominação para Pronatec 2017. Já a segunda, a linha de ação Pronatec 

Voluntário, é ofertada na modalidade de ensino à distância. Apesar disso, a primeira frente não 

é incluída ou citada no Brasil + Turismo, o que poderia indicar que este programa funciona de 

forma paralela às outras iniciativas. Entretanto, o site do Pronatec Turismo15 não fornece dados 

sobre sua atualização, o que não esclarece se o programa continua funcionando da mesma 

maneira ou apenas quando é acionado por algum ente público do setor turístico. 

Em 2017 o MTur lançou um documento para consulta pública sobre a realização da 

PNQT. A construção desse documento foi baseada em duas grandes pesquisas promovidas pelo 

MTur: as Diretrizes Nacionais de Qualificação em Turismo (DNQT), em 2015, e a Pesquisa 

Avaliativa dos Arranjos Territoriais Possibilitadores da Qualificação em Turismo, em 2016 

(MTur, 2017b). Este documento, agregado à opinião pública analisada e aprovada pelo 

Conselho Nacional de Turismo, iria compor a PNQT. 

                                                 
13 A consulta pública foi encerrada e está disponível em <http://www.turismo.gov.br/pol%C3%ADtica-nacional-

de-qualifica%C3%A7%C3%A3o>. Acessado em 28 de dezembro de 2017. 
14 Disponível em <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8106-pronatec.html>. 

Acessado em 28 de dezembro de 2017. 
15 Disponível em <http://pronatec.turismo.gov.br/>. Acessado em 28 de dezembro de 2017. 

http://www.turismo.gov.br/pol%C3%ADtica-nacional-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o
http://www.turismo.gov.br/pol%C3%ADtica-nacional-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8106-pronatec.html


99 

 

Em 2018 foi lançado o PNT 2018-2022 que agregou e consolidou todas estas iniciativas 

que ocorreram enquanto o MTur operava sem um plano diretor. Assim, passam a constar no 

plano as iniciativas do pacote Brasil + Turismo – Brasil Braços Abertos (BBA), Curso Gestor 

de Turismo (CGT), Programa de Qualificação Internacional em Turismo e Hospitalidade (PQI), 

Pronatec 2017 e MédioTec Turismo. Consta também no PNT 2018-2022 que “a Política 

Nacional de Qualificação Profissional no Turismo (PNQT), construída a partir de diretrizes 

nacionais, deverá ser implementada pela União e pelas demais unidades da federação, de forma 

integrada com o setor” (MTur, 2018a, p. 108). A referida política foi efetivamente lançada no 

mesmo ano.  

Mais uma vez, a instituição do MédioTec Turismo é uma transposição do programa 

governamental desenvolvido para a qualificação geral de trabalhadores para todos os setores 

econômicos do país – o MédioTec. 

Desta forma, compõem a política pública nacional de qualificação profissional em 

turismo, vigente entre 2017 e 2018, as iniciativas presentes no PNT 2018-2022: por um lado, 

as ações do pacote Brasil + Turismo e, por outro, a PNQT. São estas iniciativas, ao compor a 

política pública de qualificação em turismo promovida pelo MTur, que são analisadas na 

presente pesquisa. 

Retomando o modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional 

apresentado no Capítulo 2, a Figura 8 representa graficamente o recorte da presente pesquisa 

na dimensão política da qualificação profissional. Pela figura, é possível observar que a 

dimensão política é um subsistema do modelo já apresentado. 

 

Figura 8: Subsistemas da dimensão política e da disputa política 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Como se pode observar, a dimensão política é um sistema aberto (troca informações 

com as demais dimensões), inserido em um sistema maior (a qualificação profissional como 

um todo) e que possui também subsistemas em seu interior. O elemento da disputa política está 

também representado como um sistema, composto pelas dimensões do conceito de política 

defendido por Frey (2000): disputa dos atores sociais, instituições políticas e políticas públicas, 

todas relacionadas recursivamente.  

O subelemento das políticas públicas está destacado na Figura 8, pois é nele que se 

enquadra a política caracterizada nesta seção. Como apontado no Capítulo 2, através da 

natureza hologramática do modelo sistêmico, o todo está refletido em cada uma das partes – 

logo, a política pública está contida no sistema, mas também contém todo ele em si. 

Desta forma, a próxima seção será dedicada a uma análise de conteúdo das iniciativas 

da política pública de qualificação profissional em turismo, a fim de identificar todo o modelo 

sistêmico no seu interior. 

 

3.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO 

 

A utilização do método de análise de conteúdo na presente pesquisa tem como 

fundamentação teórico-conceitual a obra Análise de conteúdo, da autora Laurence Bardin 

(2011). A Figura 9 apresenta o esquema conceitual elaborado pela autora para sistematizar a 

organização mais genérica das etapas do método. 
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Figura 9: Organização da análise de conteúdo

 

Fonte: Bardin (2011, p. 132) 

 

A partir desta proposição, foi elaborado um modelo de análise de conteúdo adaptado 

para as características e necessidades da presente pesquisa: foram elencadas 12 etapas para 

utilização do método, distribuídas entre as três fases da análise apresentadas pela autora – pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretações (BARDIN, 2011, 

p. 123). As etapas, como concebidas para a presente pesquisa estão representadas na Figura 10 

e são descritas em seguida. 

 



102 

 

Figura 10: Método adaptado de análise de conteúdo

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

As etapas da pré-análise são: 

1. Leitura flutuante: etapa que “consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar 

e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações” (BARDIN, p. 126). 

Os documentos utilizados para a leitura flutuante incluíram: as quatro edições do PNT; os 

documentos DNQT, a Consulta Pública e a própria PNQT; Relatórios de Gestão da Secretaria 

Executiva do MTur; dispositivos legais que regulam as iniciativas da atual política, como 

portaria e leis; bem como as páginas, sites e documentos sobre as iniciativas. 
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2. Escolha dos documentos: a partir das regras de exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência foram escolhidos três perfis de documentos. Incialmente foram 

selecionados os dispositivos legais que regulam as iniciativas da política de qualificação em 

turismo. Assim, foram selecionados o documento da PNQT (MTur, 2018i); a Portaria nº 8 

(MTur, 2017d), que dispõe sobre as iniciativas BBA e CGT; a Portaria nº 46 (MTur, 2017c), 

que dispõe sobre o PQI; a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011), que 

instituiu o Pronatec; e o documento Guia MédioTec (MEC, 2017), que caracteriza essa 

iniciativa a partir do Pronatec. Notou-se, porém, que, com exceção da PNQT, os dispositivos 

legais não apresentavam tanto conteúdo e não cobriam muitas das características e 

especificidades das iniciativas. Assim, também foram selecionados como documentos 

adicionais de análise, páginas dos sites oficiais das iniciativas16 – especificamente as páginas 

“Sobre” e “Dúvidas Frequentes”, identificadas como as maiores fontes de informações, 

definições e detalhes das iniciativas. Adicionam-se, assim, os documentos Página ‘Perguntas 

Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b); Página ‘Sobre’ do BBA (MTur, 2018c); Página 

‘Perguntas Frequentes’ do CGT (MTur, 2018d); Página ‘Sobre’ do CGT (MTur, 2018e); Página 

‘MédioTec’ (MEC, 2018); Página ‘MédioTec presencial’ (MTur, 2018f); Página ‘Perguntas 

frequentes’ do PQI (MTur, 2013c); Página ‘Conheça o programa’ do PQI (MTur, 2013b); 

Página ‘Perguntas Mais Frequentes – PRONATEC Voluntário EAD’ (MTur, 2018h); Página 

‘Pronatec’ (MTur, 2018g). Desta forma, foram selecionados 15 documentos para análise. 

3. Preparação do material: diz respeito a “uma preparação material e, eventualmente, de uma 

preparação formal (‘edição’)” (BARDIN, 2011, p. 130). Devido à diversidade de fontes de 

documentos selecionados, os textos dos documentos foram transferidos para um editor de texto, 

onde puderam ser aplicadas as operações de análise. 

4. Formulação de hipóteses e objetivos: a aplicação da análise de conteúdo nos documentos 

selecionados tem função de alcançar o objetivo específico da presente pesquisa de analisar o 

conteúdo da política pública nacional de qualificação profissional em turismo vigente de 2017 

a 2018 a partir do modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional. 

As etapas seguintes, no esquema de Bardin, estão representadas como parte da pré-

análise. Entretanto, elas serão aqui atreladas à fase de exploração do material, considerando-se 

sua aplicação: 

5. Recorte de texto: a unidade comparável para análise escolhida foi o parágrafo. No total, os 

documentos possuem 518 parágrafos. Em 268 foram identificadas categorias de análise, sendo 

                                                 
16 Foram utilizados os sites: MTur, disponível em www.turismo.gov.br/; MEC, disponível em 

https://www.mec.gov.br/; e PQI, disponível em http://www.pqi.turismo.gov.br/site/conheca-o-programa.html;  

http://www.turismo.gov.br/
https://www.mec.gov.br/
http://www.pqi.turismo.gov.br/site/conheca-o-programa.html
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assim, apenas estes considerados como unidades de análise. Os parágrafos que representam 

unidades de análise serão referidos também pelo termo ‘passagem’. 

6. Codificação: foi escolhido o tema como unidade de registro, a fim de realizar uma análise 

temática, que “consiste em descobrir ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja 

presença, ou frequência de aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido” (BARDIN, 2011, p. 135). A unidade de contexto escolhida foi a seção de texto, 

entendendo que estas políticas têm um caráter explicativo, detalhado e categorizado em seções. 

Também foram utilizadas seções atribuídas, nos casos em que os documentos não possuíam 

seções totalmente ou parcialmente. 

7. Categorização: sendo a unidade de registro o tema, consequentemente o critério de 

categorização é semântico. O processo de categorização empregado é por caixas, no qual “é 

fornecido o sistema de categorias e repartem-se da melhor maneira possível os elementos à 

medida que vão sendo encontrados” (BARDIN, 2011, p. 149). Esta vertente, então, prevê a 

criação de categorias prévias à análise dos elementos, visando a investigação de temas (unidade 

de registro) já identificados pelo referencial teórico da pesquisa. Neste sentido, as categorias 

utilizadas para organização do material foram baseadas nos elementos do modelo sistêmico de 

compreensão da qualificação profissional em turismo: ‘contexto histórico-social’; ‘concepção 

ideológica de trabalho’; ‘inserção no mercado de trabalho’; ‘conteúdos de educação 

profissional’; ‘prática da educação’; ‘concepção ideológica de educação’; ‘disputa política’; 

‘concepção ideológica de turismo’; ‘educação em turismo’; ‘trabalho em turismo’; ‘política em 

turismo’. 

8. Enumeração: foram utilizadas cinco técnicas para contagem das unidades:  

• Presença: existência dos temas nos documentos e nas seções;  

• Frequência: quantidade de abordagens ao tema;  

• Direção: conotação da abordagem ao tema (positiva, negativa ou neutra); 

• Ordem: aparição dos temas ao longo dos textos; 

• Coocorrência: conexão entre os temas no texto (conectados, polarizados ou isolados). 

Enfim, para a fase de tratamentos dos resultados obtidos e interpretação, constam como 

etapas: 

9. Operações estatísticas: verificação da porcentagem de ocorrência dos temas em relação ao 

conteúdo total dos documentos. 

10. Síntese e seleção dos resultados: os resultados das cinco técnicas de contagem foram 

reunidos e discriminados por categoria de análise. 
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11. Inferências: realizadas utilizando-se como polo de análise a própria mensagem, com ênfase 

no nível da significação, dos significados, do conteúdo. Após a seleção dos resultados, foram 

realizadas inferências sobre cada categoria norteadas pelos objetivos da análise (item 4). 

12. Interpretação dos resultados: por fim, a interpretação dos resultados vai se dar através da 

ótica da Complexidade (MORIN, 2005). Assim como as áreas de estudo e as partes e relações 

do sistema da qualificação profissional, a análise dos resultados terá os princípios dialógico, 

recursivo, hologramático como norteadores de interpretação. 

Desta forma, a seguir são apresentadas as inferências obtidas a partir das categorias de 

análise do conteúdo. 

 

3.2.1 Análise dos elementos do modelo sistêmico no conteúdo da política pública 

 

Nesta subseção são apresentados os resultados discriminados por categoria e as 

inferências e análises realizados sobre eles. Esta parte da análise apresenta a desconstrução da 

política a partir do modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional, inferindo a 

presença, as relações, a relevância e as temáticas de cada elemento do modelo. É preciso notar 

que as categorias representam diretamente os elementos do modelo sistêmico de compreensão 

da qualificação profissional – então, para efeitos de análise, os termos categoria e elemento, 

nesta seção, são sinônimos. 

Antes de apresentar as análises é necessário se estabelecer algumas condições sobre as 

técnicas de enumeração aplicadas. 

Em relação à técnica de presença:  

• Abordagem indireta é quando o tema está subentendido; superficial é quando é citado, mas 

não explicado; rápida é quando é dada alguma explicação ou característica em no máximo 

uma frase; e extensa é quando existe alguma explicação ou discussão sobre o tema. 

Em relação à técnica de frequência:  

• Cada unidade de análise (parágrafo) podia ser marcada por mais de uma categoria, por isso 

as aparições de cada elemento somam mais de 100% em relação ao conteúdo marcado. 

• As porcentagens sobre conteúdo total da política marcado são relativas a todos os 

documentos da política. As porcentagens sobre as passagens são relativas apenas à categoria 

tratada. 

Em relação à técnica de ordem:  
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• A ordem de aparição possui duas interferências: nem todos os elementos aparecem em todos 

os documentos (portanto aparecer primeiro ou último é relativo); e os elementos aparecem 

juntos (então a posição pode ser compartilhada). 

Em relação à técnica de coocorrência: 

• ‘Conectado’ significa que os dois elementos apareceram na mesma passagem (isolados ou 

não); ‘isolado’ significa que apenas dois elementos estavam em uma passagem; ‘polarizado’ 

significa que os elementos não apareceram juntos em nenhuma passagem. 

Em relação à técnica de direção:  

• A conotação (positiva, negativa ou neutra) é inferida pelo texto aparente (com adjetivação, 

argumentação ou injunção). A conotação ideológica não é observada na análise de 

conteúdo, mas será na análise de discurso presente no Capítulo 4 desta dissertação. 

• Algumas passagens possuem duas conotações: um trecho exprime ideias negativas, mas 

outro trecho, positivas. Em geral, esses casos ocorrem quando o texto pretende comparar 

ou confrontar duas ideias opostas. 

Enfim, são apresentadas a seguir a análise de cada categoria e logo após, a interpretação 

dos resultados gerais da análise de conteúdo. 

 

3.2.1.1 Contexto histórico-social 

 

A categoria ‘contexto histórico-social’ está presente em oito documentos17, incluindo 

quatro dos cinco dispositivos legais do conjunto. As passagens marcadas nos dispositivos legais 

representam 81% da categoria. Isso mostra que este elemento do sistema da qualificação 

profissional tem bastante destaque nos documentos legislativos, tanto em quantidade de 

inciativas (quatro das seis que constituem a política) quanto em quantidade em cada documento. 

Já nos documentos mais expositivos, como as páginas ‘Sobre’ e ‘Dúvidas frequentes’, a 

situação é exatamente oposta. 

O elemento do contexto histórico-social possui uma particularidade que o diferencia dos 

demais elementos do sistema da qualificação profissional. Como ele representa o meio 

ambiente do sistema, os aspectos e fenômenos abrangidos por ele não dizem respeito 

diretamente à qualificação e sim aos contextos maiores em que ela se insere. Nesse sentido, esta 

categoria marca nas passagens não os aspectos componentes da qualificação profissional, mas 

                                                 
17 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Portaria nº 8 (MTur, 2017d), Página ‘Sobre’ do BBA 

(MTur, 2018c), Página ‘Sobre’ do CGT (MTur, 2018e), Guia – MédioTec (MEC, 2017), Página ‘MédioTec’ 

(MEC, 2018), PNQT (MTur, 2018i), Lei nº 12.513 (BRASIL, 2011). 
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sim os aspectos sociais e históricos que interferem na composição dela. Em relação aos tipos 

de abordagem, isso significa que as passagens indiretas desta categoria são a apreensão de 

questões sociais que nem chegam a aparecer no texto, mas são entendidas como previamente 

necessárias para que outros aspectos possam ocorrer. Já as passagens superficiais, rápidas e 

extensas dizem respeito a questões abordadas no texto, mas que não se incluem como elemento 

do sistema da qualificação profissional. 

Desta forma, em relação à frequência, a categoria é a terceira mais observada – 

aparecendo em 21,2% do conteúdo total da política marcado. Dividindo-se esse percentual, a 

abordagem à categoria é: 6,4% indireta (o contexto histórico-social fica subentendido no 

assunto específico tratado na passagem); 2,4% superficial (cita aspectos amplos da sociedade, 

como legislação, sustentabilidade e contexto socioeconômico, mas não dá nenhuma explicação 

ou mesmo característica deles); 5,2% rápida (dá definições curtas de fenômenos relacionados a 

desigualdade social, educação, política, trabalho e turismo); e 7,2% extensa (discute ou define 

questões que permeiam o sistema da qualificação, como efetividade social de políticas públicas, 

precarização de setores econômicos, políticas sociais, evasão escolar). Percebe-se certa 

equivalência entre as questões que ficam como pano de fundo da discussão, as que são apenas 

citadas e as que de fato são discutidas ou apresentadas de forma contextualizada. 

Com relação à ordem, o elemento aparece nas primeiras seções de todos os documentos 

e como primeira categoria aparente em quase todos. Esse comportamento pode ser atribuído ao 

fato de que o sistema sempre está inserido em um meio ambiente, o que permite a aparição de 

diversos aspectos contextuais concomitantes a qualquer assunto abordado na política. Pode se 

atribuir, ainda, a estruturas de texto expositivos e argumentativos que se iniciam com 

contextualizações dos assuntos que serão tratados posteriormente – neste caso, iniciar o texto 

com o contexto do sistema da qualificação profissional. 

Na técnica de coocorrência, pôde-se verificar que as categorias com que ‘contexto 

histórico-social’ está mais conectada (aparece na mesma unidade de análise) são ‘concepção 

ideológica de trabalho’, ‘prática da educação’, ‘concepção ideológica de educação’ e ‘disputa 

política’. Esta última, em especial, além de ser a que possui mais conexão em geral, ocorre 

isolada (aparecem apenas as duas em uma unidade de análise) em 35% das passagens de 

‘contexto histórico-social’. Nota-se que as relações com estas quatro categorias são tanto as 

mais frequentes percentualmente nesta categoria quanto parte das mais frequentes nas 

respectivas categorias. A categoria não é polarizada com nenhuma outra, isto é, aparece 

concomitante com todas as categorias, em maior ou menor frequência. Aparece, ainda, sozinha 

em 11% das passagens em que está presente. Isto demonstra que, no conteúdo da política 
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pública analisada todos os elementos têm alguma relação com o contexto histórico-social, 

especialmente aqueles relacionados à dimensão política do modelo sistêmico de compreensão. 

Quanto à direção, foi possível observar que 35% das passagens têm conotação neutra – 

apenas apresentam as questões sem esboçar textualmente valores sobre as questões. Essas 

passagens incluem a maior parte das superficiais e indiretas, o que contribui para a isenção de 

opinião ou valor no texto. Os temas abordados de forma neutra incluem toda a parte de aspectos 

de tecnologia e parte dos aspectos de sociedade e política. Já 26% das passagens têm conotação 

positiva, o que inclui, principalmente: o aspecto de turismo; os aspectos de sociedade 

relacionados a educação, sustentabilidade e democracia; e os aspectos de política relacionados 

a efetividade social e meritocracia. E 39% têm conotação negativa. Essas passagens envolvem: 

a maior parte dos aspectos de educação; todos os de trabalho. Os aspectos de sociedade 

relacionados a corrupção e desigualdades sociais; e os de política relacionados à ineficácia de 

políticas públicas. 

Por fim, a Figura 11 elenca os temas associados à ‘concepção ideológica de turismo’ e 

a porcentagem que eles representam na frequência individual do elemento. 

 

Figura 11 – Temas associados ao elemento ‘Contexto histórico-social’

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

33%

30%

21%

11%

4%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Aspectos de sociedade

Aspectos de política

Aspectos de educação

Aspectos de tecnologia

Aspectos de trabalho

Aspectos de turismo



109 

 

3.2.1.2 Concepção ideológica de trabalho 

 

A categoria ‘concepção ideológica de trabalho’ é a que aparece em menos documentos. 

Apenas dois documentos têm passagens com este elemento: o Guia MédioTec (MEC, 2017) e 

a PNQT (MTur, 2018i). Tal panorama adianta a observação de que a análise deste elemento é 

a mais restrita e, com tão poucos documentos onde aparece, os resultados inferidos são pouco 

generalizáveis. Este dado, porém, já fornece uma informação: o posicionamento sobre o que é 

ou qual importância do trabalho não é uma questão vista como relevante na construção da 

política de qualificação profissional em turismo. 

Embora apareça em poucos documentos, onde aparece é tratada com algum destaque, 

constando, assim, em 10% do conteúdo marcado. Destes, em 2% a abordagem é indireta – a 

concepção de trabalho fica subentendida nos objetivos que as estruturas pedagógicas pretendem 

alcançar. Em 0,8% a abordagem é superficial – o trabalho é caracterizado como territorializado 

ou refletido, mas não se explica o que isso significa. Em 2,4% há uma abordagem rápida, 

tratando brevemente dos benefícios do trabalho democrático, digno, autônomo. E na maior 

parte, 4,8%, há uma abordagem extensa ao elemento. Nestas abordagens, aparecem as 

características do trabalho: da sua formação e constituição, do seu exercício e das formas que 

podem gerar benefícios ou prejuízos aos indivíduos. 

Quanto à ordem de aparição, na PNQT ele é o primeiro elemento a aparecer, enquanto 

no Guia MédioTec é um dos últimos. 

A categoria aparece sozinha em 1,2% do conteúdo total marcado. Os elementos com os 

quais aparece mais conectado são ‘concepção ideológica de educação’ e ‘disputa política’ – 

aparecendo também isolado com ambos. Como visto antes, também é bastante conectado com 

‘contexto histórico-social’. É polarizado de ‘concepção ideológica de turismo’, ‘educação em 

turismo’ e ‘política em turismo’. Acrescenta-se que há apenas uma passagem relacionada a 

‘trabalho em turismo’. Esse panorama demonstra duas informações. Por um lado, as conexões 

deste elemento são coerentes com o modelo sistêmico de compreensão da qualificação 

profissional – no qual existe uma relação direta entre a disputa política e as concepções 

ideológicas de educação e trabalho. Por outro, a categoria se afastou quase totalmente da 

aplicação do modelo ao campo do turismo. Isso demonstra que quando se discute qualificação, 

em geral, a concepção de trabalho entra em questão (ainda que bem pouco); porém quando se 

fala em qualificação em turismo, a discussão deste conceito não aparece. 

A Figura 12 elenca os temas associados à ‘concepção ideológica de trabalho’ e a 

porcentagem que eles representam na frequência individual do elemento. 
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Figura 12 – Temas associados ao elemento ‘Concepção ideológica de trabalho’

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3.2.1.3 Inserção no mercado de trabalho 

 

O elemento aparece em seis documentos18. Destes, três são dispositivos legais e somam 

80% das passagens marcadas com a categoria. Na maior parte dos documentos, aparece no 

início – também se destacando os dispositivos legais, onde consta logo nas primeiras seções. 

Uma possível explicação deste perfil da presença da categoria é a concepção da inserção no 

                                                 
18 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Guia – MédioTec (MEC, 2017), Página ‘MédioTec’ 

(MEC, 2018), PNQT (MTur, 2018i), Lei nº 12.513 (BRASIL, 2011), Página ‘Pronatec’ (MTur, 2018g). 
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mercado de trabalho como objetivo ou justificativa da política de qualificação. O fato de este 

elemento representar a razão da existência da política pública pode incentivar que ele apareça 

na redação dos dispositivos legais que a constituem – tanto como propaganda quanto 

norteamento. 

Por outro lado, este elemento aparece apenas em 8% do conteúdo total marcado. Deste 

total:  

• 1,2% aborda o elemento indiretamente – falando da relação entre cursos e demandas do 

mercado de trabalho ou sobre responsabilidade de acompanhamento dos egressos; 

• 0,8% o aborda de forma superficial, associando cursos a empregabilidade, mas sem explicar 

a mecânica desta relação;  

• 2,4% apresentam uma abordagem rápida, tratando brevemente de aspectos da política como 

públicos, objetivos e acompanhamento; 

• Porém, a maior parte (3,6%) aborda a categoria de forma extensa, explicando melhor o 

funcionamento dessa inserção dos indivíduos no mercado de trabalho (papel das 

instituições, efetividade, objetivos da política). 

A conexão da categoria com as demais é pouco diversificada. Ela aparece sozinha em 

25% das passagens. Sua maior conexão é com a categoria ‘disputa política’: 50% das passagens, 

das quais metade é de forma isolada das demais categorias. Esse panorama indica um perfil de 

destaque para o elemento, no sentido de que ele é apresentado, na maior parte, sozinho ou 

relacionado ao elemento da disputa política (especialmente às passagens que indicam atores 

sociais beneficiados/interessados pela política pública). 

A Figura 13 elenca os temas associados à ‘inserção no mercado de trabalho’ e a 

porcentagem que eles representam na frequência individual do elemento. 

 

Figura 13 – Temas associados ao elemento ‘inserção no mercado de trabalho’

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quanto à direção, 10% das passagens têm uma conotação negativa, pois apontam como 

um problema para a inserção profissional a ausência de acompanhamento dos egressos ou de 

conteúdos como cidadania na formação. De forma neutra, 35% das passagens abordam como 

os cursos geram oportunidades de inserção no mercado de trabalho ou como essa inserção é 

norteada pelas demandas do próprio mercado. Assim, 55% das passagens têm uma conotação 

positiva, tratando da importância dessa inserção, de como ela se insere nos objetivos da política 

e indicando práticas para efetivar esse processo.  

Nota-se aqui que o elemento é amplamente considerado de forma positiva e tem um 

destaque qualitativo na sua abordagem ao longo dos documentos. Como dito, existe uma 

relação forte da inserção no mercado de trabalho como a justificativa da política, o que a torna 

válida. Porém, apesar de ser muito defendida, quase não existe nessas passagens uma discussão 

sobre quais mercados os egressos devem ser inseridos – tanto em questão de postos de trabalho 

(operacionais, táticos, estratégicos) quanto em questão de funcionamento (formalidade, 

rotatividade, autonomia). 

 

3.2.1.4 Conteúdos de educação profissional 

 

Apesar de constar em apenas 9,2% do conteúdo total marcado, esta categoria aparece 

em oito documentos19, incluindo quatro dos cinco dispositivos legais. A categoria é observada 

em pelo menos um documento de cada iniciativa da política de qualificação. Isso indica que 

todas as ações da política expressam – em maior ou menor grau – a relação entre qualificação 

profissional e conteúdos de educação profissional. Também se observa que, na maior parte dos 

documentos onde está presente, a categoria é abordada logo no início dos textos. Desta maneira 

é possível inferir-se que o elemento ‘conteúdos de educação profissional’ é tido como 

abrangente (aparece em todas as iniciativas), relevante (está na maioria dos dispositivos legais) 

e proeminente (costuma ser um dos primeiros abordados). 

A abordagem à categoria é: 0,4% indireta (onde cita aspectos da educação que podem 

ser entendidos como conteúdos dos cursos); 1,2% superficial (onde trata da responsabilidade 

de instituições para criar cursos); 3,6% rápida (onde aponta brevemente a importância e os 

benefícios desses conteúdos, bem como alguns conteúdos presentes nas iniciativas); e 4% 

                                                 
19 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Página ‘Sobre’ do BBA (MTur, 2018c), Página 

‘Perguntas Frequentes’ do CGT (MTur, 2018d), Guia – MédioTec (MEC, 2017), Página ‘MédioTec presencial’ 

(MTur, 2018f), PNQT (MTur, 2018i), Portaria nº 46 (MTur, 2017c), Lei nº 12.513 (BRASIL, 2011). 
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extensa (onde apresenta em detalhes os currículos dos cursos ou a função de determinados 

conteúdos programáticos). Destaca-se a baixa frequência das abordagens indireta e superficial 

e, portanto, a predominância de abordagens mais explicativas (mesmo que breves). 

O elemento não é polarizado de nenhum outro e, embora apareça em relativamente 

poucas passagens, há muitas conexões na maioria delas, pois aparece sozinho em apenas um e 

isolado em apenas cinco. As categorias com maiores conexões são ‘prática da educação’, 

‘concepção ideológica de educação’ e ‘trabalho em turismo’. Em seguida, figura ‘educação em 

turismo’, que também é a que mais aparece isolada com ‘conteúdos de educação profissional’. 

Este perfil é esperado, na medida em que conteúdos de educação profissional sejam expressões 

da concepção e/ou prática da educação – isto é, um conteúdo de um curso reflete a forma de 

educação sob a qual foi concebida e/ou os métodos pedagógicos necessários para aplicá-los. Da 

mesma forma, é coerente a relação com educação e trabalho em turismo, pois este elemento 

fica – de acordo com o modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional em 

turismo – exatamente entre as dimensões educativa, de trabalho e o setor do turismo. 

A Figura 14 elenca os temas associados à ‘conteúdos de educação profissional’ e a 

porcentagem que eles representam na frequência individual do elemento. 

 

Figura 14 – Temas associados ao elemento ‘Conteúdos de educação profissional’

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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caracterizam tais conteúdos e currículos positivamente como importantes ou fundamentais para 

a formação dos indivíduos. Percebe-se, assim, que os conteúdos elencados pela política são na 

maior parte tratados de forma positiva e quando não, apenas apresentados de forma neutra. Os 

textos da política, tanto de documentos legais quanto explicativos, não concebem conteúdos 

que sejam ruins ou desnecessários – nem mesmo para criticar e sugerir estratégias de adaptação 

dos currículos. Em parte, é possível atribuir esse perfil à uma postura de propaganda que é dada 

aos documentos em função do sucesso das iniciativas. Entretanto, não exclui o fato de que 

ignora a possibilidade de ineficiência do currículo e, assim, inibe a capacidade de adaptação da 

ação. 

 

3.2.1.5 Prática da educação 

 

Após a categoria ‘disputa política’, a ‘prática da educação’ é o elemento que está 

presente em mais documentos. São 13 documentos no total20, incluindo todas as iniciativas da 

política de qualificação e os cinco dispositivos legais (que contêm 65% das passagens marcadas 

com a categoria). Isso faz com que esta categoria esteja presente em mais documentos que todas 

as outras categorias da dimensão educativa – o que mostra que mais textos da política 

recuperam o fazer educativo do que o pensar educação e os conteúdos dessa educação. 

As unidades marcadas da categoria constam em 20,8% do conteúdo total da política 

marcado. Desta porcentagem, apenas 0,4% (uma passagem) é indireta, pois aponta nas 

entrelinhas que a tecnologia usada como plataforma educativa não é plenamente desenvolvida 

e satisfatória. Já 2,8% tem uma abordagem superficial, deixando incerto o significado de 

conceitos como “escolas internacionais de excelência”, tecnologias de qualificação, contratos 

de aprendizagem, bem como o funcionamento de processos como sistema de pontos e 

integração entre educação profissional e básica. 10,8% das passagens tem abordagem rápida, 

isto é, definem sem muito aprofundamento as questões que apontam, como carga horária, 

atividades e recursos pedagógicos. Ainda, 6,8% são abordagens de forma extensa, onde se 

discute práticas pedagógicas benéficas ou prejudiciais e se apresenta detalhes da estrutura dos 

cursos abordados, desde carga horária de cada módulo até formação de multiplicadores 

docentes. Percebe-se nesse panorama que as passagens com explicações mais detalhadas das 

                                                 
20 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Portaria nº 8 (MTur, 2017d), Página ‘Sobre’ do BBA 

(MTur, 2018c), Página ‘Perguntas Frequentes’ do CGT (MTur, 2018d), Página ‘Sobre’ do CGT (MTur, 2018e), 

Guia – MédioTec (MEC, 2017), Página ‘MédioTec’ (MEC, 2018), Página ‘MédioTec presencial’ (MTur, 2018f), 

PNQT (MTur, 2018i), Portaria nº 46 (MTur, 2017c), Página ‘Perguntas Mais Frequentes – PRONATEC 

Voluntário EAD’ (MTur, 2018h), Lei nº 12.513 (BRASIL, 2011), Página ‘Pronatec’ (MTur, 2018g). 
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práticas educativas não representam nem metade do conteúdo marcado da categoria. Por outro 

lado, as passagens indiretas e superficiais são bem poucas – o que leva à predominância de 

explicações breves sobre os conceitos e processos relacionados a práticas da educação. 

Como visto, ‘prática da educação’ está bastante conectado à categoria ‘contexto 

histórico-social’. Além disso, a categoria tem mais conexões com ‘disputa política’ e 

‘concepção ideológica de educação’, categorias com as quais também está isolada em, 

respectivamente, 10% e 20% das passagens. Está polarizada apenas da categoria ‘concepção 

ideológica de turismo’ e aparece sozinha em 4% do conteúdo total da política. Em um panorama 

geral, é possível ver que esta categoria está mais próxima das categorias relacionadas à 

dimensão educativa, pouco relacionada às da dimensão de trabalho e tem uma relação média 

com as da dimensão política. Isso demonstra, no conteúdo da política, um alinhamento da 

prática da educação com as questões educativas e a disputa política, enquanto há distanciamento 

das questões de trabalho e de turismo. Ou seja, na política de qualificação profissional em 

turismo a prática da educação está relacionada à educação e política, mas quase nada a trabalho 

e turismo (o que se coaduna com a baixa frequência de várias categorias ligadas a estas 

dimensões). 

A Figura 15 elenca os temas associados à ‘prática da educação’ e a porcentagem que 

eles representam na frequência individual do elemento. 

 

Figura 15 – Temas associados ao elemento ‘Prática da educação’

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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pedagógicos. Apenas 6% das passagens têm conotação negativa e tratam apenas da ausência de 

determinados conteúdos no tema do método pedagógico. Assim, 46% têm conotação positiva, 

abarcando pouco das atividades pedagógicas (apresentadas como inovadoras e relevantes) e do 

papel das instituições (incentivando a participação de algumas) e boa parte dos temas das 

estruturas e métodos (atribuídos de caráter positivo por serem relevantes e benéficos ou por 

serem indicados como necessários e como metas a serem alcançadas). Desta forma, o elemento 

da prática da educação está exatamente alinhado com o elemento anterior, dos conteúdos de 

educação profissional, no sentido de que o texto da política não dá espaço para discussão ou 

questionamento da validade e efetividade das práticas apresentadas. Os assuntos são 

considerados como neutros (sem necessidade de discussão, dados) ou positivos (boas 

compreensões), isto é, não há falhas observáveis ou noção do que pode ser prejudicial como 

prática educativa. 

 

3.2.1.6 Concepção ideológica de educação 

 

A categoria da concepção ideológica de educação está presente em 11 documentos da 

política21, incluindo os cinco dispositivos legais. Em quase todos os documentos, aparece nas 

primeiras seções e/ou como primeira categoria identificável. É, também, a segunda categoria 

mais frequente, aparecendo em 36,4% do conteúdo total da política marcado. Fica claro, assim, 

o destaque que este elemento possui dentro da política de qualificação em turismo. Ainda que 

a prática da educação apareça em mais documentos, a concepção ideológica possui quase o 

dobro de frequência no conteúdo da política – o que significa que se fala da prática em mais 

lugares, mas se fala da concepção com mais frequência. 

A frequência mencionada pode ser subdividida, de acordo com a abordagem, em: 

• 2,8% indireta: passagens que usam de forma subjacente ideias como educação padronizada 

ou integral, ludicidade, interatividade e individualismo na educação. 

• 2,8% superficial: passagens que citam, sem definir, conceitos como problematização, 

interdisciplinaridade, pedagogia ecossistêmica e metodologias de qualificação; ou não 

explicam processos como elevação de escolaridade, redução de informalidade e avaliação 

dos resultados.  

                                                 
21 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Portaria nº 8 (MTur, 2017d), Página ‘Sobre’ do BBA 

(MTur, 2018c), Página ‘Perguntas Frequentes’ do CGT (MTur, 2018d), Página ‘Sobre’ do CGT (MTur, 2018e), 

Guia – MédioTec (MEC, 2017), Página ‘MédioTec presencial’ (MTur, 2018f), PNQT (MTur, 2018i), Portaria nº 

46 (MTur, 2017c), Página ‘Perguntas Mais Frequentes – PRONATEC Voluntário EAD’ (MTur, 2018h), Lei nº 

12.513 (BRASIL, 2011). 
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• 13,2% rápida: passagens que definem ou caracterizam, de forma breve, carga horária, 

educação profissional, educação on-line e a distância, formação cidadã e, principalmente, a 

própria noção de educação (acompanhamento, qualidade, autonomia etc.). 

• 17,6% extensa: passagens que discutem em detalhes as definições de educação e 

qualificação, a modalidade da educação, métodos e concepções de pedagogia, os processos 

de planejamento e prática educacional e aspectos políticos da educação. 

Tal panorama indica que, em sua maioria, as questões relativas à concepção ideológica 

de educação são bastante caracterizadas e discutidas. Mesmo as ideias tratadas de forma indireta 

ou superficial aparecem conectadas a outras passagens, restando poucas sem nenhuma 

definição (como é o caso da ludicidade na educação). 

Os temas presentes nestas passagens da categoria estão ilustrados na Figura 16, 

juntamente com a porcentagem que eles representam na frequência individual do elemento22. 

 

Figura 16 – Temas associados ao elemento ‘Concepção ideológica de educação’

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

                                                 
22 A porcentagem do gráfico extrapola 100% pois mais de um tema podia estar presente em uma mesma passagem. 
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Em relação à direção 12% das passagens da categoria tem conotação negativa, 33% tem 

conotação neutra e 58% tem conotação positiva23. No geral, os temas da categoria são bem 

distribuídos entre estas conotações. Ressalvo a menor frequência de conotações negativas, 

relativamente não há predominância de determinada conotação em nenhum dos temas. 

Os elementos com os quais este elemento está mais conectado são ‘prática da educação’, 

‘disputa política’, ‘concepção ideológica de trabalho’ e ‘contexto histórico-social’, o que mostra 

forte relação deste elemento com a dimensão política do modelo sistêmico de compreensão da 

qualificação profissional. Já ao se observar os elementos com os quais está isolada – 

notadamente ‘prática da educação’ e ‘disputa política’ – é possível se inferir que em relações 

diretas esta categoria está alinhada com a própria dimensão educativa. A categoria não é 

polarizada de nenhuma outra, mas aparece sozinha em 8% do conteúdo total da política 

marcado. Ou seja, o elemento tem, ao mesmo tempo, conexão com todos os outros e destaque 

individual. 

 

3.2.1.7 Disputa política 

 

Foram consideradas na categoria ‘disputa política’ as passagens que indicam benefícios 

ou prejuízos que quaisquer dos atores sociais obtêm a partir das ações e ideias expressas nos 

documentos. 

O elemento da disputa política é o mais destacado na política de qualificação em 

turismo. Em relação à presença, a categoria é encontrada em todos os 15 documentos. 

Entretanto, existe uma concentração nos dispositivos legais, que representam 80% das 

passagens marcadas com a categoria. A Figura 17 elenca os temas associados à ‘Disputa 

política’ e a porcentagem que eles representam na frequência individual do elemento24. 

 

                                                 
23 Algumas passagens possuíam conotação positiva e negativa para ideias que eram comparadas ou confrontadas. 
24 A frequência extrapola 100% pois algumas passagens apresentavam mais de uma concepção, propositalmente 

ou não. 
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Figura 17 – Temas associados ao elemento ‘Disputa política’

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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a algum ator social. Assim, não fica demarcada no texto da política a ideia de que, frente à 

divergência de interesses, a disputa política resulta no beneficiamento de alguns atores sociais 

em detrimento de outros. As passagens, em sua maioria, omitem que uma mudança na realidade 

social causada pela política pode gerar prejuízos e exaltam apenas os benefícios. 

Em relação à coocorrência, a categoria tem mais conexões com ‘concepção ideológica 

de educação’, ‘contexto histórico-social’, ‘prática da educação’ e ‘concepção ideológica de 

trabalho’. Em menor porcentagem, a categoria está isolada com ‘concepção ideológica de 

educação’, ‘contexto histórico-social’ e ‘política em turismo’. A frequência destas conexões 

coaduna com o modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional no sentido de 

que o elemento ‘disputa política’ está diretamente relacionado com os elementos das 

concepções ideológicas, bem como o ecossistema e a política aplicada ao setor econômico 

(turismo). Ainda na coocorrência é possível observar o destaque da categoria: além de não ser 

polarizada de nenhuma outra, ela aparece sozinha em 20% do conteúdo total da política 

marcado. 

Desta forma, este elemento é o que possui maior destaque no texto da política, pois: é o 

único que aparece em todos os documentos e aparece em quase todas as seções destes 

documentos; é o de maior frequência em toda a política e individualmente em todos os 

dispositivos legais; tem relações com todos os outros elementos; e compõe 20% das passagens 

marcadas na política sozinho. 

 

3.2.1.8 Concepção ideológica de turismo 

 

A categoria está presente em seis documentos25, dos quais apenas dois são dispositivos 

legais. Aparece em 8% do conteúdo marcado: 4,4%, de forma indireta (termos associam turismo 

indiretamente a certas características, como se a relação fosse dada); 0,4%, de forma superficial 

(o termo “turismo de base local” é citado, mas não é descrito); 3,2%, de forma rápida (é dado 

um adjetivo ou uma definição curta, mas não há discussão). Em nenhum momento se discute o 

que é turismo, suas características, contradições ou natureza. Nota-se que há pouca preocupação 

em se abordar a concepção de turismo que norteia a política e nenhuma em se discutir o que é 

turismo. 

                                                 
25 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Página ‘Sobre’ do BBA (MTur, 2018c), Página 

‘Perguntas Frequentes’ do CGT (MTur, 2018d), PNQT (MTur, 2018i), Portaria nº 46 (MTur, 2017c), Página 

‘Pronatec’ (MTur, 2018g). 
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Na ordem de aparição nos documentos, não há padrão – em alguns aparece entre os 

primeiros e em outros entre os últimos. Isto é reflexo da abordagem ser, em maioria, indireta 

ou superficial – ou seja, a concepção de turismo não está aparente no texto, mas subentendida 

ou dada como consensual. Com esta compreensão que não aponta contradições na concepção, 

é coerente que seja falado sobre turismo sem definir ou debater o que ele significa. 

Os elementos mais associados à ‘concepção ideológica de turismo’ são ‘política em 

turismo’, ‘educação em turismo’ e ‘trabalho em turismo’ – sendo ‘política em turismo’ o único 

elemento que aparece também isolado (isto é, uma relação apenas entre os dois no parágrafo). 

Ao contrário, ‘prática da educação’ e ‘concepção ideológica de trabalho’ nunca aparecem 

concomitantes ao elemento. Ainda, 1,6% das passagens aborda apenas este elemento. Existe, 

assim, uma relação mais próxima entre as categorias relacionadas ao turismo – especialmente 

com a política em turismo, pois as concepções (por mais breves que sejam) pressupõem alguns 

benefícios a um ou outro ator social envolvido. 

A Figura 18 elenca os temas associados à ‘concepção ideológica de turismo’ e a 

porcentagem que eles representam na frequência individual do elemento26. 

 

Figura 18 – Temas associados ao elemento ‘Concepção ideológica de turismo’ 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

                                                 
26 A frequência extrapola 100% pois algumas passagens apresentavam mais de uma concepção, propositalmente 

ou não. 
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Quanto à direção, em 45% das passagens, o tema aparece com conotação positiva – 

incluindo a relação com grandes eventos e com atendimento a estrangeiros, turismo como 

fenômeno e como área de estudos, e parte do turismo como setor econômico. Apenas 5% 

apresenta uma visão negativa – sendo apontado como problema quando não se desenvolve o 

turismo como vetor de desenvolvimento local. Então 50% das abordagens é neutra, todas elas 

relacionadas ao turismo como setor econômico. Claramente, predomina na política a visão de 

turismo como setor econômico, que é observada de forma neutra ou positiva. Este fato coaduna 

também com a ausência de discussão teórica e conceitual sobre turismo: quanto mais rasa é a 

abordagem sobre o conceito, menos características da sua complexidade serão apresentadas e 

mais consensual será sua concepção. 

 

3.2.1.9 Educação em turismo 

 

Dos documentos, seis contém o elemento ‘educação em turismo’27 e apenas um deles é 

um dispositivo legal. Chama atenção que políticas de qualificação em turismo – notadamente, 

uma forma de educação – não apresentem, nos dispositivos legais que as instituem, abordagens, 

definições ou discussões do que se entende e se espera da educação no campo do turismo. No 

total, a categoria aparece em 8,8% do conteúdo marcado: 0,4%, de forma indireta (em uma 

passagem, fica subentendido que diferentes cursos têm diferentes tamanhos de turmas ao citar 

um exemplo, mas a informação não fica expressa); 1,6%, de forma superficial (tópicos que são 

mencionados como parte do currículo ou como importantes para formação, mas não existe 

explicação sobre eles); 2,4%, de forma rápida (caracterizam aspectos do currículo ou da própria 

educação em turismo, mas de forma breve, sem justificar tais características); e 4,4%, de forma 

extensa (descrições de todos os módulos de um curso, de todos os conhecimentos necessários 

para educação em turismo ou discussão das funções desta educação). O panorama mostra uma 

abordagem, em geral, mais aprofundada do tema – quanto mais profunda a abordagem, maior 

sua frequência. Em contraponto à pouca presença quantitativa nos documentos, percebe-se um 

trato qualitativo maior naqueles onde é abordada. 

A categoria é uma das primeiras a aparecer nos menores documentos, mas aparece bem 

depois nos documentos maiores. 

                                                 
27 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Página ‘Sobre’ do BBA (MTur, 2018c), Página 

‘Perguntas Frequentes’ do CGT (MTur, 2018d), Página ‘Sobre’ do CGT (MTur, 2018e), Página ‘MédioTec 

presencial’ (MTur, 2018f), PNQT (MTur, 2018i). 
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Não aparece como única categoria de nenhuma passagem. Suas maiores conexões são 

com as categorias ‘conteúdos de educação profissional’, ‘concepção ideológica de educação’ e 

‘trabalho em turismo’, destacando-se que fica isolado também com a categoria ‘conteúdos de 

educação profissional’. A educação em turismo, dentro do modelo sistêmico de compreensão 

da qualificação profissional em turismo, é uma forma da dimensão educativa. Nesse sentido, é 

coerente que esta categoria esteja amplamente conectada aos elementos dessa dimensão. O 

destaque da relação com ‘conteúdos de educação profissional’ e ‘trabalho em turismo’, porém, 

demonstra uma tendência de conceber a educação em turismo apenas como educação 

profissional, educação para o trabalho – possivelmente reduzindo seu aspecto maior de 

educação para cidadania e pensamento crítico sobre o turismo. 

Contudo, a categoria está polarizada de ‘concepção ideológica de trabalho’ e ‘inserção 

no mercado de trabalho’. Inicialmente parece contraditório com as suas relações mais próximas, 

porém, como pode ser observado na análise da categoria ‘trabalho em turismo’, o conceito de 

trabalho no campo do turismo aparece quase sempre como algo sem controvérsias, cujas 

características são dadas independente das realidades. Isso pode explicar por que ao conectar a 

educação em turismo ao trabalho em turismo, não houve preocupação em se discutir a 

concepção ideológica de trabalho. Quanto à inserção no mercado de trabalho, as passagens de 

‘educação em turismo’ abordavam apenas o que se espera que ela gere no trabalho em turismo, 

mas não a empregabilidade em si. 

A Figura 19 elenca os temas associados à ‘educação em turismo’ e a porcentagem que 

eles representam na frequência individual do elemento. 

 

Figura 19 – Temas associados ao elemento ‘Educação em turismo’ 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quanto à direção, 67,5% das passagens têm conotação positiva. Entre elas estão as que 

promovem positivamente a iniciativas BBA e CGT, e as que definem – na PNQT – quais 

características, funções e conteúdos da educação em turismo devem ser adotados pela política 

e, logicamente, são vistas como positivas. Aqui o texto apresenta de forma marcada a 

caracterização do que é positivo, de um lado pela adjetivação e de outro pela determinação de 

posturas a serem seguidas. As passagens com conotação negativa somam 9% da categoria, mas 

são concomitantes a conotações positivas. Nestas passagens existem trechos de características 

negativas criticadas, notadamente a limitação da educação em turismo a questões técnicas e 

habilidades que sirvam somente à ocupação no turismo. É sugerido, ao mesmo tempo, que a 

educação em turismo propicie a construção de cidadania e pensamento crítico (daí a dupla 

conotação positiva/negativa). E 31,5% das passagens têm conotação neutra, basicamente onde 

existem definições sobre conteúdos, práticas e funções da educação que não apresentam juízo 

de valor28. 

 

3.2.1.10 Trabalho em turismo 

 

Este elemento aparece em cinco documentos29, sendo dois deles dispositivos legais. Está 

presente em 8,4% do conteúdo marcado total da política: 0,8%, de forma indireta (a 

característica do trabalho em turismo fica subentendida nos objetivos ou currículos dos cursos); 

2,4%, de forma superficial (cita conceitos, mas não os define – tanto formas de trabalho, como 

associativismo, trabalho informal, sazonal, de migrantes; quanto atributos como ocupações no 

turismo, trabalho para empreendedorismo, competitividade, qualidade e inovação); 3,6%, de 

forma rápida (associações simples do trabalho em turismo com atendimento, serviços, 

autonomia, ética, estética, salário, rotatividade e diversidade – sem explicar ou debater essas 

relações); 1,6 de forma extensa (foi trabalhado um aspecto do trabalho em turismo ou 

apresentadas diversas áreas de atuação que ele envolve). Nesta categoria, pouca coisa é 

aprofundada e muitos conceitos são abordados de forma superficial ou rápida. Aspectos como 

sazonalidade, informalidade, rotatividade, competitividade, entre outros, possuem concepções 

relativamente estabelecidas; porém, isto não exclui a importância de uma política pública 

                                                 
28 A porcentagem extrapola 100% pois algumas passagens tinham elementos com conotação negativa que 

embasavam a colocação de elementos com conotação positiva, sendo contados em ambas porcentagens. 
29 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Página ‘Sobre’ do BBA (MTur, 2018c), Página 

‘MédioTec presencial’ (MTur, 2018f), PNQT (MTur, 2018i), Portaria nº 46 (MTur, 2017c). 
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discutir, senão a forma de compreensão destes termos, os impactos que eles têm no trabalho em 

turismo e as estratégias para se lidar com eles. 

Na ordem de aparição, figura sempre entre os quatro primeiros elementos a surgir nos 

documentos. É um dos elementos que apresenta conexão com todos os demais e quase não 

aparece em relações isoladas com apenas um outro elemento. Porém, os elementos com que 

está mais conectado são ‘conteúdos de educação profissional’, ‘política em turismo’ e 

‘concepção ideológica de educação’. Aparece apenas em uma passagem sozinho. Tais conexões 

demonstram a proximidade entre educação e trabalho: sejam nos objetivos que se busca 

alcançar com ambos ou na inter-relação entre currículo e atividade laboral. Além disso, trabalho 

e política se mostram próximos no campo do turismo da mesma forma que fora dele. 

A Figura 20 elenca os temas associados à ‘trabalho em turismo’ e a porcentagem que 

eles representam na frequência individual do elemento30. 

 

Figura 20 – Temas associados ao elemento ‘Trabalho em turismo’ 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em relação à direção, é possível se observar que as passagens onde o tema teve 

conotação positiva representam 42%. Estas são, por um lado, aquelas que associam trabalho 

em turismo a atendimento ou serviço e, por outro, aquelas que lhe atribuem características como 

autonomia, associativismo e diversidade. Já as com conotação neutra representam 28%, tendo 

um perfil semelhante às passagens positivas, mas incluindo também o tema das áreas de atuação 

                                                 
30 A porcentagem do gráfico extrapola 100% pois mais de um tema podia estar presente em uma mesma passagem. 
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que envolve o trabalho em turismo. Ainda 33% tem conotação negativa31, onde se apresentam 

críticas a: ausência de noções de ética e cidadania; desvalorização salarial, informalidade e 

rotatividade; e redução do trabalho ao emprego em ocupações do turismo. As visões são 

conflitantes nesse panorama: ao mesmo tempo em que se atribui um olhar positivo ou neutro 

para associações diretas e redutoras de trabalho em turismo com serviço e atendimento, se 

critica a limitação deste trabalho às funções especificas de cargos e às condições de precarização 

do mercado de trabalho. 

 

3.2.1.11 Política em turismo 

 

O tema da política em turismo está presente em 11 dos 15 documentos32, pelo menos 

um de cada iniciativa da política. Apesar de bastante abrangente em número de documentos, 

existe uma concentração das passagens marcadas com a categoria – 63,5% delas estão na PNQT 

e os demais 36,5% estão distribuídos entre os outros 10 documentos. Isso significa que o 

elemento está representado nas diferentes iniciativas, mas o desequilíbrio observado tendencia 

o perfil da categoria.  

A categoria aparece em 19,2% do conteúdo total da política marcado. Em função da 

abordagem da categoria, esse percentual pode ser subdividido em: 0,4% de forma indireta (uma 

passagem onde fica subentendido o interesse de órgãos locais na qualificação dos 

trabalhadores), 1,2% de forma superficial (passagens que citam estratégias para 

competitividade do país, mas não as explicam), 12% de forma rápida (passagens que explicam 

processos políticos e interesses dos atores sociais de forma breve, sem abordar as estratégias 

para promove-los ou suas consequências) e 5,6% de forma extensa (explicando os critérios para 

escolha de beneficiados, os desdobramentos esperados das iniciativas e o funcionamento de 

processos como o Sistema Nacional de Planejamento, Monitoramento  e  Avaliação). 

Para esta categoria, as passagens abordadas de maneira indireta ou superficial não 

apresentam um conteúdo consistente, isto é, não dizem quase nada sobre o funcionamento da 

política de qualificação. Entretanto, no geral, essas passagens são poucas. A maior parte do 

elemento é abordada de forma rápida, onde não se define em profundidade as estratégias e 

                                                 
31 A porcentagem da conotação das passagens também extrapola 100% pois uma delas apresentava tanto ideias 

positivas quanto negativas, somando em ambas. 
32 Página ‘Perguntas Frequentes’ do BBA (MTur, 2018b), Página ‘Sobre’ do BBA (MTur, 2018c), Página 

‘Perguntas Frequentes’ do CGT (MTur, 2018d), Página ‘Sobre’ do CGT (MTur, 2018e), Guia – MédioTec (MEC, 

2017), Página ‘MédioTec presencial’ (MTur, 2018f), PNQT (MTur, 2018i), Portaria nº 46 (MTur, 2017c), Página 

‘Conheça o programa’ do PQI (MTur, 2013b), Página ‘Perguntas Mais Frequentes – PRONATEC Voluntário 

EAD’ (MTur, 2018h), Página ‘Pronatec’ (MTur, 2018g). 
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benefícios da política. Esse panorama confere ao texto certa margem para interpretação e, 

consequentemente, para diferentes estratégias de ação e implementação da política. Não é 

possível inferir, porém, pelo texto, se esta margem é intencional ou não. 

Suas maiores conexões são com as categorias ‘disputa política’ e ‘concepção ideológica 

de turismo’, as quais também são as categorias com que mais aparece isolada (em especial 

‘disputa política’, que aparece isolada em quase todas as passagens onde estão juntas). O 

elemento aparece sozinho em 30% das passagens marcadas com a categoria. Isso mostra que a 

maior parte da categoria, quantitativamente, está atrelada à disputa política (em geral ou no 

turismo) e ao próprio setor de aplicação do turismo. Ou seja, ao tratar da disputa política no 

campo do turismo, a política de qualificação não interliga tão bem os temas do trabalho e da 

educação. Especificamente, a categoria é polarizada apenas de ‘concepção ideológica de 

trabalho’, o que coaduna com as observações feitas nas categorias ‘educação em turismo’ e 

‘trabalho em turismo’: a concepção de trabalho em turismo é tida como dada e sem controvérsia. 

A conformidade sobre o conceito inibe os conflitos de interesse sobre o trabalho em turismo, 

assim é coerente que as duas categorias não estejam conectadas.  

 

Figura 21 – Temas associados ao elemento ‘Política em turismo’ 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A Figura 21 elenca os temas associados à ‘política em turismo’ e a porcentagem que 

eles representam na frequência individual do elemento. A coocorrência de temas em uma 

mesma passagem está relacionada ao atendimento de interesses de diferentes atores sociais 

envolvidos no turismo. A discriminação da abordagem a cada um deles teve a função de 

demonstrar as prioridades da política.  

Conforme a figura 21, o trabalhador é o ator social mais contemplado. A figura do 

estudante tem menor frequência, mas é preciso notar que ela pode estar associada à população 

local (quando não trabalha) ou mesmo aos trabalhadores (quando já trabalha ou é entendido 

como futuro trabalhador). Após o trabalhador, destaca-se que o Estado aparece como ator mais 

retratado. Boa parte das passagens se dedica a tratar dos interesses das próprias instituições 

públicas, isto é, a política preocupada com o próprio funcionamento das políticas.  

Em seguida aparecem os benefícios direcionados ao destino turístico. Como o destino 

não representa uma ator, esses benefícios podem ser entendidos como abrangendo todos os 

atores (a partir da ideia de ciclos virtuosos de benefícios com um funcionamento sustentável do 

turismo) ou como tendenciosos (na medida em que fortalecer a economia/competitividade de 

um local pode beneficiar muito mais o trade e os ganhos do Estado do que, necessariamente, 

população local e trabalhadores). O atendimento de interesses do turista – notadamente a 

melhoria nos serviços de atendimento – aparece em seguida e grupos desfavorecidos e 

população local (sem estar relacionada ao estudo ou trabalho em turismo) aparecem por último. 

Assim, uma hierarquia de prioridades para os atores beneficiados com a política que começa 

com o trabalhador e o poder público, segue com o trade e o turista e termina com a população 

local. 

Para além dos interesses, o tema de maior destaque da categoria é a disputa em si, as 

estratégias de aplicação da política e de distribuição dos benefícios. Algumas das estratégias 

elencadas são: pesquisa de dados, pesquisa científica, monitoramento, avaliação, 

descentralização, articulação, colaboração, formação de multiplicadores e priorização de 

grupos desfavorecidos. Apesar do número de estratégia, observa-se que a maioria é tratada de 

forma rápida e não é bem definido como essas estratégias podem ser efetivamente 

implementadas. Nesse sentido, os textos da política apenas apontam um direcionamento de 

objetivos, mas não dão bases metodológicas para a ação.  

Congregando os resultados das inferências sobre cada categoria individualmente foi 

possível estabelecer a relação entre o conteúdo da política pública analisada e o modelo 

sistêmico de compreensão da qualificação profissional – apresentada a seguir. 
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3.2.2 Características da política pública: adaptação ao modelo sistêmico, complexidade 

e perfil do texto 

 

No Capítulo 2 foram demarcadas como características do modelo sistêmico de 

compreensão da qualificação profissional: as partes – elementos, dimensões, setor de aplicação 

e ecossistema; e as relações – entre elementos, entre dimensões e temporal. Os resultados das 

técnicas de presença e coocorrência permitiram verificar se a política de qualificação 

apresentava tais características. 

A técnica de presença revelou que todas as categorias estão presentes na política. Na 

medida em que cada categoria representa diretamente um elemento, é possível concluir que, em 

maior ou menor medida, todos os elementos do modelo sistêmico são encontrados entre os 

documentos que regulam a política de qualificação. Da mesma forma se situa o ecossistema do 

modelo. A dimensão histórico-cultural foi representada pela categoria ‘contexto histórico-

social’ e, portanto, tanto está presente na política quanto figura como uma das categorias com 

maior frequência. 

Com exceção da dimensão histórico-social, as dimensões não foram buscadas através 

de categorias. Porém, como os elementos compõem as dimensões, a presença de todos os 

elementos subentende a presença das dimensões. Consequentemente, todas as dimensões do 

modelo são também encontradas na política. Assim, todas as partes do sistema teorizado no 

modelo são identificáveis no texto da política de qualificação em turismo. 

O panorama dos resultados da técnica de coocorrência também aponta a validade do 

modelo sistêmico, apontando, especialmente, as relações nele teorizadas.  

Quase todas as categorias apresentam mais conexões com as categorias que representam 

os elementos diretamente relacionados no modelo. Nota-se que aquelas que não apresentam 

exatamente as mesmas proximidades vistas no modelo sistêmico são as categorias com menor 

frequência (o que dificulta a generalização). Nesse sentido, observa-se a primeira relação do 

modelo sistêmico: aquela entre os elementos das dimensões. 

A coocorrência também revela a presença da segunda relação do sistema – entre 

dimensões/elementos e ecossistema – e da terceira relação do sistema – entre setor de aplicação 

e ecossistema. Isso porque todas as categorias – tanto as relacionadas às dimensões de trabalho, 

educação e política quanto as relacionadas ao setor de aplicação turismo – têm conexões com a 

categoria ‘contexto histórico-social’ (que representa o ecossistema). 

Através das categorias ‘trabalho em turismo, ‘educação em turismo’, e ‘política em 

turismo’ é possível identificar também a quarta relação do sistema – entre as dimensões centrais 
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e o setor de aplicação. Essas categorias já carregam em si a relação entre as dimensões centrais 

e sua aplicação ao setor do turismo. 

Por fim, a quinta relação do sistema – a temporal – fica tanto expressa através da 

categoria de ‘contexto histórico-social’ (que representa a dimensão histórico-social, que une 

ecossistema e tempo no modelo) quanto subentendida na expressão e na política atuais de 

qualificação profissional (sempre determinadas pelo tempo histórico em que se situam). 

Portanto, tendo sido encontradas todas as partes do sistema e todas as relações que o 

modelo teoriza entre elas, é possível concluir que a política pública de qualificação profissional 

em turismo se enquadra e valida a aplicação do modelo sistêmico de compreensão da 

qualificação profissional teorizado. 

O próprio modelo sistêmico é baseado na Teoria da Complexidade, então o 

enquadramento da política no modelo, em si, já aponta sua complexidade. Mas para além disso, 

serão observados em específico os princípios dialógico, recursivo e hologramático. 

A própria organização das categorias aponta um aspecto da complexidade da política de 

qualificação. Algumas categorias representam elementos do modelo sistêmico geral (como as 

concepções de educação e trabalho e a disputa política) enquanto outras representam o modelo 

aplicado ao setor do turismo (como trabalho, educação e política em turismo). Isso mostra que 

a política trata tanto do processo da qualificação profissional em si quanto do processo da 

qualificação para o turismo – reforçando uma relação recursiva entre ambos: o conceito de 

qualificação em turismo necessita de uma base do que se compreende como qualificação 

profissional; e ao mesmo tempo um conceito geral de qualificação só pode ser estabelecido a 

partir da sua aplicação nos setores específicos (incluindo o turismo), pois não existe na prática 

cursos de qualificação que não sejam voltados a postos de trabalho ou setores econômicos. 

É a partir desta recursão que se dá toda a análise das dimensões do modelo no conteúdo 

da política, isto é, uma mesma categoria pode compor o perfil de mais de uma dimensão 

observada. As relações do modelo sistêmico identificadas com a técnica de coocorrência, por 

exemplo, são observadas tanto nas categorias referentes ao modelo geral (que se conectam entre 

elas) quanto nas referentes ao modelo aplicado ao turismo (que têm mais relações também entre 

o próprio setor de aplicação do turismo). 

Já a dialógica pode ser observada em dois momentos. Primeiro, nos temas de cada 

categoria podem ser observados assuntos ou concepções previamente antagônicas, como: os 

interesses de diferentes atores sociais nas categorias políticas; as concepções opostas de 

turismo, trabalho e educação; e a diferença entre objetivos esperados e resultados encontrados 

da educação profissional. Inicialmente, esses temas se contrapõem, porém eles também se 
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complementam para formação da política: os interesses dos atores convivem e dialogam; as 

concepções se atravessam e geram consequências nas expressões da qualificação; e os objetivos 

e resultados se retroalimentam. Dessa forma, os temas são inicialmente contrários, mas devido 

à natureza conflituosa de uma política pública, acabam por se complementar também – 

reforçando uma política dialógica. 

Além disso, a dialógica pode ser percebida pela conotação que as passagens recebem. 

A técnica da direção revela que diversos temas contidos no interior das categorias têm mais de 

uma conotação – como positiva e negativa ou neutra e negativa. Isto é, o mesmo tema presente 

é visto na política de forma positiva/neutra e de forma negativa, mostrando, mais uma vez, 

visões contrárias que também se complementam. Assim, enquanto os temas mostram uma 

relação dialógica entre si, a direção deles mostra uma relação dialógica no seu interior. 

Essa circunstância aprofunda a dialógica dos elementos teorizada no modelo sistêmico: 

um elemento não é apenas formado no resultado de possibilidades antagônicas, mas o 

antagonismo das possibilidades permanece mesmo após a sua constituição. Concepções e 

processos contraditórios não se eliminam, mas coexistem em conflito no interior dos elementos. 

Ainda, o princípio hologramático aparece nos elementos/categorias e nos temas. A 

composição singular da política de qualificação em turismo atual – formada por diversas 

iniciativas elaboradas em tempos diferentes – a torna mais complexa do que apenas a PNQT. 

O todo ‘política de qualificação em turismo’ é formado pelas partes expressas em cada ação – 

BBA, CGT, PQI, Pronatec, MédioTec e PNQT. Por outro lado, em cada parte, cada ação, cada 

documento são encontrados os elementos do modelo sistêmico – o que permite que, através do 

comportamento recursivo destes, sejam rastreados todos os demais elementos. Por isso, as 

partes compõem o todo da mesma forma que o todo se encontra nas partes. Os temas aparecem 

como expressão clara dessa inter-relação. Educação profissional, exercício do trabalho, 

impactos do turismo, papel dos atores sociais são exemplos de temas que aparecem em diversas 

categorias. Como prevê o modelo sistêmico, a recursividade entre as dimensões propicia a 

relação hologramática. No caso da política, ainda mais clara através da recorrência dos temas 

em categorias de dimensões diferentes. 

Desta maneira, se verifica também a complexidade da qualificação profissional 

teorizada no modelo sistêmico e confirmada no conteúdo da política pública. Mas além dos 

aspectos da complexidade e do modelo sistêmico, as técnicas de análise de conteúdo utilizadas 

revelam características de um perfil desta política de qualificação em turismo. 

Em relação à presença, como visto, o número de documentos onde cada categoria 

aparece é amplamente variável. Tendo as dimensões como perspectiva, é possível notar que: a 
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dimensão de trabalho é a que menos está presente, constando em oito documentos; em seguida, 

o setor de aplicação do turismo, em 11 documentos, e a dimensão educativa, em 13 documentos; 

e, por fim, a dimensão política consta em todos os 15 documentos. 

A técnica de frequência apresenta resultados semelhantes. A Figura 22 contém as 

frequências individuais das categorias no conteúdo marcado da política. 

  

Figura 22 – Frequência de todas as categorias no conteúdo marcado total da política

Fonte: elaborada pelo próprio autor. 
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Com isto, foi possível encontrar nas marcações as seguintes frequências: 10,3% da 

dimensão histórico-social; 13,3% da dimensão de trabalho; 21,7% do setor de aplicação do 

turismo; 32,5% da dimensão educativa; e 48,8% da dimensão política33. Uma ordem de 

grandeza equivalente à encontrada com a técnica de presença. 

Quanto à técnica de ordem, o resultado geral não é tão esclarecedor. Uma média geral 

não é representativa, pois os elementos aparecem em números muito variáveis de documentos, 

assim como os documentos possuem números muito variáveis de categorias presentes. O dado 

aferível deste cenário é que a fragmentação da política em vários documentos dentre os quais 

não se é possível detectar uma hierarquia, não permite identificar um padrão de destaque entre 

os temas. 

Em relação à técnica de direção, 53% do total de marcações têm conotação positiva, 

36% tem conotação neutra e 12% tem conotação negativa34. Claramente o texto da política 

tende a apresentá-la de forma positiva (os benefícios e a importância da sua existência) ou 

neutra (sem divergências conceituais ou de interesses). Muito pouco espaço é dado para críticas 

– seja a grupos, comportamentos ou políticas. Assim, a política possui um caráter otimista, que 

enfatiza a própria validade e justificativa, enquanto omite as controvérsias e os possíveis 

prejuízos que pode gerar aos atores sociais.  

Essa relação (positiva > neutra > negativa) se observa nas 10 categorias que representam 

os elementos do modelo sistêmico – apenas a categoria ‘dimensão histórico-social’ tem o 

comportamento oposto (negativa > neutra > positiva). Pode-se rastrear o comportamento 

inverso da categoria do ecossistema às abordagens: ela é a que mais possui passagens que tratam 

o tema de forma indireta (e ficam subentendidos nessas passagens, temas vistos de forma 

negativa como corrupção e ineficiência de políticas).  

A média das abordagens é de 10% indiretas, 9% superficiais, 38% rápidas e 42% 

extensas. No geral, as categorias seguem esse perfil – o que demonstra que o texto da política 

trata os assuntos, em sua grande maioria, de forma direta e, consideravelmente, de forma mais 

aprofundada. As únicas categorias que fogem a esse perfil são ‘dimensão histórico-social’, 

como mencionado, e ‘concepção ideológica de turismo’. Esta última, porém, se destaca como 

falha da política – que sendo de qualificação em turismo, trata, na maior parte, de forma indireta 

o conceito do próprio turismo. 

                                                 
33 Essa porcentagem também extrapola 100%, pois 27,2% das marcações é contada duas vezes em função da 

coocorrência das categorias. 
34 Assim como a frequência das dimensões, foi utilizado para cálculo o total de marcações e não de unidades de 

análise. A soma dos percentuais extrapola 100% pois algumas passagens possuíam duas conotações em função de 

dois trechos ou duas ideias. 
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O panorama proporcionado pelos resultados das técnicas indica alguns significados. 

Primeiro, é coerente que a dimensão política se destaque e esteja presente em todos os 

documentos, afinal, trata-se de uma política pública – sua própria existência é parte da dimensão 

política da qualificação profissional. Segundo, existe um viés voltado à educação na política. 

Ainda que trate da área do trabalho, a desproporção entre as duas mostra que a política se 

debruça sobre a parte educativa do processo de qualificação, deixando em segundo plano suas 

características e desdobramentos no campo do trabalho. Terceiro, se destaca a presença do setor 

de aplicação do turismo em apenas 11 documentos e 21,7% das marcações. É preciso notar que 

dois documentos são dispositivos legais que regulam a política de qualificação no geral (a lei 

que institui o Pronatec e o Guia MédioTec) e, por isso, não necessariamente precisam trazer as 

especificidades dos setores econômicos. Ainda assim, o Guia MédioTec está incluído nos 11 

documentos, o que significa que três documentos específicos da política de qualificação em 

turismo não contemplam nenhuma das categorias relacionadas ao setor de aplicação do turismo. 

Isso aponta que, apesar da recursão entre os conceitos de qualificação profissional em geral e 

no turismo, existe um desequilíbrio entre eles na política: embora seja específica de qualificação 

em turismo, ela pende para a qualificação em geral.  

Esta última característica mencionada gera desdobramentos conflituosos no campo das 

políticas públicas. Um deles é o não aproveitamento desse instrumento voltado para o setor de 

turismo para construir conhecimento e ações sobre e para o próprio campo do turismo. A 

qualificação profissional em termos gerais possuiu outros documentos e políticas que regulam, 

discorrem e debatem sobre ela – então uma política de qualificação em turismo é uma 

oportunidade de estabelecer as características desse conceito aplicado ao turismo (como as 

especificidades da educação, do trabalho e da política no âmbito do turismo). Porém, o 

observado foi em direção oposta: a maior parte dos documentos não contextualiza ou 

caracteriza o processo de qualificação com o campo do turismo. 

O outro, consequentemente, é a sobreposição das políticas. Se a política específica do 

turismo se dedica a trabalhar o conceito geral de qualificação, então vai haver sobreposição 

com a política geral de qualificação. Isso pode se expressar em: repetição, caso a política 

específica seja coerente com a geral; ou contradição, caso siga em direção diferente. De uma 

ou outra forma, nessa circunstância se despende o dobro de esforços e espaço do poder público 

(entendendo a política pública como ação e instituição) para um objetivo (a política geral) ao 

mesmo tempo que se esvazia de conteúdo o outro (a política em turismo). 

Todas as técnicas apontam em algum grau que o setor de aplicação do turismo recebe 

menos atenção que as demais dimensões do modelo. Na presença, é a que menos aparece em 
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documentos; na frequência, é a que menos aparece em unidades de análise; na coocorrência é a 

que tem mais categorias polarizadas; na ordem, é a que mais aparece entre as últimas categorias 

dos documentos; tem padrões atípicos na direção e nas abordagens. A análise das categorias do 

setor de aplicação revelou que os temas tratados são restritos ou tendenciosos: a educação em 

turismo é quase sempre vista como educação profissional; o trabalho em turismo não se liga à 

discussão ideológica de trabalho; não se discute os prejuízos possíveis dos atores sociais 

envolvidos na qualificação em turismo; e, principalmente, há ausência de discussão das 

concepções no campo do turismo. Isto é, as questões do turismo são dadas como certas, sem 

controvérsias ou possibilidades de interpretações diversas. Entretanto, muitas são as 

concepções possíveis de turismo e das áreas que a ele se conectam na qualificação profissional. 

Se estas concepções não estão claras ou não são discutidas na política pública nacional de 

qualificação profissional em turismo é porque tal ausência de clareza e suposto consenso 

privilegia a reprodução de determinadas concepções que condizem com os interesses de um ou 

outro ator social envolvido. 

Desta forma, o próximo capítulo vai apresentar a análise dos discursos que atravessam 

a dimensão política da qualificação profissional regulada na política pública nacional de 

qualificação profissional em turismo vigente de 2017 a 2018. 
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4 DIMENSÃO POLÍTICA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA POLÍTICA 

PÚBLICA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO 

 

 

A partir do método de análise de conteúdo, o texto da política de qualificação 

profissional em turismo pôde ser decodificado, inferindo-se significados subjacentes à 

superfície textual. Com isso, a política foi transposta para o modelo sistêmico de compreensão 

da qualificação profissional, permitindo a demarcação das passagens textuais onde se encontra 

cada elemento do sistema e, em seguida, a análise de como tais elementos são apresentados 

pelo texto da política. 

Entretanto, como apontado no final do capítulo anterior, o conteúdo do texto isolado 

não é capaz ou não se propõe a transmitir as contradições, possibilidades e posicionamentos 

intrínsecos aos elementos do sistema da qualificação profissional. Isolados, nem o texto nem os 

significados nele subjacentes dão conta da complexidade do sistema. Para se analisar a 

dimensão política da qualificação profissional, é necessário passar-se do texto ao discurso e do 

discurso à ideologia. E para tanto, a análise de conteúdo não é suficiente sozinha.  

De acordo com Orlandi (2015), a análise de conteúdo permite responder o que o texto 

quer dizer (a linguagem transparece os sentidos) enquanto a análise de discurso permite 

responder como o texto significa (os sentidos são constituídos no funcionamento da linguagem). 

Nesse sentido, a análise de conteúdo permitiu transpor a política para o modelo sistêmico, 

revelando seus elementos e dimensões no texto e identificando sua complexidade. Porém, como 

os posicionamentos dos atores sociais envolvidos (compreensão e posição sobre turismo, 

trabalho e educação) não estão dados no texto, é necessária a utilização do método de análise 

de discurso35. 

De acordo com Brandão (2012), o surgimento da teoria/método da análise de discurso 

parte da superação do texto/linguagem como sistema autônomo, fechado em si. Brandão (2012) 

e Orlandi (2015) colocam três correntes científicas no embasamento teórico da análise de 

discurso36: a Linguística contribuiu para a compreensão da linguagem como algo não 

transparente; o Materialismo Histórico, que contribui para compreender a linguagem como 

forma material da produção de sentidos na história; e a Psicanálise, que contribui com o 

                                                 
35 A teoria da Análise de Discurso que embasa a presente pesquisa é a advinda da vertente francesa (em 

contraposição à vertente americana), por sua vez, também recortada para a vertente brasileira através das produções 

das autoras Orlandi (2003; 2015) e Brandão (2012). 
36 As autoras também colocam outras teorias na base da análise discurso, como a teoria do discurso, a teoria da 

ideologia e a teoria da sintaxe e enunciação. 
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conceito de sujeito. Contudo, tais teorias não foram apenas absorvidas e unificadas, mas 

confrontadas em suas divergências – permitindo à análise de discurso tanto desenvolver suas 

concepções de discurso e ideologia quanto repensar os conceitos de linguagem, história e 

sujeito. De acordo com Orlandi, a análise de discurso: 

 

Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o 

Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo 

modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como 

materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele 

(ORLANDI, 2015, p. 18). 

 

A autora demonstra como os conceitos advindos das três correntes, quando 

confrontados, reformularam uns aos outros: a língua é produzida por sujeitos em situações 

históricas; a história tem seu sentido construído pelo sujeito e materializado na língua; e o 

sujeito é balizado pelo funcionamento da língua e pelas condições históricas (ORLANDI, 

2015). Partindo de tais considerações de Orlandi, é possível se apreender a Complexidade nas 

bases da análise de discurso: relações dialógicas (concepção das teorias originais e concepção 

da análise de discurso), recursivas (um produz e é produzido pelo outro) e hologramáticas (é 

possível detectar o todo da relação em cada um dos conceitos) entre os conceitos de língua, 

materialidade da história e sujeito. 

A partir das premissas conceituais básicas, a análise de discurso passa a trabalhar os 

conceitos de discurso e ideologia. 

De acordo com Orlandi (2015, p. 13): “Na análise do discurso, procura-se compreender 

a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 

constitutivo do homem e da sua história”. Assim, a língua constitui sujeito e história na medida 

em que é trabalho simbólico, na medida em que é dotada de sentido. A autora aponta também 

que: “As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam” 

(ORLANDI, 2015). A esse processo de dotação de sentido é que diz respeito o discurso.  

Orlandi (2015, p. 13) conceitua discurso como “palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”. Além disso, o discurso é 

um “ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos linguísticos” 

(BRANDÃO, 2012, p. 11), produzindo os sentidos no texto a partir da ideologia em que se 

insere.  

Orlandi aponta como a ideologia trabalha na inter-relação entre linguagem, sujeito e 

história. De acordo com a autora “como não há uma relação termo-a-termo entre 

linguagem/mundo/ pensamento relação torna-se possível porque a ideologia intervém com seu 
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modo de funcionamento imaginário. São assim as imagens que permitem que as palavras 

‘colem’ com as coisas” (ORLANDI, 2015, p. 46) 

Apreende-se, então, que o processo de dotação de sentido vai da ideologia ao discurso 

e do discurso à linguagem. Nesse sentido, Orlandi (2015, p. 15) aponta que “a materialidade 

específica da ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua”. Outra 

vez é possível se apreender a Complexidade na teoria da análise de discurso, a partir das 

considerações das autoras: língua, discurso e ideologia produzem, recursivamente, umas às 

outras. E é neste fluxo recursivo que se observa que a linguagem “não é neutra, inocente e nem 

natural, por isso o lugar privilegiado de manifestação da ideologia” (BRANDÃO, 2012, p. 11). 

De acordo com Brandão (2012), a linguagem é uma forma do ser humano se conectar 

com a realidade e, por isto, ela é sempre lugar de confronto ideológico. Isto é, as ideologias que 

representam diferentes classes sociais disputam a prevalência sobre a linguagem, pois está é o 

meio pelo qual os indivíduos compreendem a realidade. É desta maneira que a análise de 

discurso extrapola a superfície do texto e mesmo os sentidos nele subjacentes para compreender 

o funcionamento dos discursos nele materializados e, consequentemente, das ideologias que 

esses discursos materializam. 

 

Ela [análise de discurso] opera com o conceito de ideologia que envolve o 

princípio da contradição que está na base das relações de grupos sociais, cujas 

ideias entram em confronto, numa correlação de forças; considera também as 

noções de interpelação/assujeitamento e de aparelhos ideológicos de Estado 

que governam, regulam essas relações. Ela busca não eliminar essas 

contradições, mas, ao contrário, fazê-las aflorar na materialidade linguística 

do discurso, apreendê-las nas formas de organização discursiva, 

possibilitando captar as relações de antagonismo, de aliança, de dissimulação, 

de absorção que se processam entre diferentes formações discursivas 

(BRANDÃO, 2012, p. 103). 

 

A utilização da análise de discurso como método nesta pesquisa busca exatamente 

revelar as contradições presentes nos interesses dos atores sociais envolvidos na qualificação 

profissional em turismo e as relações que os discursos e as ideologias estabelecem entre si e 

entre eles e a política pública. A Figura 23 representa graficamente o papel das ideologias e dos 

discursos na disputa política entre os atores interessados na política pública de qualificação 

profissional. 

 



139 

 

Figura 23 – Funcionamento do discurso na política pública

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A análise da dimensão política empreendida na presente pesquisa está baseada na 

compreensão do funcionamento apontado na Figura. A partir da política pública (texto) se 

identificam as formações discursivas e, delas, se identificam as ideologias que norteiam as 

concepções ideológicas de turismo, trabalho e educação. Ao remeter estas ideologias a atores 

sociais e analisar suas relações de complementaridade e antagonismo, encontra-se a disputa 

política – alcançando-se, assim, todos os elementos da dimensão política. 

A seguir é apresentada a instrumentalização do método de análise de discurso. 

 

4.1 MÉTODO ADAPTADO DE ANÁLISE DE DISCURSO 

 

A aplicação do método da análise de discurso nesta pesquisa se organiza a partir dos 

conceitos de dispositivo teórico e dispositivo analítico, conforme apresentados por Orlandi 

(2015). 

De acordo com Orlandi (2015, p. 23), “toda leitura precisa de um artefato teórico para 

que se efetue”. Isto significa que, assim como o locutor constrói seu discurso a partir de seus 

conhecimentos teóricos e ideológicos, também o interlocutor interpreta os discursos a partir de 

uma base teórica e ideológica. Nessas circunstâncias – e reconhecendo que o analista é um 

sujeito igualmente interpelado por ideologias – é necessário que a análise tenha uma referência 

teórica explícita pela qual o analista vai construir sua análise e o leitor possa compreender o 

funcionamento e a função da análise. Em paralelo à Teoria da Complexidade, este movimento 

corresponde ao metaponto de vista – isto é, uma perspectiva sobre a própria perspectiva do 

cientista/analista (MORIN, 2005). Esta base teórica que o analista tem como referência e 

explicita como ferramenta de análise constitui o dispositivo teórico. 

O dispositivo teórico serve como mediação entre os sentidos que os sujeitos locutor e 

interlocutor conferem ao texto em função das ideologias que lhes constituem, respectivamente. 
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Ele é necessário como parâmetro da análise, uma vez que o sentido não é construído somente 

pelo locutor e nem somente pelo interlocutor, mas na interação entre ambos (BRANDÃO, 2012; 

ORLANDI, 2015). Consequentemente, o discurso não confere ao texto um sentido unívoco que 

pertença ao locutor e, portanto, a interpretação do sentido não é uma descoberta, mas a 

compreensão de um processo. De acordo com Orlandi, não existe uma chave de interpretação 

pela qual se acessa o sentido do texto. Assim: “Não há esta chave, há método, há construção de 

um dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação 

que o constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender” 

(ORLANDI, 2015, p. 24). 

A partir do dispositivo teórico, de acordo com Orlandi (2015), é construído o dispositivo 

analítico – a forma de aplicação específica do dispositivo teórico para a pesquisa específica 

empreendida pelo analista. De acordo com Orlandi (2015, p. 25): “O que define a forma do 

dispositivo analítico é a questão posta pelo analista, a natureza do material que analisa e a 

finalidade da análise”. 

Assim, enquanto o dispositivo teórico é um parâmetro da compreensão de sentidos para 

a análise, o dispositivo analítico é um parâmetro para a operacionalização do dispositivo teórico 

enquanto método. 

Nota-se também, a partir dos apontamentos de Orlandi (2015), mais um cruzamento 

possível com a Complexidade: a relação recursiva entre os dispositivos teórico e analítico. O 

dispositivo teórico engloba os preceitos teóricos a serem aplicados no analítico; enquanto o 

analítico, ao aplicar a teoria, ratifica as bases do teórico. Isto é, o dispositivo teórico requer a 

aplicação de suas teorias e o dispositivo analítico demanda/refuta teorias necessárias para o 

método. Esta recursão entre teoria e método foi base da construção dos dispositivos da presente 

pesquisa. A seguir, os dispositivos serão apresentados – separadamente apenas pela finalidade 

de detalhamento. 

 

4.1.1 Dispositivo teórico 

 

Seis parâmetros compõem o dispositivo teórico da análise de discurso empreendida 

nesta pesquisa. 

O primeiro é a teoria da própria análise de discurso. Como visto, a análise de discurso é 

tanto teoria quanto método. Além dos princípios teóricos que embasam a criação e 

funcionamento da análise de discurso, também foi necessário articular suas ferramentas 

metodológicas para aplicação dos conceitos fundamentais para o funcionamento do discurso. 
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Além dos conceitos apresentados no início deste capítulo – linguagem, história, sujeito, 

discurso, ideologia – outros conceitos da análise de discurso serão apresentados com o 

dispositivo analítico, indicando sua operacionalização. O embasamento teórico para o método 

vem das obras de Brandão (2012) e Orlandi (2003; 2015). 

Em seguida, todas as teorias e métodos articulados passam pela perspectiva da Teoria 

da Complexidade, seguindo as orientações de Morin (2005). Assim como a complexidade foi 

observada em relação aos conceitos já apresentados, ela é observada nos conceitos que serão 

apresentados no dispositivo analítico. Para além disso, a complexidade figura, em si, no 

dispositivo teórico, uma vez que também pode ser observada nos discursos analisados. 

As próximas teorias dizem respeito, não ao método e teoria que norteiam esta pesquisa, 

mas às áreas que serão analisadas nos discursos que atravessam a política de qualificação 

profissional em turismo. A justificativa da escolha destas teorias, e não de outras, se dá por 

serem componentes do referencial teórico da pesquisa (Capítulo 1) utilizados no modelo 

sistêmico de compreensão da qualificação profissional (Capítulo 2). Como visto nestes 

capítulos, tais teorias permitem compreender determinados elementos do sistema – as 

concepções ideológicas e a disputa política – mas são possibilidades. Isto significa que outras 

teorias podem ser articuladas para compreensão dos mesmos elementos e, neste sentido, a opção 

por estas, especificamente, está baseada na contribuição para a questão da presente pesquisa. 

Essas quatro teorias possuem (ou permitem trabalhar) um viés político na medida em que 

apresentam as relações dispares entre grupos, classes ou atores sociais, bem como os possíveis 

contrapontos a esta disparidade. 

Dito isto, para tratar de turismo, a terceira teoria articulada é a de turismo duro e turismo 

suave, proposta por Krippendorff (2003). A quarta, versando sobre trabalho, é a teoria de Marx 

(2008) sobre trabalho alienado. Em seguida, utilizou-se a teoria sobre educação libertadora e 

educação bancária de Freire (2016) nas abordagens sobre educação. E por fim, a teoria de 

hegemonia e coerção de Gramsci (2011) para a disputa política. A utilização destas teorias está 

apresentada também no dispositivo analítico, a seguir. 

 

4.1.2 Dispositivo analítico 

 

Para a construção do dispositivo analítico foram articulados quatro eixos de conceitos 

advindos da teoria da análise de discurso. Assim, serão apresentados os conceitos por eixo, sua 

aplicação à presente pesquisa e, ao final todos serão sintetizados em um modelo metodológico. 
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O primeiro eixo diz respeito ao recorte utilizado para a análise – tanto o recorte material 

(os trechos dos textos utilizados) quanto o ideológico (os discursos apreendidos). 

O discurso não é uma unidade encerrada nem fechada em si mesma. Isso porque todo 

discurso está ligado e é atravessado por diversos outros discursos e, portanto, os significados 

de um discurso podem ser rastreados em outros discursos; tratando-se de um processo contínuo 

que não possui início e término explícitos, isto é, ele já nasce da relação com discursos 

anteriores, segue sendo produzido na relação com novos discursos e é base para a formação de 

outros discursos (ORLANDI, 2003, 2015; BRANDÃO, 2012). Esse complexo de formações 

discursivas pode ser organizado pelos conceitos de universo, campo e espaço discursivo. 

O universo discursivo é o “conjunto de formações discursivas de todos os tipos que 

interagem numa dada conjuntura” (MAINGUENEAU, 1984, p. 27 apud BRANDÃO, 2012, p. 

89). Ou seja, todos os discursos em todas as suas interações (oposição, embasamento, 

desdobramento, complementaridade, entre outras) de um dado momento. Já o campo discursivo 

é “um conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, se delimitam 

reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo” (MAINGUENEAU, 1984, 

p. 28 apud BRANDÃO, 2012, p. 90). Os campos discursivos são grupos de discursos que 

abordam objetos em comum, como campo da educação, da política ou da religião. Por fim, os 

espaços discursivos “são recortes discursivos que o analista isola no interior de um campo 

discursivo tendo em vista propósitos específicos de análise” (BRANDÃO, 2012, p. 90). É o 

recorte que um analista precisa realizar – balizado por seus objetivos, métodos e teorias – para 

conseguir delimitar o discurso analisado (sem, contudo, estancar o discurso dos outros tantos 

com os quais se relaciona, uma vez que ele também só faça sentido a partir das suas relações). 

Desta forma, o recorte configura uma ferramenta metodológica para a análise de 

discurso. Na presente pesquisa, se pretende analisar a dimensão política da qualificação 

profissional; para isto, serão analisados os seus elementos no modelo sistêmico: concepções 

ideológicas de turismo, trabalho e educação e a disputa política entre os atores sociais. O recorte 

adotado visou, portanto, buscar as formações discursivas relacionadas a turismo, trabalho e 

educação a partir das teorias elencadas no dispositivo teórico. Entendeu-se, assim, que, dentro 

do universo discursivo, a presente pesquisa trata do campo discursivo do ‘discurso da política 

pública’ e os espaços discursivos seriam relativos aos elementos do modelo sistêmico – sobre 

turismo, sobre trabalho, sobre educação. O elemento da disputa política será inferido e analisado 

a partir dos resultados dos outros três elementos. 
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Inicialmente, foram elencadas as passagens do texto da política37 onde a análise de 

conteúdo indicou a presença dos elementos listados. Contudo, sendo o “recorte é uma unidade 

discursiva: fragmento correlacionado de linguagem — e — situação” (ORLANDI, 2003, p. 

139), a relação de significados expandiu, em parte, esse recorte inicial, à medida que os sentidos 

somente se realizavam na relação com outras partes do texto. 

O segundo eixo diz respeito ao processo que ocorre para significação do texto, 

representado pelos conceitos de formação discursiva (FD), formação ideológica (FI), 

funcionamento do discurso e condições de produção. 

De acordo com Orlandi (2015, p. 41): “As palavras falam com as outras. Toda palavra 

é sempre parte do discurso. E todo discurso se delineia na relação com outros: dizeres presentes 

e dizeres que se alojam na memória”. Essa ideia está ligada à visão do discurso como um 

processo não cristalizado. Na medida em que o discurso não possui limites muito bem definidos 

(nem em relação a início e término nem em relação a outros discursos), é utilizado na análise 

de discurso o conceito de FD – e o mesmo ocorre com a ideologia, que é utilizada como FI. 

Assim, discurso e ideologias não podem ser apreendidos como objetos fechados, mas como 

processos, como FD e FI. 

Como visto, o processo de significação vai da ideologia ao discurso e do discurso ao 

texto. Transpondo esse processo aos conceitos deste eixo, Orlandi (2003) estabelece o seguinte 

esquema: 

  

Figura 24 – Funcionamento discursivo 

 

Fonte: Orlandi (2003, p. 132) 

 

                                                 
37 Como apontado no Capítulo 3, entende-se que a política pública nacional de qualificação profissional em turismo 

vigente de 2017 a 2018 é composta pelas iniciativas do Brasil + Turismo e pela PNQT. Assim, o termo “texto da 

política” se refere ao conjunto de textos – elencados também no Capítulo 3 – que estabelecem casa uma das 

iniciativas da política. 
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É possível observar na figura que o processo segue nas duas direções – caracterizando 

relações recursivas. Seguindo o fluxo a partir das formações ideológicas, pode-se apontar que: 

 

Falar-se-á de formação ideológica para caracterizar um elemento 

(determinado aspecto da luta nos aparelhos) susceptível de intervir como uma 

força confrontada com outras forças na conjuntura ideológica característica de 

uma formação social em um momento dado; cada formação ideológica 

constitui assim um conjunto complexo de atitudes e de representações que não 

são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos 

diretamente a posições de classes em conflito umas em relação às outras 

(HAROCHE et al. 1971, p. 102 apud BRANDÃO, 2012, p. 47). 

 

Assim, as formações ideológicas – o funcionamento das ideologias – iniciam o processo 

de significação da realidade a partir das relações de conflito de interesse das classes na 

sociedade.  

Em seguida aparecem as formações discursivas, que denotam os sentidos aos textos, à 

língua. De acordo com Orlandi (2015, p. 41) “as palavras não têm um sentido nelas mesmas, 

elas derivam seus sentidos das formações discursivas em que se inscrevem”. Ou seja, as mesmas 

palavras podem significar diferente em função da ideologia que interpelar o sujeito falante. 

As formações discursivas desempenham o papel de materializar as formações 

ideológicas, isto é, transpor os sentidos para a linguagem e os textos. De acordo com Orlandi 

(2003, p. 73): “A formação discursiva se constitui na remissão que podemos fazer de todo texto 

a uma formação ideológica, de tal forma que seu sentido (do texto) se define por essa relação”. 

Assim, o sentido da linguagem se dá somente a partir desta relação entre formações discursiva 

e ideológica. 

Se por um lado a FD está determinada pela FI, por outro ela se realiza através de um 

funcionamento discursivo. Como o discurso não é um objeto fechado e encerrado em si, o 

processo da FD só pode ser apreendido como uma atividade organizada. Ou seja, o discurso 

não é um objeto/conteúdo contido ou escondido no texto, mas o processo que dá significado ao 

texto. Então esses significados serão determinados pela forma como o discurso funciona: a FD 

gera determinados significados por acontecer com determinado funcionamento discursivo. O 

conceito de funcionamento discursivo foi assim teorizado por Orlandi: 

 

Consideramos que a atividade de dizer é ‘tipologizante’, ou seja, todo falante 

quando diz algo o diz estabelecendo uma ‘fisionomia’ para seu discurso de tal 

forma que, ao analisar, podemos reconhecer essa fisionomia como um tipo, 

ou melhor, eu diria que essa ‘fisionomia’ representa um funcionamento 

discursivo. Funcionamento porque não se trata de um modelo que o falante 
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procura preencher – um tipo – mas de uma atividade estruturante de um 

discurso determinado, para um interlocutor determinado, com finalidades 

específicas (ORLANDI, 2003, p. 61, grifo da autora). 

 

Duas questões dessa passagem são importantes para entender o funcionamento 

discursivo. A primeira é que o funcionamento não é um modelo, mas uma atividade. Assim 

como o discurso não é um conteúdo encontrável no texto, também o funcionamento discursivo 

não é uma estrutura de texto. O locutor não escolhe um modelo previamente e aplica à sua 

comunicação, o funcionamento é a atividade de dar sentido ao texto (mais método do que 

tipologia). Por outro lado, a segunda questão é a ideia de tipo. Embora aponte que o 

funcionamento não é um modelo tipológico, Orlandi também teoriza o conceito de tipo de 

discurso como uma cristalização de padrões de funcionamentos (ORLANDI, 2003, 2015). 

Pode-se pensar que o funcionamento discursivo é a atividade individual, enquanto o tipo é um 

padrão social – e um produz e é produzido, recursivamente, pelo outro. O conceito de tipo será 

retomado mais à frente. 

O último conceito do esquema são as condições de produção do discurso, ou seja, as 

condições que influenciam ou determinam a construção e o funcionamento do discurso. 

Diversos conceitos são apontados como condições de produção por Brandão (2012) e Orlandi 

(2003, 2015), alguns representando fatores de influência (contexto histórico, contexto da 

enunciação, formações imaginárias, tipo de discurso) e outros, mecanismos de produção de 

sentidos (paráfrase, polissemia, silêncio, interdiscurso, intertextualidade). Assim, esses fatores 

e mecanismos condicionam o funcionamento discursivo, sendo refletidas na linguagem, no 

texto.  

Orlandi sintetiza a relação entre os quatro conceitos do esquema do processo de 

produção de sentidos, dando um papel central ao de FD: 

 

A formação discursiva é caracterizada pelas marcas estilísticas e tipológicas 

que se constituem na relação da linguagem com as condições de produção. De 

outro lado, podemos dizer que o que define a formação discursiva é a sua 

relação com a formação ideológica. Assim, podemos perceber como se faz a 

relação das marcas formais com o ideológico. Podemos fazer o percurso nos 

dois sentidos: o que vai do ideológico para as marcas formais, ou destas para 

aquele. Isso só é possível, entretanto, mantendo-se o conceito de Formação 

Discursiva como mediador (ORLANDI, 2003, p. 132, grifo da autora). 

  

A partir deste esquema, o percurso seguido na presente pesquisa é, em parte, recursivo. 

Primeiro – como apontado com o recorte – a análise partiu das teorias para buscar os 

significados no texto da política. As perspectivas de cada teoria foram entendidas como as 
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formações discursivas. Isto implica que as formações discursivas encontradas foram deduzidas 

(a teoria aponta a FD no texto) em lugar de induções (o texto revela as teorias necessárias). Essa 

opção foi assumida em função da complexidade da política analisada: diversos discursos 

atravessam o texto, mesmo em relação a um só tema. A análise da concepção de trabalho, por 

exemplo, poderia ser feita a partir das formações sobre dignidade, sobre exploração ou outras. 

Um tratamento indutivo destes recortes iria gerar um volume de dados para análise inviável 

para a presente pesquisa (tendo em vista que, de acordo com os objetivos, foram analisadas as 

concepções de turismo, trabalho e educação). Nesse sentido, como afirmado, as teorias 

mobilizadas representam uma opção e não uma condição para a análise da política pública de 

qualificação profissional em turismo. Entretanto, tal opção não significa enviesamento da 

análise, pois a operacionalização do uso das teorias tem como base a Teoria da Complexidade 

e seu princípio dialógico – isto é, cada teoria apresenta duas perspectivas antagônicas que serão 

observadas junto com suas relações de oposição e de complementariedade. Assim, 

correspondem a FD as perspectivas teóricas de turismo (turismo duro; turismo suave), de 

trabalho (trabalho alienado; trabalho não alienado) e de educação (educação bancária; educação 

libertadora). 

Após as perspectivas teóricas estabelecidas como FD, elas foram buscadas no texto por 

meio dos mecanismos de significação e, a partir destes se apreendeu o funcionamento do 

discurso para se caracterizar novamente as FD (dessa vez enquanto discurso e não apenas teoria 

científica). Daí as relações recursivas. Por fim, após encontradas e analisadas todas as FD em 

suas relações, foram buscadas as formações ideológicas que as regem. 

Para a compreensão do funcionamento discursivo das FD foi necessário mobilizar o 

terceiro eixo de conceitos. O funcionamento discursivo além de definir qual sentido terá o texto 

(a partir das formações ideológicas) também define como esse sentido vai ser estabelecido. Para 

entender este processo, são necessários os conceitos de marcas, propriedade e tipos do discurso. 

De acordo com Orlandi (2003, p. 235-236) “as marcas dizem respeito à organização do 

discurso e as propriedades têm a ver com a totalidade do discurso e sua relação com a 

exterioridade”. Assim, as marcas são os elementos formais da linguagem pelos quais se 

constroem os textos, enquanto as propriedades são as características do discurso na sua dotação 

de sentidos ao texto. A propriedade dá sentido às marcas e as marcas materializam as 

propriedades. 

 

A observação das marcas (esquema gramatical) pode nos indicar 

procedimentos relevantes para a descoberta da(s) propriedade(s). Mas é só ao 

referir o esquema gramatical constituídos pelas marcas à propriedade é que 
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estamos caracterizando o discurso em sua especificidade. Isso vale dizer que, 

sem a consideração do funcionamento do discurso em suas condições de 

produção, não há possibilidade de distingui-lo, pois o estabelecimento da 

propriedade do discurso é o estabelecimento do funcionamento típico de suas 

condições de produção (ORLANDI, 2003, p. 236). 

 

Essa passagem indica que marcas e propriedades são elementos do funcionamento 

discursivo e retorna com a relação (dialógica) entre funcionamento e tipo do discurso.  

De acordo com Orlandi (2003), o tipo do discurso é relevante porque, como o 

funcionamento é um processo individual, analisá-lo sem um parâmetro mais amplo não iria 

contribuir muito para a compreensão da FD como materialidade da FI. Assim, o tipo do 

discurso: “É princípio organizador: primeiro passo para a possibilidade de se generalizarem 

certas características. Se agruparem certas propriedades e se distinguirem classes” (ORLANDI, 

2003, p. 217). A relação entre funcionamento e tipo é, portanto, dialógica porque os conceitos 

são distintos – o funcionamento, individual, e o tipo, social – e complementares (um forma e é 

formado, recursivamente, pelo outro). 

 

Da perspectiva da atividade, [o tipo] não se trata de um modelo que o falante 

preenche, mas sim de uma configuração que ele estabelece; não é um dado 

anterior, é o que se define na própria interação. Porém, enquanto resultados, 

enquanto produtos, os tipos são cristalizações de funcionamentos discursivos 

distintos.  Há pois, relação entre a atividade e o produto do dizer e assim os 

tipos passam a fazer parte das condições de produção do discurso. Por 

exemplo, com o uso e a sedimentação, funcionamento discursivos que se 

configuram como discurso jornalístico ou discurso jurídico, etc., ganham 

legitimidade, se institucionalizam historicamente e passam a contar nas 

condições de produção, como tipos cristalizados que retornam ao processo da 

interlocução, como modelos. O produto se repõe como processo (ORLANDI, 

2003, p. 153). 

 

Considerando as relações recursivas observadas a partir das concepções de Orlandi, a 

relação entre os quatro conceitos pode ser representada como na Figura 25. 
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Figura 25 – Marcas, propriedades, funcionamento e tipo do discurso

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Como se infere da Figura 25, diferentemente do processo horizontal que liga FI a 

condições de produção (Figura 24), a relação entre marcas, propriedades, funcionamento e tipo 

do discurso é vertical – hierarquizada. As marcas representam a superfície do texto dotada de 

sentido; as propriedades representam os sentidos dados às marcas; o funcionamento representa 

a atividade de dotação de sentido, fonte das propriedades; e o tipo é a cristalização de um uso 

social de determinado funcionamento. A hierarquia referida não trata de dominância de um 

conceito sobre o outro (na medida em que todas as relações são recursivas), mas da passagem 

da FD (tipo) até o texto (marcas). 

Tendo em vista este processo, na presente pesquisa os conceitos foram 

operacionalizados da seguinte forma: as FD (perspectivas teóricas deduzidas) balizaram os 

sentidos aferidos por meio dos mecanismos de significação; os mecanismos destacavam as 

marcas que carregavam os significados; as marcas, referidas às teorias, apontavam 

propriedades; o conjunto de propriedades de cada FD indicava um funcionamento; e este 

funcionamento, analisado por outros mecanismos de significação, se enquadrava em um tipo 

de discurso. 

O quarto eixo de conceitos trata dos mecanismos de significação utilizados para 

identificar as perspectivas metodológicas nos respectivos espaços discursivos e para apreender 

a tipologia das formações discursivas. Os mecanismos mobilizados para esta pesquisa são todos 

elementos das condições de produção. A Figura 26 contém a lista desses mecanismos e sua 

descrição. 
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Figura 26 – Quadro de mecanismos de significação 

MECANISMOS DEFINIÇÃO 

Paráfrase 

“A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se 

diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado” (ORLANDI, 2015, p. 34). 

“a paráfrase é a matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, sem sustentação 

no saber discursivo” (ORLANDI, 2015, p. 36). 

Polissemia 

“a polissemia é a fonte de linguagem uma vez que ela é a própria condição de existência 

dos discursos [...]. A polissemia é justamente a simultaneidade de movimentos distintos 

de sentido no mesmo objeto simbólico” (ORLANDI, 2015, p. 36). 

Explícito Aquilo que está dito, posto no texto. 

Implícito 
“diferentes formas de não-dizer (implícito), o pressuposto e o subentendido” 

(ORLANDI, 2015, p. 80). 

Silêncio 
“Este pode ser pensado como respiração da significação, lugar de recuo necessário para 

que se possa significar, para que o sentido faça sentido” (ORLANDI, 2015, p. 81). 

Interdiscurso 

“O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam 

o que dizemos. Para que minhas palavras façam sentido é preciso que elas já façam 

sentido” (ORLANDI, 2015, p.31). 

Intertexto 
“conjunto de fragmentos que ele [o discurso] cita efetivamente” (BRANDÃO, 2012, p. 

94) 

Relação de 

forças 

“o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. [...] Como nossa 

sociedade é constituída por relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas 

no poder desses diferentes lugares, que se fazem valer na ‘comunicação’.” (ORLANDI, 

2015, p. 37). 

Relação de 

sentidos 

“os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, assim 

como para dizeres futuros. Todo discurso é visto como um estado de um processo 

discursivo mais amplo, contínuo. Não há, desse modo, começo absoluto nem ponto final 

para o discurso. Um dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou 

possíveis” (ORLANDI, 2015, p. 37). 

Antecipação 

“todo sujeito tem a capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em 

que seu interlocutor ‘ouve’ suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto 

ao sentido que suas palavras produzem” (ORLANDI, 2015, p. 37). 

Fonte: adaptado de Orlandi e Brandão 

 

Os conceitos de paráfrase, polissemia, explícito, implícito, silêncio, interdiscurso e 

intertextualidade foram aplicados na etapa de identificação das formações discursivas nas 

marcas formais. Já os conceitos de relação de forças, relação de sentidos e antecipação foram 

utilizados para analisar os tipos dos discursos. 

Todos os conceitos e aplicações do dispositivo analítico, então, estão estruturados em 

um modelo de análise de discurso, apresentado a seguir. 

 

4.1.3 Modelo de análise de discurso 

 

A Figura 27 sintetiza as etapas do processo da análise de discurso realizada neste estudo. 
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Figura 27 – Método adaptado de análise de discurso 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

1. Delimitação do campo e dos espaços discursivos: em função do objeto de estudo, a política 

pública de qualificação profissional em turismo, o campo discursivo selecionado foi o do 

‘discurso da política pública’; e os espaços discursivos corresponderam às áreas dos elementos 

da dimensão política do modelo sistêmico (apresentado no Capítulo 2) – ‘sobre turismo’, ‘sobre 

trabalho’ e ‘sobre educação’. Os recortes dos espaços discursivos tiveram como base os trechos 

marcados com os respectivos elementos no método de análise de conteúdo. 

DELIMITAÇÃO DO CAMPO E DOS ESPAÇOS DISCURSIVOS

DEDUÇÃO DAS FD

IDENTIFICAÇÃO DAS FD NOS RECORTES

INFERÊNCIA DAS MARCAS E PROPRIEDADES DAS FD

INFERÊNCIA DO FUNCIONAMENTO DISCURSIVO

ANÁLISE DA TIPOLOGIA DAS FD

ANÁLISE DA COMPLEXIDADE ENTRE AS FD DO MESMO ESPAÇO DISCURSIVO

IDENTIFICAÇÃO DAS FI QUE REGEM AS FD ANALISADAS

CARACTERIZAÇÃO DAS FI

ANÁLISE DAS FI
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2. Dedução das FD a partir das teorias: a partir da teoria de Krippendorf (2003), foram 

deduzidas as FD ‘turismo duro’ e ‘turismo suave’; da teoria de Marx (2008) as FD ‘trabalho 

alienado’ e ‘trabalho não alienado’; e da teoria de Freire (2016), as FD de ‘educação bancária’ 

e ‘educação libertadora’. 

3. Identificação das FD nos recortes: para identificar os sentidos de cada FD foram utilizados 

os mecanismos de paráfrase, polissemia, explícito, implícito, silêncio, interdiscurso e 

intertextualidade. Assim, por meio desses mecanismos, se identificava a qual viés das teorias 

(FD) os sentidos se ligavam em cada espaço discursivo. Essa identificação foi balizada por 

parâmetros teóricos organizados a partir do próprio texto das obras que contêm as teorias. Os 

parâmetros apontam como cada viés da teoria entende tópicos em comum daquela teoria. 

Naqueles parâmetros em que o texto não fornecia explicitamente as características dos dois 

vieses, o faltante foi preenchido pela compreensão que se fez do sentido da teoria – os 

parâmetros desses casos estão discriminados. Os parâmetros contam no Apêndice B. 

4. Inferência das marcas e propriedades das FD: discriminadas as FD, foram analisadas as 

marcas formais do discurso a partir dos trechos significados pelos mecanismos de significação. 

Em seguida, aproximava-se as marcas formais dos parâmetros teóricos para inferir as 

propriedades do discurso. Assim, se observou como a linguagem funcionava para significar os 

sentidos listados nos parâmetros teóricos. Devido ao volume de textos trabalhados, a quantidade 

de sequências discursivas38 relativa a cada propriedade tornaria o texto maçante. Por isso, 

optou-se por expressar no texto apenas um exemplo de sequência discursiva, deixando listadas 

todas as sequências nos Apêndices C, D, E, F, G e H, relativos a cada FD. 

5. Inferência do funcionamento discursivo: para cada FD, as propriedades foram aproximadas 

e comparadas. Junto às marcas formais que materializavam as propriedades, foram inferidos 

processos maiores de caracterização do funcionamento do discurso em cada FD. 

6. Análise da tipologia das FD: compreendidos os funcionamentos discursivos, buscou-se o tipo 

das FD. Para isto, foi utilizada como ferramenta metodológica a tipologia estabelecida por 

Orlandi (2003), que caracteriza os discursos como autoritário, polêmico ou lúdico. De acordo 

com a autora, a função metodológica destas tipologias tem duas versões: na forte, todos os 

discursos podem ser enquadrados em um dos três tipos; na fraca, os discursos apresentam 

diversas características que demandariam várias tipologias, das quais esses três tipos seriam 

apenas possibilidades (ORLANDI, 2003). 

                                                 
38 Compreende-se como sequências discursivas, na presente pesquisa, os trechos textuais carregados com os 

sentidos que compõe as formações discursivas. 
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 Nessa pesquisa se utilizou a versão forte, entendendo-se que por tratar de vários campos 

do conhecimento (turismo, trabalho, educação, política) a indução de tipologias para cada FD 

dificultaria a comparação posterior para analisar as FI. Desta forma, foi apreendido se as FD 

funcionavam como discursos autoritários, polêmicos ou lúdicos – e para tanto, foram utilizados 

os princípios teóricos elencados por Orlandi. A Figura 28 sintetiza os critérios que caracterizam 

e diferenciam os tipos: 

 

Figura 28 – Quadro de características da tipologia de discurso teorizada por Orlandi. 

Critérios Lúdico Polêmico Autoritário 

Reversibilidade entre os 

interlocutores 

Total Sob certas condições Tende a zero 

Objeto do discurso 

Se mantém como tal Presente, mas os 

participantes lhe dão 

direção 

Oculto pelo dizer 

Polissemia Aberta Controlada Contida 

Exagero 
Non-sense Injúria Ordem (assujeitamento ao 

comando) 

Função referencial 

(verdade) 

Menos importante que a 

poética e a fática 

Respeitada, mas 

disputada 

Imposta, exclusivamente 

determinada pelo locutor 

Paráfrase / polissemia Tende à polissemia Tende ao equilíbrio Tende à paráfrase 

Fonte: adaptado de Orlandi (2003) 

 

Embora cada tipo se diferencie dos demais, eles “não têm de existir necessariamente de 

forma pura. Há mistura de tipos e, além disso, há um jogo de dominância entre eles que deve 

ser observado em cada prática discursiva” (ORLANDI, 2003, p. 155-156). Nesse sentido, a 

análise dos tipos nas FD não considerou tipos fechados e isolados, mas as relações entre os 

tipos – eventualmente, a dominância de um sobre os demais. Para esta análise se utilizou dos 

mecanismos de relação de forças, relação de sentidos e antecipação (conforme a Figura 26), 

pois são os processos que formam as posições dos interlocutores no discurso e as relações da 

FD com outros sentidos em seu exterior. 

7. Análise da complexidade entre as FD do mesmo espaço discursivo: após estabelecidos 

funcionamento e tipo das FD de um espaço discursivo, as duas foram comparadas e analisadas 

em suas relações dialógicas, recursivas e hologramáticas. Para a análise comparada utilizaram-

se os panoramas gerais de cada FD sobre seus mecanismos de significação, parâmetros teóricos 

e eixos, propriedades, funcionamento e tipologia discursivas. Pretendeu-se com esta etapa 

verificar como, no discurso, as FD (viés da teoria) se complementam, se distanciam ou se 

dominam. 
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8. Identificação das FI que regem as FD analisadas: as FI foram identificadas, por um lado, pela 

aproximação das perspectivas nas teorias utilizadas para dedução das FD; e, por outro, pelo 

próprio funcionamento das FD, que confirmou a aproximação prevista nas teorias. Assim, 

foram identificadas a FI que representa os interesses do empresariado e a FI que representa os 

interesses do ser humano. 

9. Caracterização das FI: para se caracterizar as FI foram feitas inferências de aproximações 

entre as FD que as compõem. As aproximações foram observadas nos âmbitos dos mecanismos 

de significação, das propriedades dos discursos, dos processos de funcionamentos discursos e 

dia tipos de discurso. 

10. Análise das FI: tendo caracterizados os funcionamentos das FI, as duas foram comparadas 

e analisadas de forma a se obter a compreensão da dimensão política do modelo sistêmico por 

meio delas. Neste sentido, para esta análise final foram utilizados três parâmetros teóricos. O 

primeiro foi o modelo sistêmico, pelo qual se estabeleceu a relação entre as FI (ideologias que 

carregam concepções ideológicas de turismo, trabalho e educação) e a disputa política entre os 

atores sociais interessados na qualificação profissional (representados pelas FI). O segundo foi 

a teoria de Gramsci sobre hegemonia e coerção. Delimitada de acordo com o corpus do objeto 

e objetivos da análise, a teoria permitiu comparar as FI em seus aspectos de hegemonia e de 

correção. O terceiro foi o Paradigma da Complexidade, utilizado em cada âmbito: para 

estabelecer a relação entre FI e disputa política; na comparação entre as FI, em todos os 

aspectos; e na meta-análise das comparações, a fim de se identificar o funcionamento da disputa 

política a partir das relações de dominância entre as FI. 

Desta forma, na seção seguinte são apresentados os resultados das etapas 3 até a 7, relativas 

às FD e seu funcionamento. 

 

4.2 DISCURSOS NA POLÍTICA PÚBLICA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM 

TURISMO 

 

Os sentidos de um discurso são constituídos não só pelo locutor ou pelo interlocutor, 

mas na interação entre eles (ORLANDI, 2003, 2016). Isso porque, por meio dos mecanismos 

de antecipação, relação de forças e relação de sentidos, locutor e interlocutor conseguem se 

colocar no lugar um do outro, antecipando a ação/reação do outro e, ao mesmo tempo, tentando 

determinar a posição do outro na discursividade (ORLANDI, 2003, 2016). Se esta relação – de 

caráter recursivo – complexifica o funcionamento do discurso, ainda mais complexo se torna 

caracterizar locutor e interlocutor em discursos de políticas públicas. 
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 Apoiada em Althusser, Orlandi aponta como o discurso religioso funciona a partir de 

um ‘como se’, da “subsunção de uma voz pela outra” (ORLANDI, 2003, p. 244), transpondo 

esse funcionamento para diversos outros tipos de discurso. Por exemplo, no religioso é ‘como 

se’ Deus falasse pela voz do sacerdote e no político é ‘como se’ o povo falasse na voz do 

político. O discurso da política pública parte desse funcionamento, mas vai além. Na política 

pública, é ‘como se’ o Estado falasse pela voz dos autores. A diferença nesta subsunção 

específica é que nem o Estado é um sujeito, pois não é um ser (mesmo que simbólico ou 

imaginário), nem o autor tem identidade (como o sacerdote ou o político). Assim, no discurso 

da política pública existe um jogo de papéis entre os autores, o Estado e a voz da política – 

papéis relativos aos conceitos de sujeito empírico, enunciador e locutor do discurso. 

 Brandão (2012) elucida estes conceitos com base na teoria polifônica de Ducrot. 

Primeiro, a autora coloca que: “Assim como o narrador se distingue do autor, o locutor se 

distingue do sujeito falante empírico – o produtor efetivo do enunciado e exterior ao seu 

sentido” (BRANDÃO, 2012, p. 72). Desta forma, o sujeito falante (no caso, escritor) empírico 

seriam os seres humanos autores do texto da política, enquanto o locutor seria a ‘voz’ que 

‘narra’ o discurso materializado neste texto. Depois, a autora distingue o locutor também do 

enunciador, ao apontar que: “Se o locutor é aquele que fala, que conta, o enunciador é aquele 

que vê, é o lugar de onde se olha sem que lhe sejam atribuídas palavras precisas” (BRANDÃO, 

2012, p. 73). Ou seja, o enunciador não é a voz, mas a posição de onde se vê – no caso da 

política pública, o Estado. 

 

Assim, aquela ‘que fala’ e aquele ‘que vê’ constituem papéis não atribuíveis 

a um único ser. As atitudes expressas no discurso por um locutor podem ser 

atribuídas a enunciadores dos quais ele se distancia, ‘como os pontos de vista 

manifestos numa narração podem ser os de sujeito de consciência estranhos 

ao narrador’” (BRANDÃO, 2012, p. 73-74). 

 

No caso da política pública este distanciamento referido na passagem acima fica claro, 

pois cada posição constitui uma voz teoricamente diferente. Isto ocorre porque os autores não 

podem se colocar explicitamente como indivíduos, pessoais e parciais, na escrita da política 

pública. Por isso, os autores deslocam o seu centro de perspectiva para a figura do Estado. E na 

posição/perspectiva de Estado, os sujeitos falam por uma ‘voz’ da política pública – que se 

pretende impessoal e imparcial. 

Na prática, não existem estas impessoalidade e imparcialidade, pois todo sujeito se 

constrói e constrói seus discursos pela ideologia (BRANDÃO, 2012; ORLANDI, 2016) – que 

lhe é pessoal e socialmente conflituosa com outras ideologias. Percebe-se, de antemão, que o 
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discurso da política pública segue o princípio dialógico da Complexidade: pretende-se 

imparcial pelo deslocamento de perspectiva dos autores; permanece parcial em função do 

funcionamento ideológico dos mesmos autores na construção dos discursos; e revela mais da 

sua parcialidade pela forma pela qual se pretende imparcial. 

 Entretanto, o locutor na política pública precisa ser (ou fazer-se de conta) imparcial em 

função da relação entre Estado e sociedade. O Estado constrange toda a sociedade com suas 

normas – hegemônicas e coercitivas; porém a sociedade constrange o Estado a agir sobre toda 

a sociedade. O Estado não pode agir declaradamente em favor exclusivo de determinado ator 

ou grupo social – ao menos em um formato de Estado democrático de direito. Ele precisa, então, 

que essa ação signifique algo para toda a sociedade: tanto no sentido de atender grupos 

desfavorecidos (promovendo a equidade entre todos os grupos da sociedade) quanto no sentido 

de favorecer agentes econômicos (promovendo um desenvolvimento econômico que geraria 

benefícios a todos). Não necessariamente essa equidade ocorre ou é a intenção final da política 

pública – considerando que o Estado também é uma instituição perpassada por sujeitos 

ideológicos parciais –, mas ela precisa estar colocada. 

 Torna-se mais complexo, então, identificar os discursos e as ideologias que perpassam 

a política pública, pois, devido às suas características constitutivas específicas, as construções 

do seu locutor e dos seus interlocutores são intervalares. Do locutor, porque se faz nos intervalos 

entre sujeito falante empírico, enunciador e locutor. E dos interlocutores porque se faz no 

intervalo entre beneficiados diretos e benefícios à sociedade. 

 Pelo lado do locutor, não é possível rastrear os autores (sujeitos falantes empíricos). 

Primeiro porque em muitos casos, sequer há a informação dos indivíduos responsáveis pela 

redação do texto da política. Segundo, porque mesmo quando o texto é assinado, não há 

informação exata de qual pessoa escreveu/criou cada frase ou parágrafo. Terceiro, porque o 

texto de uma política passa por diversos níveis, órgãos e profissionais para que seja publicado. 

Acrescenta-se a estas três condições que a política trabalhada nesta pesquisa foi caracterizada 

a partir de 15 documentos diferentes. 

 Não resta opção senão caracterizar o locutor a partir do seu enunciador – o Estado. E 

nesse sentido, considerando que o Estado é uma instituição reguladora que promove ação do 

poder público, os discursos em uma política pública só podem ser do tipo polêmico ou 

autoritário. De acordo com a tipologia de Orlandi (2003), o discurso lúdico é o que deixa os 

sentidos em aberto, sem dominância da verdade e do lugar de fala – possibilitando até mesmo 

o nom-sense. O Estado, quando fala pela voz da política, precisa demarcar sentidos, pois está 

sempre antecipando o interesse (e a cobrança) por parte da sociedade na justificativa de sua 
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ação/existência. Cabe a cada FD, assim, caracterizar o seu funcionamento como polêmico ou 

autoritário. 

 E pelo lado do interlocutor, para quem a política fala e de que forma fala, é também cada 

FD que vai revelar. O recorte utilizado para análise dos discursos partiu das passagens marcadas 

com os elementos do modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional em turismo 

com o método de análise de conteúdo. Considerou a junção de ‘concepção ideológica de 

trabalho’ a ‘trabalho em turismo’ e ‘concepção ideológica de educação’ a ‘educação em 

turismo’ porque: 1) se está analisando a política de qualificação em turismo, então as dimensões 

são do modelo aplicado ao turismo e; 2) educação e trabalho em turismo podem e devem ser 

estudados por teorias da educação e do trabalho, já que não são fenômenos diferentes de 

educação e trabalho em geral. 

 Desta forma, seguem as FD identificadas nas concepções ideológicas de turismo, 

trabalho e educação, iniciando-se com as de turismo. 

 

4.2.1 Formações discursivas que atravessam a concepção ideológica de turismo na 

política pública 

 

 Os resultados da análise de conteúdo sobre esse elemento do modelo sistêmico 

(presentes no item 3.2.1.8) mostraram que a concepção ideológica de turismo era, no texto, 

pouco abordada quantitativamente e não se discutia sobre ela qualitativamente. Turismo era 

compreendido como uma concepção dada, sem contradições, cujo sentido ficava, em maior 

parte, subentendido. 

 Entretanto, a análise de discurso permite ultrapassar essa aparente unanimidade 

conceitual/ideológica e, para isto, foi utilizada a teoria de Jost Krippendorf (2003) que aponta 

as formas de turismo duro e turismo suave. O autor parte de um amplo fundamento teórico 

sobre a organização da sociedade em torno de espaços/processos de trabalho, moradia, lazer e 

viagem para teorizar estas duas formas de turismo. Ele entende que estes processos são inter-

relacionados e propõe estas categorias a partir do que observa do funcionamento do turismo e 

do que idealiza como sociedade mais humanizada (KRIPPENDORF, 2003). Embora o autor 

defenda a adoção de um dos modelos – o turismo suave – não é isto que se pretende na presente 

pesquisa; a utilização da teoria é em função da sua grande contribuição sobre o funcionamento 

do turismo em suas possibilidades. Entende-se que a teoria de Krippendorf aponta modelos 

possíveis com diferentes arranjos de benefícios e prejuízos aos atores sociais envolvidos no 

turismo:  
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Também nessa área [do lazer e das viagens], existem ricos e desfavorecidos, 

pois além dos interesses no curto prazo do indivíduo existe também um 

interesse geral, no longo prazo, da sociedade, e é indispensável que se 

estabeleçam as regras do jogo. Jamais a soma dos interesses particulares 

coincidiu com o interesse geral. o turismo também não escapou dessa regra 

(KRIPPENDORF, 2003, p. 155). 

 

É nesse sentido que se utilizou turismo duro e turismo suave como FD que permitissem 

observar posteriores FI. 

 Os parâmetros utilizados para diferenciar as FD contam no capítulo Teses para a 

humanização da viagem, do livro Sociologia do Lazer (KRIPPENDORF, 2003, p. 148-208). 

Não foram utilizadas todas as teses nem todas as características colocadas em cada tese, pois, 

como dito, o autor teoriza uma relação intrínseca entre turismo e os processos de moradia, 

trabalho e lazer – portanto, sem isolar o turismo de forma desconectada da realidade, foram 

selecionados parâmetros da constituição do fenômeno e atividade turísticos. Assim, os 

parâmetros englobam quatro eixos: concepção de turismo; planejamento; papel do trade e do 

trabalhador em turismo; e papel do turista. (Apêndice B). 

 Deste forma, está apresentada primeiro a FD de turismo duro e, em seguida, a de turismo 

suave. 

 

4.2.1.1 Turismo Duro 

 

De acordo com Krippendorf (2003, p. 151) “aquele que obedece apenas às coerções de 

ordem econômica e técnica é o ‘turismo duro’. Ninguém contestará que foi o ‘turismo duro’ 

que prevaleceu até o momento, em todos os lugares e sem nenhuma discriminação”. Assim, o 

turismo duro é o modelo no qual os valores recaem sempre sobre as coisas em detrimento dos 

seres humanos: o ter sobre o ser; a economia sobre o meio ambiente e a sociedade; o ganho 

econômico do trade sobre a vida da população e a experiência do turista. 

 Nesse modelo, o turismo valoriza os padrões externos de consumo e de funcionamento 

da atividade: “Retoca-se o caráter local como se houvesse algo de que se envergonhar – 

acreditando agir no interesse do cliente –, adaptando a oferta turística aos gostos pretensamente 

uniformes dos turistas” (KRIPPENDORF, 2003, p. 172). A população local se insere no 

trabalho em turismo apenas em postos subordinados ou operacionais, ficando os cargos de 

gerenciamento e planejamento para trabalhadores externos ao destino. E o turista é submisso a 

lógicas do mundo do trabalho e consumo: por um lado, restrito pelo modelo de trabalho/férias, 
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que gera “concentração das férias e das saídas em apenas algumas semanas e fins de semana do 

ano e a concentração de turistas numa determinada localidade” (KRIPPENDORF, 2003, p. 

157); e por outro, inculcado pelo “mesmo princípio de eficiência econômica que adotaram na 

vida cotidiana” (KRIPPENDORF, 2003, p. 188), ou seja, um turismo em que se faz o maior 

número de atividades pelo menor custo, independentemente da qualidade dessa experiência. 

 A busca através dos mecanismos de significação revelou a presença do sentido de nove 

parâmetros de turismo duro no recorte da concepção ideológica de turismo. A partir deles, 

foram apreendidas seis propriedades nesta FD. A lista completa de sequências discursivas que 

compõem o recorte desta FD consta no Apêndice C. As quatro primeiras propriedades estão 

relacionadas ao eixo de concepção de turismo. 

 Propriedade 1: Os propósitos das ações são colocados como benefícios ao turismo 

(como um todo) ou ao estudante/trabalhador, quando são, de fato, mecanismos para beneficiar 

o setor econômico (as coisas) e o trade. 

 São marcas formais presentes nas passagens significadas por esta propriedade: 

• Um verbo que indica uma finalidade ou uma ação que deve ser realizada; 

• O resultado da ação é caracterizado com expressões que tenham sentido positivo; 

• Uso de termos que remetem a conceitos da área econômica. 

Um bom exemplo desta propriedade consta na portaria sobre o PQI, quando estabelece como 

um dos objetivos do programa: 

 

promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a capacitação de 

estudantes brasileiros em técnicas de turismo, hospitalidade e habilidades 

linguísticas, conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências 

educacionais e profissionais voltadas para a qualidade, o 

empreendedorismo, a competitividade e a inovação na área de turismo e 

hospitalidade (MTur, 2017d, s. p., grifo nosso) 

 

 Na passagem, observa-se que a ação (promover) inicialmente é direcionada ao estudante 

(capacitação), porém ao final são colocados como finalidade da ação (voltadas para) processos 

econômicos que aumentam a lucratividade do trade (qualidade, competitividade, inovação) – e 

para manter o falseamento de que a finalidade é benéfica ao estudante, ela é caracterizada 

positivamente como uma contribuição (oportunidade) aos seus estudos e trabalho (novas 

experiências). 

 Propriedade 2: Encadeamento entre ações (verbos) e coisas (processos) que leva da 

instituição até o todo coletivo sem explicitar quem são os beneficiados de fato. 

 As marcas formais desta propriedade são: 



159 

 

• Uma instituição (programa; ministério) realiza uma ação em verbo impessoal (promover; 

celebrar) sobre algo (oportunidades; cooperação técnica); 

• Ao objeto (oportunidades; cooperação técnica) é dada finalidade (voltadas; visando) que 

são processos (qualidade, empreendedorismo, competitividade e inovação;); 

• Os processos são creditados (na; do) ao geral (área de turismo e hospitalidade; turismo 

brasileiro). 

 Neste encadeamento (instituição > ação > objeto > finalidade > processos > turismo) os 

interesses são diluídos de tal forma no processo de ação que se falseia a ideia de ser uma 

contribuição ao turismo como um todo.  

 Também na portaria do PQI é colocado como competência do MTur “celebrar parcerias 

e instrumentos de cooperação técnica internacional para a consecução do Programa, visando 

aprimorar a qualidade e a competitividade do turismo brasileiro” (MTur, 2017d, s. p., grifo 

nosso). Assim, o MTur age para a competitividade – que beneficia diretamente o trade turístico 

– mas coloca isto como benefício de todos os atores envolvidos no turismo. 

 Propriedade 3: Inversão da ordem dos beneficiados da política/programa na medida 

em que coloca o trabalhador contemplado como meio/objeto para um final que beneficia outro 

ator. 

 As marcas formais desta propriedade são: 

• Indicação da qualificação do trabalhador (beneficiado direto do programa); 

• Preposição “para”, com valor semântico de finalidade; 

• Indicação do objetivo final. 

 Esta propriedade do discurso coloca o benefício de um ator social como meio para o 

benefício de outro ator (diferente da Propriedade 1 que colocava como benefício geral do 

turismo). Nesse sentido são colocados como objetivos: do BBA, “qualificação busca 

aperfeiçoar profissionais do setor de turismo para a melhoria da prestação dos serviços 

ofertados aos turistas” (MTur, 2018c, s. p., grifo nosso); e do Pronatec Turismo Cidadão, 

“Qualificação de pessoas para suprir a necessidade de profissionais em cada município 

participante do programa” (MTur, 2018g, s. p., grifo nosso). Ou seja, a qualificação do 

trabalhador serve ao turista, ao município, à empresa, ao outro. 

 Propriedade 4: Valorização de padrões nacionais/internacionais em detrimento do 

local. As marcas formais desta propriedade são: 

• Indicação do padrão supralocal; 

• Indicação de que não é uma desvantagem; 
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• Caracterização positiva através de verbos e advérbios. 

 Nas dúvidas frequentes sobre o BBA, por exemplo, diante da possibilidade do aluno não 

realizar a unidade sobre língua inglesa (em caso de já ter proficiência), a resposta é negativa 

com a justificativa de que: “Como você já fala inglês, você fará rapidinho essas unidades e 

elas servirão para relembrar palavras e expressões muito utilizadas no atendimento ao turista” 

(MTur, 2018c, s. p., grifo nosso). Há uma valorização da língua inglesa – pois não é possível 

realizar o curso sem esta unidade – de tal forma que se repele a desvantagem de se repetir o 

estudo (fazendo rapidamente) e se enfatiza a vantagem de estudar o inglês (a língua é muito 

utilizada com o turista). Nesse sentido há valorização do supralocal (língua estrangeira, padrão 

de atendimento) em oposição ao local (linguagem local, costumes locais). 

 A quinta e a sexta propriedade são relacionadas com os eixos dos papéis do trabalhador 

e do trade em turismo e do planejamento turístico. 

 Propriedade 5: Turismo que demanda da população apenas trabalho operacional 

(serviço e atendimento), fortalecendo a possibilidade dos níveis tático e gerencial serem 

ocupados por mão de obra externa. 

 Essa propriedade, atipicamente, possui apenas uma marca formal: o uso de expressões 

que remetem a funções operacionais. 

 O sentido está, portanto, contido diretamente nas expressões, e não na organização 

gramatical das frases e parágrafos. Alguns exemplos de expressões que apontam o trabalho em 

turismo como trabalho operacional são ‘atendimento ao turista’, ‘prestação de serviços’ e 

‘conhecimentos operacionais’. 

 Propriedade 6: A valorização do interesse de um ator subentende a desvalorização do 

interesse de outro. As marcas formais desta propriedade são: 

• Apresentação do tema e da polêmica; 

• Apresentação de um interesse – a tese; 

• Apresentação do interesse oposto – a antítese, tido como resultado do embate entre tese e 

antítese; 

• Caracterização positiva da valorização do interesse oposto. 

 Dois exemplos desta propriedade estão no documento Dúvidas Frequentes do BBA. O 

primeiro trata da precificação (que carrega a polêmica entre preço e lucro): aponta que o turista 

procura um preço baixo e depois que o vendedor deve baixar somente até o ponto que o turista 

aceite o preço. Assim, o interesse do vendedor no lucro sobrepõe o interesse do turista e a 

aprendizagem dessa sobreposição é tida como “ótima oportunidade” (MTur, 2018b, s. p.). O 
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segundo trata do foco do curso nas Olimpíadas (carregando a polêmica de contextualização dos 

conteúdos): aponta que se contextualizava a realidade do Rio de Janeiro, substituída por uma 

nacionalização. E o texto coloca que a utilização de conteúdos sobre o Rio de Janeiro ou 

Olimpíadas para todo o Brasil “enriquece a abordagem” (MTur, 2018b, s. p.). 

 A Figura 29 reúne todas as propriedades da FD de turismo duro: 

 

Figura 29 – Quadro de propriedades da FD de turismo duro 

Propriedade 1 

Os propósitos das ações são colocados como benefícios ao turismo (como um todo) ou ao 

estudante/trabalhador, quando são, de fato, mecanismos para beneficiar o setor econômico 

(as coisas) e o trade. 

Propriedade 2 

Encadeamento entre ações (verbos) e coisas (processos) que leva da instituição até o todo 

coletivo sem explicitar quem são os beneficiados de fato. Valoriza a coisa no lugar dos 

seres, pois as coisas beneficiam. 

Propriedade 3 
Inverte a ordem dos beneficiados da política/programa na medida em que coloca o 

trabalhador contemplado como meio/objeto para um final que beneficia outro ator. 

Propriedade 4 Valorização de padrões nacionais/internacionais em detrimento do local. 

Propriedade 5 

Turismo que demanda da população apenas trabalho operacional (serviço e atendimento), 

fortalecendo a possibilidade dos níveis tático e gerencial serem ocupados por mão de obra 

externa. 

Propriedade 6 A valorização do interesse de um ator subentende a desvalorização do interesse de outro. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A partir destas propriedades é possível se identificar que o funcionamento discursivo 

desta FD acontece por dois processos: o falseamento e o conflito. 

 O falseamento ocorre quando se esconde o verdadeiro beneficiado da política 

(notadamente o trade) atrás das coisas (padrões ou processos sem beneficiados explícitos) ou 

de outros atores (colocados como meio, como beneficiados superficiais ou como 

desvalorizados). É o que acontece nas propriedades 1, 2 e 3. Já o conflito é o processo em que 

os interesses dos atores, quando opostos, oprimem uns aos outros (trabalhador explora turista; 

turista é mais importante que população; trade explora trabalhador; supralocal mais valorizado 

que local). Está presente nas propriedades 1, 3, 4 e 6. Assim como nas propriedades, o 

funcionamento através do falseamento e do conflito aparece no tipo desta FD. 

 Utilizando os mecanismos de relação de forças e relação de sentidos, foi possível 

identificar que o discurso do turismo duro é predominantemente do tipo autoritário. Nesta FD, 

a política confere aos atores posições deterministas de dever (responsabilidades) e poder 

(exclusividades); bem como monopoliza o sentido, definindo, de forma inquestionável, 

objetivos, diretrizes e benefícios da qualificação. 
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 Com o mecanismo de antecipação, é possível observar que os principais interlocutores 

nesta FD são o estudante e o trabalhador. Isto tem relação direta com o funcionamento 

discursivo: é a partir dos interesses destes atores sociais que vai haver falseamento ou conflito. 

O falseamento ocorre porque a política fala diretamente ao estudante ou ao trabalhador – 

antecipando suas expectativas em ganhos com a qualificação – mas coloca indiretamente os 

interesses de outros atores – o turista ou o trade. E o conflito aparece na antecipação do interesse 

de um ator nos prejuízos a outros. Isto é, a política apresenta uma relação de 

dominância/opressão de interesses, antecipando que o ator beneficiado (que pode ser o 

interlocutor direto ou indireto) irá se agradar com esse favorecimento. 

 Portanto, observa-se que a FD de turismo duro: é do tipo autoritário – domina o sentido 

e impõe posições aos atores; usa esse tipo para o falseamento de beneficiados e para induzir 

benefícios a partir de conflitos; e com o falseamento e o conflito dá os significados da teoria – 

valorização da economia, dos processos, do padrão internacional e dos interesses do trade em 

detrimento do ser humano, do meio ambiente, da cultural local e dos interesses do trabalhador 

e da população local. 

 A seguir será apresentado como aparece a contraposição do turismo duro, o turismo 

suave, como discurso na política de qualificação. 

 

4.2.1.2 Turismo Suave 

 

Krippendorf (2003, p. 151) coloca o turismo suave como aquele no qual “a política do 

turismo não estará mais centrada exclusivamente nas finalidades econômicas e técnicas, mas 

também respeitará o meio ambiente e levará em conta as necessidades de todas as pessoas 

envolvidas”. O autor coloca que esta forma em que todos os interesses, além da demanda 

ambiental, estejam contemplados equitativamente não havia sido praticada. Entretanto, é 

possível observar exemplos e ações em prol de várias das características que comporiam este 

modelo e, portanto, a existência de um discurso que vai nesta direção. 

 Neste modelo, o trabalhador deve ser contemplado com melhores condições de trabalho, 

valorização social da sua atividade, inserção nos diferentes níveis (operacional, tático e 

estratégico), sendo priorizada a força de trabalho local e regional (KRIPPENDORF, 2003). Os 

princípios desse modelo seriam: “Mais comunidade e menos isolamento, mais solidariedade e 

menos egoísmo, mais cooperação e menos concorrência” (KRIPPENDORF, 2003, p. 155). 

 Onze dos princípios de turismo suave que constam nos parâmetros foram identificados 

por meio dos mecanismos de significação, congregados em seis propriedades do discurso. A 
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lista completa de sequências discursivas que compõem o recorte desta FD consta no Apêndice 

D. As quatro primeiras propriedades estão relacionadas ao eixo de concepção de turismo. 

 Propriedade 1: Qualificação como um processo que distribui benefícios para todos os 

atores envolvidos no turismo. 

 Esta propriedade tem como marcas formais: 

• Apontamento de uma instituição/processo (qualificação, turismo, PQI); 

• Posicionamento da instituição como mediadora ou indutora (como meio para; como 

indutora; que; são objetivos); 

• Enumeração de uma série de benefícios/beneficiados. 

No documento Dúvidas Frequentes do CGT é apontada “a melhoria da qualificação 

profissional do setor como meio para ampliar a inclusão social, a qualidade de vida dos 

trabalhadores e a qualidade da prestação de serviços turísticos no Brasil” (MTur, 2018d, s. 

p., grifo nosso). Assim como nesta passagem, os trechos significados por esta propriedade usam 

da enumeração para apontar diversos atores sociais que serão beneficiados, ao mesmo tempo, 

pela qualificação profissional (ou os programas de qualificação da política). 

 Propriedade 2: A qualificação profissional confere ao turismo o viés de gerador de 

benefícios sociais. As marcas formais desta propriedade funcionam em um encadeamento de 

termos: 

• A qualificação (curso; qualificação; formação; educação) 

• É indutora (meio para; base para; torna possível; possui a meta; possibilite; objetivo) 

• Dos benefícios sociais (segurança, diversidade; desenvolvimento; pesquisa; planejamento; 

ciclo virtuoso; efetividade social; inclusão socio produtiva) 

• No turismo (setor; área científica) 

Pode-se observar esse encadeamento em uma passagem da PNQT que aponta uma 

“formação profissional em turismo que lhe possibilite a inclusão socioprodutiva no setor” 

(PNQT, 2018, p. 38, grifo nosso). As propriedades 1 e 2 apontam resultados da qualificação, 

porém enquanto a 1 foca a amplitude (diversidade de atores beneficiados), a 2 aponta para 

questões sociais, como inclusão, efetividade e geração de renda. 

 Propriedade 3: Cooperação e coletividade como estratégias para melhores turismo e 

qualificação. As marcas da propriedade são: 

• Uma ação – geralmente um verbo no infinitivo 

• Relacionada a um processo baseado na cooperação 

• Com uma finalidade. 
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Os processos não são exclusivamente a própria cooperação, mas processos baseados 

nela. Também a PNQT traz exemplos desta propriedade, como uma diretriz de: “Fomentar e 

divulgar a pesquisa científica, ampliando o conhecimento na área do turismo” (PNQT, 2018, 

p. 22, grifo nosso). A pesquisa científica é um processo com base na coletividade, visto que a 

ciência se constrói a partir do conjunto de cientistas e de inter-relações entre pesquisas. 

Propriedade 4: Qualificação como meio de valorização do ser humano. 

As marcas formais vinculadas à esta propriedade são significações em torno de dois termos: 

• Qualificação como agente 

• De processos de valorização do indivíduo. 

Uma passagem aponta a “formação/qualificação como indutora do desenvolvimento 

do turismo local” (PNQT, 2018, p. 24, grifo nosso), onde o turismo local aparece como 

contraponto a um turismo de massa padronizado; outra aponta o “papel da qualificação 

profissional e sua relação com a melhora do serviço prestado e a valorização salarial” (PNQT, 

2018, p. 25, grifo nosso), indicando a necessidade de valorização do trabalhador sobre o 

empresariado. Assim, a qualificação é personificada como um agente responsável por 

resultados que valorizam o ser humano em detrimento de ganhos exclusivamente econômicos. 

As propriedades 5 e 6 abordam critérios dos eixos de planejamento e do papel do 

trabalhador. 

 Propriedade 5: Empoderamento da população local. As marcas formais desta 

propriedade aparecem no seguinte encadeamento: 

• Verbo com sentido de evolução; 

• Partícula “de” e indicação de um ator local; 

• Advérbio de forma; 

• Benefício para o(s) ator(es) da localidade. 

No documento Dúvidas Frequentes do CGT, há um exemplo claro na passagem que 

coloca como objetivo: “Empoderamento dos gestores públicos sobre a importância do 

fomento ao empreendedorismo como alternativa de desenvolvimento do turismo de base 

local” (MTur, 2018d, s. p., grifo nosso). Desta forma, a ação em vantagem de atores locais é 

colocada como intervenção indireta na geração de benefícios para toda a localidade. 

 Propriedade 6: Melhoria dos/nos trabalhos do turismo como meta/objetivo da 

qualificação. São marcas formais desta propriedade: 

• Apontamento da política (CGT, PNQT, política) 
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• Uso de verbos para direcionamento (almeja como expectativa; deve seguir as diretrizes; os 

nós críticos são; considera) 

• O resultado esperado são melhorias para o trabalhador (capacitação dos gestores; elevar 

escolaridade; valorização salarial; oportunidades dignas de trabalho) 

 É possível observar a significação destas três marcas na passagem que aponta que: “No 

intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação profissional possui 

a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e renda, reduzindo os níveis de 

desemprego e subemprego” (PNQT, 2018, p. 35, grifo nosso). Assim, nesta FD o benefício ao 

trabalhador é colocado como meta final da política. 

A Figura 30 reúne as propriedades da FD de turismo suave: 

 

Figura 30 – Quadro de propriedades da FD de turismo suave 

Propriedade 1 Qualificação como um processo que distribui benefícios para todos os atores envolvidos 

no turismo. 

Propriedade 2 A qualificação profissional confere ao turismo o viés de gerador de benefícios sociais. 

Propriedade 3 Cooperação e coletividade como estratégias para melhores turismo e qualificação. 

Propriedade 4 Qualificação como meio de valorização do ser humano. 

Propriedade 5 Empoderamento da população local. 

Propriedade 6 Melhoria dos/nos trabalhos do turismo como meta/objetivo da qualificação. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Do quadro de propriedades da FD, apreende-se dois aspectos do seu funcionamento 

discursivo.  

 Primeiro, nota-se a centralidade nos processos: em especial a qualificação profissional, 

mas também cooperação, coletividade, empoderamento, valorização do ser humano. Esse 

aspecto funciona através de dois tipos de marcas formais: a significação de termos (os 

processos) e o encadeamento desses termos dentro de estruturas gramaticais (que conferem 

posições aos processos). Desta forma, a centralidade nos processos aparece quando eles são 

personificados como agentes (propriedades 1, 4, 6), como meio (propriedades 2, 3, 5) ou como 

resultados esperados (propriedade 4). 

 O segundo aspecto é a qualificação como vetor para a distribuição de benefícios: entre 

os diversos atores sociais envolvidos (propriedade 1); benefícios sociais (propriedade 2); para 

o ser humano (propriedade 3); e para o trabalhador em turismo (propriedade 4). Nota-se ainda 

que essa distribuição possui um viés de equidade – quando não aponta para uma distribuição 

entre os diferentes atores, direciona os benefícios para os atores apontados pelo texto como 

menos favorecidos antes aos demais. 
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 Em relação à tipologia, a FD de turismo suave é a que mais equilibra os tipos polêmicos 

e autoritário. Com o mecanismo de relação de forças, identifica-se quase tantas passagens do 

tipo autoritário quanto do tipo polêmico. Entretanto, com os mecanismos de relação de sentidos 

e de antecipação é possível observar que a maioria das passagens do tipo autoritário antecipa 

como interlocutores o Estado e a sociedade e tratam de diretrizes e funções da política. Por 

outro lado, ao tratar dos interesses dos atores envolvidos, a FD assume o tipo polêmico. Ou 

seja, a FD de turismo suave domina sentido e locução quando define a atuação da própria 

política, mas quando trata de interesses assume que seu sentido é um posicionamento em 

contraste a outros. Nesse sentido, ainda que haja uma relação próxima entre os tipos, em função 

do propósito do uso de cada um, infere-se que predomina o tipo polêmico. 

 Também com os mecanismos de relação de sentidos e de antecipação se observa os 

aspectos do funcionamento discursivo. As passagens que falam ao Estado ou à sociedade 

mostram a centralidade dos processos, pois antecipam: o interesse da sociedade sobre as 

concepções dos processos utilizadas (polêmico) e as justificativas da existência da política 

(autoritário); e o dever do Estado de garantir efetividade da política e promover igualdade com 

ela (autoritário). Já as passagens que tratam dos interesses dos atores sociais (polêmico) 

mostram a distribuição de benefícios, pois antecipam os interesses do estudante, do trabalhador, 

dos gestores e do trade, ou seja, contemplam os diferentes atores em quantidade equilibrada. 

 Assim, a FD de turismo suave se caracteriza como: uma formação com leve 

predominância do tipo polêmico; que utiliza o tipo autoritário para tratar das diretrizes e 

justificativas da política, mas o tipo polêmico para assumir concepções e o beneficiamento dos 

atores sociais; e que, com a centralização em processos e distribuição de benefícios, se conecta 

com os objetivos de equidade, solidariedade e valorização do ser humano presentes na teoria. 

 Analisadas as FD de turismo duro e turismo suave, são apresentadas então as relações 

entre as duas, a partir da perspectiva da Complexidade. 

 

4.2.1.3 Relações de complexidade entre as formações discursivas de turismo duro e turismo 

suave 

 

Em todos os âmbitos das FD de turismo foi observada a presença do princípio dialógico 

e, em alguns, do princípio hologramático. 

 Em relação aos mecanismos de significação, a diferenciação das FD se dá por dois 

motivos: na FD de turismo duro há um uso maior de paráfrase, polissemia, intertexto, implícito 

e silêncio do que na FD de turismo suave, sendo que o silêncio nem mesmo aparece nesta; já a 
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FD de turismo suave apresenta maior uso do explícito. Por outro lado, as duas se assemelham 

no uso do interdiscurso. 

 Passando aos parâmetros, a dialógica aparece quando ambas FD não tratam de todos os 

parâmetros (similaridade), porém essas lacunas não abordam os mesmos parâmetros 

(diferenciação). A FD de turismo duro não trata do eixo de planejamento turístico, enquanto a 

FD de turismo suave não trata do papel do trade – também dialogicamente, é por elas abordarem 

diferentes parâmetros que toda a teoria pode ser observada na política (complementariedade). 

Alternando o foco aos eixos, essa relação permanece: em ambas FD as quatro primeiras 

propriedades tratam do eixo de concepção de turismo, uma trata do papel do trabalhador e a 

última é onde elas divergem – a de turismo duro trata do papel do trade e a de turismo suave 

trata do planejamento turístico. 

 Cabe destacar a relação das FD com o eixo do papel do turista. Os cinco parâmetros 

relativos a este eixo – e a este ator social – não aparecem nos significados das FD de turismo. 

Incialmente, considerou-se este fato como uma propriedade ambivalente das duas FD. Porém, 

o papel do turista é um tema que só tem relação com as FD de turismo, já que o turista não 

aparece como ator social das outras teorias. Isto coloca que o não aparecimento do papel do 

turista nas FD de turismo é o não aparecimento dele na própria política. Desta maneira, as duas 

FD de turismo, de forma complementar, constroem a posição que o turista é colocado na política 

pública – e, na medida em que as partes (FD) revelam o todo (papel do turista em toda a 

política), que vai se revelar nas partes (todas as FD), essa relação é hologramática. 

 Assim, na política o turista aparece como objeto e não como sujeito. Uma marca 

indicativa desta significação é que o termo ‘turista’ só aparece em quatro documentos da 

política, quase sempre relacionado à ideia de ‘atendimento ao turista’. Isso coloca que o turista 

não é interlocutor da política (antecipação) mas sempre colocado como um terceiro (paráfrase: 

terceira pessoa). O turista é visto (relação de forças) como alguém que demanda/espera 

qualidade no atendimento (paráfrase: não se buscaria aumentar a qualidade do atendimento se 

não fosse o turista quem demandasse, pois um melhor atendimento só beneficia a ele) – 

portanto, um consumidor demandante (implícito), mas não necessariamente um consumidor 

crítico (silêncio). Os significados do silêncio mostram, então, que: 

1) o turista está em um lugar sem agência, ele é objeto do trabalhador ou do trade. 

Assim, não se considera os significados que o turismo tem para ele próprio. 

2) a imagem de turista implícita é de um consumidor acrítico, sem opinião, sem 

individualidade, que vai considerar positiva uma mudança no atendimento padronizada para 

todos os contextos (situação que aponta para o turismo duro). Já a imagem de um turista que 
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critica, busca informação, valoriza a diferença e a particularidade do atendimento local não 

aparece, mesmo no silêncio (indicando que o turismo suave não consta nesse silêncio). 

Desta maneira, as duas FD constroem juntas a posição de objeto do turista 

(complementariedade), mas significam de forma diferente o silêncio sobre ele (antagonismo) – 

revelando mais uma vez, o princípio dialógico. 

Quanto às propriedades e o funcionamento discursivo, pode-se apontar duas distinções 

entre as FD. Primeiro, em relação ao processo da qualificação profissional, a FD de turismo 

suave o coloca como meio de distribuição de benefícios entre os atores envolvidos, enquanto a 

de turismo duro o coloca como meio de beneficiar o trade (falseando o benefício ao estudante 

ou trabalhador). Segundo, os interesses de todos são contemplados na FD de turismo suave, 

enquanto na de turismo duro os interesses são confrontados e um prevalece sobre os demais. 

 Contudo, este funcionamento revela também uma complementariedade. Pelo lado do 

turismo suave é só com a percepção da divergência de interesses (ressaltada no turismo duro) 

que se pode distribuir os benefícios. Pelo lado do turismo duro é só com a percepção dos 

interesses dos atores que se pode falsear benefícios a eles que, na verdade, contemplam o trade. 

 A forte presença do tema dos interesses dos atores revela outra relação hologramática 

com a política pública: a política reproduz a disputa de interesses nas FD e estas inserem a 

disputa na política. Dialogicamente, ao mesmo passo que as FD contêm este tema de forma 

igual, também o diferenciam: na FD de turismo suave os interesses são distribuídos e na de 

turismo duro, são confrontados. 

 Por fim, sobre a tipologia, encontra-se que a FD de turismo duro é predominantemente 

autoritária e a de turismo suave tende ao tipo polêmico. Além disso, se diferenciam pela 

antecipação: enquanto a primeira antecipa apenas os interesses dos atores, a segunda equilibra 

interesses com a função de igualdade, equidade de uma política pública. Entretanto, a FD de 

turismo suave carrega sua própria dialógica: é polêmica quando antecipa interesses e assume 

posicionamentos para a sociedade; mas é autoritária para definir as funções de igualdade da 

política. A partir disto, pode-se observar uma aproximação entre as duas FD: a de turismo suave 

se utilizando do tipo autoritário e a de turismo duro utilizando o tipo polêmico com os mesmos 

fins da sua contraparte. 

 Portanto, a relação das FD de turismo duro e turismo suave é amplamente dialógica e, 

considerando seus funcionamentos, neste espaço discursivo tem mais destaque o tipo de 

discurso autoritário.  

 A seguir é analisado o espaço discursivo relacionado ao campo do trabalho. 
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4.2.2 Formações discursivas que atravessam a concepção ideológica de trabalho na 

política pública 

 

 O recorte para este espaço discursivo incluiu as passagens marcadas com os elementos 

‘concepção ideológica de trabalho’ e ‘trabalho em turismo’. A concepção ideológica de trabalho 

foi o elemento do modelo sistêmico que menos pareceu em número de documentos: apenas dois 

tratavam sobre ele. Nesses resultados se inferiu como o próprio texto da política aponta uma 

dualidade em concepções de trabalho. Por outro lado, o elemento trabalho em turismo – também 

pouco expressivo em quantidade de passagens no texto da política – apresentava conceitos de 

forma dada, sem questionamentos, mas que em determinadas passagens/documentos eram 

conflitantes umas às outras. 

 É possível, então, apreender-se que – diferentemente da concepção de turismo – a 

concepção de trabalho não é posta no texto como unívoca: tanto aparecem concepções 

explicitamente contrárias, quanto concepções contraditórias entre si. Isso não significa, 

entretanto, que exista uma dualidade muito clara e embasada teoricamente no texto da política. 

Especialmente quando analisados os discursos em relação à alienação do trabalho, como aqui 

proposto, mesmo as concepções explicitamente contrárias não se enquadravam analogamente 

às FD de trabalho alienado e trabalho não alienado. Isso, exatamente porque tanto essas duas 

FD se cruzam de formas complexas, quanto porque o espaço discursivo sobre trabalho é 

atravessado por outros discursos – da dignidade do trabalho, por exemplo. 

 De toda forma, a teoria utilizada como base para análise da concepção ideológica de 

trabalho foi a de Karl Marx, no livro Manuscritos econômico-filosóficos, no capítulo “Trabalho 

estranhado e propriedade privada” (MARX, 2008, p. 79-90). Nele, o autor analisa o 

funcionamento da economia no sistema capitalista e demonstra como este se baseia na alienação 

do trabalho. Ele demonstra quatro formas de alienação, ou estranhamento, que o sistema 

capitalista implicou no ser humano e na sua atividade de trabalho: alienação ao produto de seu 

trabalho; alienação da própria atividade de produção; estranhamento do gênero humano; até o 

estranhamento do próprio ser humano (MARX, 2008). Essa teoria permitiu observar, assim, as 

posições do trabalhador, do empresariado e mesmo da população e do turista (que não escapam 

ao funcionamento da economia). 

 Por ter como objetivo demonstrar que a alienação do trabalho é básica ao sistema 

capitalista, Marx não coloca sua contraposição (a não alienação) com tanta frequência no texto. 

Resulta disto que a maior parte dos parâmetros para a FD de Trabalho Não Alienado é inferida 

pela leitura do contexto e não está explícita no texto do autor. Os parâmetros foram organizados 
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em cinco eixos: a atividade do trabalho; relações de constituição do trabalho; funcionamento 

do capital; produto do trabalho; e relação com o ser humano. (Apêndice B). 

 A seguir será apresentada a FD de trabalho alienado e, após ela, a de trabalho não 

alienado. 

 

4.2.2.1 Trabalho Alienado 

 

 Marx coloca que, em relação ao funcionamento da economia capitalista, “o trabalhador 

baixa à condição de mercadoria e à de mais miserável mercadoria” (MARX, 2008, p. 79). Esta 

afirmação já aponta o trabalhador como objeto e não sujeito do próprio trabalho. Essa relação 

pode ser representada por cinco pontos da teoria. 

 Os primeiros são o estranhamento ao produto e à produção do trabalho: 

 

1) A relação do trabalhador com o produto do trabalho como objeto estranho 

e poderoso sobre ele. Esta relação é ao mesmo tempo a relação com o mundo 

exterior sensível, com os objetos da natureza como um mundo alheio que se 

lhe defronta hostilmente. 2) A relação com o trabalho com ato da produção 

no interior do trabalho. Esta relação é a relação do trabalhador com a própria 

atividade como uma [atividade] estranha não pertencente a ele, a atividade 

como miséria, a força como impotência, a procriação como castração (MARX, 

2008, p. 83, grifo do autor, inserção do tradutor). 

 

 Essa passagem aponta para o produto do trabalho como um objeto estranho ao 

trabalhador – que não lhe pertence e que ele não reconhece. E aponta a atividade como estranha, 

ou seja, o trabalhador não entende ou reconhece a função do próprio trabalho e não lhe dá 

significado. 

 Em seguida, Marx afirma: 

 

O trabalho estranho faz por conseguinte: 

3) do ser genérico do homem, tanto da natureza quanto da faculdade espiritual 

dele, um ser estranho a ele, um meio da sua existência individual. Estranha do 

homem o seu próprio corpo, assim como a natureza fora dele, tal como a sua 

essência espiritual, a sua essência humana. 

4) uma consequência imediata disto, de o homem estar estranhado do próprio 

produto do seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico é o 

estranhamento do homem pelo [próprio] homem (MARX, 2008, p. 85, grifo 

do autor, inserção do tradutor). 

 

Assim, ao estranhar produto e atividade do trabalho do ser humano, o trabalho alienado 

descaracteriza a própria espécie do ser humano – que se distingue dos demais animais pela 
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natureza de seu trabalho consciente e refletido. E por fim, o ser humano estranha o próprio ser 

humano, na medida em que não se reconhece no produto, no trabalho nem no gênero humano. 

 O último ponto é o pertencimento de todo aquilo que é alienado do trabalhador: “Se o 

produto do trabalho não pertence ao trabalhador, um poder estranho [que] está diante dele, então 

isto só é possível pelo fato de [o produto do trabalho] pertencer a um outro homem fora do 

trabalhador” (MARX, 2008, p. 86, grifo do autor, inserção do tradutor). Desta forma, a 

alienação do trabalhador só tem lugar na medida em que um outro ser humano se faz dono do 

seu trabalho e do produto do seu trabalho. 

 Na busca com os mecanismos de significação, estes sentidos foram encontrados em 14 

parâmetros, congregados em oito propriedades. As três primeiras, dizem respeito à atividade do 

trabalho. A lista completa de sequências discursivas que compõem o recorte desta FD consta 

no Apêndice E. 

 Propriedade 1: Inserção formal no mercado de trabalho como meta da política. As 

marcas formais desta propriedade funcionam em um encadeamento: 

• A política ou um programa; 

• Tem objetivo ou função de; 

• Propiciar a inserção formal no mercado; 

• E combater a inserção informal. 

 A inclusão do indivíduo no mercado de trabalho formal aparece com conotação positiva, 

pois é vista em relação à inserção informal ou o desemprego. Entretanto, em relação à alienação 

do trabalho, o emprego formal faz parte do sistema capitalista, fundamentado na alienação do 

trabalhador. 

 Propriedade 2: A importância da qualificação passa pela capacidade de produção do 

trabalhador atendido. Também as marcas formais desta propriedade funcionam em um 

encadeamento: 

• Para gerar benefícios ao trabalhador – direitos; sucesso; 

• A política ou ação de qualificação; 

• Age – proporcionando; priorizando; 

• Em função da produção – “elevação da produtividade” (PNQT, 2018, p. 35); “ambientes 

mais produtivos” (PNQT, 2018, p. 38); “aumento da competitividade” (PNQT, 2018, p. 15). 

 Propriedade 3: O trabalho está pré-determinado pelo agente que o formata (não há 

liberdade de escolha) e para o agente ao qual serve (não satisfaz os próprios anseios). 
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 Mais uma vez as marcas funcionam em formato de encadeamento, ainda que não sigam 

exatamente a ordem apresentada a seguir: 

• Um agente (órgão, política, plano, programa ou curso) aponta (através de responsabilização, 

facilitação, metas); 

• O trabalho (ocupações, profissões, emprego, carreira, estágio); 

• Em função (expressões de finalidade) de outro agente (implícito/representado por processos 

econômicos). 

Com a ordem um pouco invertida, essas marcas aparecem na seguinte passagem: “Os 

seminários de profissões devem também abordar as características gerais das profissões 

relacionadas aos cursos a serem ofertados, sinalizados pela SETEC/MEC em função da 

demanda do mundo do trabalho e renda” (MEC, 2017, p. 8). Observa-se que a profissão 

(trabalho) é formatada por um agente (sinalizada pela SETEC) e serve (em função da) a 

interesses que não são do trabalhador (demanda do mundo do trabalho). Assim, o trabalhador 

nem escolhe sua possibilidade nem trabalha por sua vontade. 

 A propriedade 4 se insere no eixo das relações de constituição do trabalho.  

 Propriedade 4: Conotação positiva aos processos baseados na concorrência (em nível 

de indivíduos, empresas e locais). As marcas formais desta propriedade são: 

• Para se alcançar efeitos positivos – sucesso dos trabalhadores; boa formação dos alunos; 

efetividade da PNQT; objetivos do PQI; 

• É dado um substantivo com conotação positiva (aumento; desenvolvimento) que aponta 

uma direção positiva; 

• Para um processo baseado na concorrência. 

 A concorrência aparece entre indivíduos com “desenvolvimento das suas carreiras 

profissionais” (PNQT, 2018, p. 16); entre empresas e municípios com “competitividade não 

apenas entre os empreendimentos locais, mas também entre os municípios” (PNQT, 2018, p. 

15); entre empresários com “aumento da competitividade do trade turístico” (MTur, 2017d, s. 

p.); até entre países com “aumento da competitividade do turismo nacional” (PNQT, 2018, p. 

35). 

 As próximas propriedades se encaixam no eixo do funcionamento do capital. 

 Propriedade 5: A ação da política é colocada como benefício do estudante/trabalhador, 

mas suas finalidades contemplam os interesses do capital. O encadeamento das marcas formais 

desta propriedade segue: 

• Uma iniciativa da política; 
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• Realiza uma ação (verbo propositivo); 

• Direcionada a um agente (estudante ou trabalhador); 

• Com finalidade (conectivos com valor de finalidade); 

• Que interessa ao capital (na figura dos processos). 

 Assim ocorre quando o Guia MédioTec estabelece que o programa deve “encaminhar 

os usuários para as oportunidades mapeadas” (MEC, 2017, p. 12). Inicialmente há a ideia de 

viabilizar emprego ao formando, porém se as oportunidades são mapeadas, o mapeamento é da 

demanda do mercado, não dos estudantes. Ou seja, ao final o benefício do estudante é um meio 

para benefício do empresariado. 

 Propriedade 6: Termos remetem à venda da força de trabalho para outrem.  

 

Nesta propriedade, a marca formal é apenas uma: o uso de termos relacionados ao 

funcionamento do trabalho no modelo econômico capitalista. A marca funciona, portanto, por 

meio da conotação de sentidos às expressões. Estas, por sua vez, remetem ao sistema capitalista 

– no qual o funcionamento econômico é baseado na venda da força de trabalho do trabalhador 

para outro sujeito detentor dos meios de trabalho. Portanto, expressões como emprego, 

ocupação, inclusão (no trabalho formal), significam a inserção do trabalhador no sistema de 

venda da força de trabalho. 

 Propriedade 7: A qualificação com o papel de agir para garantia de emprego e salário 

(melhores). As marcas formais dessa propriedade funcionam em um encadeamento: 

• A qualificação/política – planos, programas, ações; 

• É apontada como importante – expressões de relevância como ‘importante’, ‘papel da 

qualificação’; 

• Para agir em favor – verbos como possibilitar, visar, viabilizar; 

• De emprego e salário - remuneração; valorização salarial; emprego e renda; inclusão no 

setor; adequação salarial; formalidade do emprego; estágio e emprego. 

 A última propriedade está no eixo da relação com o ser humano. 

 Propriedade 8: Oposição entre atividade do trabalho (valorizada) e humanidade 

(desvalorizada). As marcas formais desta propriedade funcionam a partir do método 

argumentativo dialético: 

• A tese apresenta a valorização de aspectos do trabalho. 

• A antítese apresenta valorização de aspectos da vida social. 

• A síntese indica que o trabalho sobrepõe os aspectos da vida em sociedade. 
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 A explicação de uma atividade do curso BBA, exemplifica bem essa propriedade: 

“Neste jogo-simulação, você pode começar com um preço mais alto e acompanhar a reação 

do cliente. Quando ele recusa compra a água, está alto demais. Reduza o preço até o cliente 

aceite” (MTur, 2018b, s. p., grifo nosso). O jogo, que deveria ensinar o básico de precificação, 

sugere que o preço deve, em primeiro lugar, atender o interesse de lucro do empreendedor. Nem 

se considera a dotação de um preço compatível com mercado ou suficiente para uma margem 

de lucro não abusiva: a referência para o preço final é a tolerância do turista. A síntese é, assim, 

a recuada do interesse econômico somente até onde o outro ser humano resiste. 

 A Figura 31 reúne as propriedades da FD de trabalho alienado. 

 

 

Figura 31 – Quadro de propriedades da FD de trabalho alienado 

Propriedade 1 Inserção formal no mercado de trabalho como meta da política. 

Propriedade 2 A importância da qualificação passa pela capacidade de produção do trabalhador atendido. 

Propriedade 3 
O trabalho está pré-determinado pelo agente que o formata (não há liberdade de escolha) 

e para o agente ao qual serve (não satisfaz os próprios anseios). 

Propriedade 4 
Conotação positiva aos processos baseados na concorrência (em nível de indivíduos, 

empresas e locais). 

Propriedade 5 
A ação da política é colocada como benefício do estudante/trabalhador, mas suas 

finalidades contemplam os interesses do capital. 

Propriedade 6 Termos remetem à venda da força de trabalho para outrem. 

Propriedade 7 A qualificação com o papel de agir para garantia de emprego e salário (melhores). 

Propriedade 8 Oposição entre atividade do trabalho (valorizada) e humanidade (desvalorizada). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O funcionamento discursivo nestas propriedades ocorre por meio do encadeamento. 

Entretanto, a função do encadeamento não é apenas gramatical: em termos da FD, ele funciona 

como falseador dos beneficiados da política. Ele aparece nas propriedades 1, 2, 3, 5 e 7 e, em 

cada uma, sofre variações – porém, em geral, ele segue um padrão que encadeia ‘política > 

(ação) beneficiados diretos > (objetivo) capital’. Isto é, a ação da política beneficia 

determinados atores diretamente, porém sua finalidade, seus objetivos recaem sobre os 

benefícios ao trade, ao capital. 

 Além do encadeamento a FD tem seu funcionamento através da conotação e da 

oposição. A primeira ocorre nas propriedades 4 e 6, e funciona como dotação de sentidos a 

termos econômicos capitalistas (através de implícitos, paráfrases, polissemias). A segunda 

ocorre apenas na propriedade 8, na qual um método de raciocínio dialético sintetiza a 

valorização do econômico sobre o humano. 
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 Pela aplicação dos mecanismos de relação de forças e relação de sentidos, pode se 

observar que predomina amplamente na FD do trabalho alienado o tipo autoritário. O 

encadeamento aparece claramente também na tipologia através do mecanismo de antecipação, 

pelo qual se observa que o interlocutor direto (estudante ou trabalhador) não é o beneficiado 

final, também reconhecido como interlocutor (o trade). Essa característica acontece mais nas 

passagens do tipo autoritário da FD. Ou seja, quando aplica o falseamento de beneficiados, 

oculto no encadeamento, este discurso não permite troca de posição – não admite 

questionamento. Este processo domina a FD de tal forma que quase não se antecipam outros 

sentidos (pouco da função da política, ainda menos sobre sua efetividade) que não os interesses 

dos atores envolvidos. 

 Desta forma, a FD de trabalho alienado é do tipo autoritário; utiliza deste tipo para 

silenciar a possibilidade de fala dos atores que são manipulados pelo encadeamento do 

funcionamento discursivo; e nesta distorção de beneficiados se colocam os sentidos da teoria 

de alienação, obrigatoriedade do trabalho, competição e exploração. 

 A seguir é apresentada sua FD oposta, relativa ao trabalho não alienado. 

 

4.2.2.2 Trabalho Não Alienado 

 

No trabalho não alienado não existe a separação entre o trabalho e os efeitos que ele 

produz (o produto, a identificação, a distinção). De acordo com Marx, o trabalho é atividade 

distintiva e constitutiva do ser humano: 

 

O animal é imediatamente um com sua atividade vital. Não se distingue dela. 

É ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto da sua vontade e 

da sua consciência. Ele tem atividade vital consciente. Esta não é uma 

determinidade (Bestimmtheit) com a qual ele coincide imediatamente. A 

atividade vital consciente distingue o homem imediatamente da atividade vital 

animal. Ou ele somente é um ser consciente, isto é, a sua própria vida lhe é 

objeto, precisamente porque é um ser genérico. Eis porque a sua atividade é 

atividade livre (MARX, 2008, p. 84, grifo do autor). 

 

O trabalho seria então uma atividade que caracteriza o ser humano – individualmente e 

como espécie – e, por isso, atividade e produto são partes do sujeito que os empreende – 

pertencendo a ele e sendo significados por ele. 

 Os mecanismos de significação revelaram a presença de 12 dos parâmetros relacionados 

ao trabalho não alienado, condensados em seis propriedades. A primeira delas está atrelada ao 
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eixo da atividade do trabalho. A lista completa de sequências discursivas que compõem o 

recorte desta FD consta no Apêndice F. 

 Propriedade 1: Os processos dão as condições (características) de o trabalhador ser 

sujeito do próprio trabalho. As marcas formais desta propriedade funcionam em um 

encadeamento gramatical: um processo > é indispensável > para gerar efeitos positivos > ao 

sujeito. 

Um exemplo é a concepção da PNQT de “formação profissional como um direito do 

cidadão/cidadã, instrumento indispensável à sua inclusão e aumento de sua permanência no 

mundo do trabalho, visto que garante sua autonomia, integração e participação cidadã 

efetiva na sociedade” (PNQT, 2018, p. 32, grifo nosso). Ou seja, um processo (formação) é 

colocado como indispensável (portanto, condição) para garantir autonomia (benefício) aos 

cidadãos (sujeito). Assim como no exemplo, os efeitos positivos mencionados como marca 

formal sempre estão associados processos de protagonismo do indivíduo: autonomia, 

autoafirmação, identidade, desenvolvimento humano. É neste sentido que as marcas significam 

esta propriedade no texto da política. 

 A propriedade seguinte está inserida no eixo das relações de constituição do trabalho. 

 Propriedade 2: Processos baseados na coletividade como alternativas para as novas 

demandas do mundo do trabalho. Também as marcas formais desta propriedade funcionam em 

um encadeamento 

• Um processo social; 

• Demanda uma mudança; 

• Que acontece em ação; 

• Que inclui, além de outros processos; 

• Processos baseados na coletividade. 

Pode-se observar esta significação na seguinte passagem: 

 

A educação e a qualificação profissional em turismo tornam possível o 

desenvolvimento territorial a ser garantido na transposição, em um ciclo 

virtuoso da elevação da escolaridade, da diminuição da informalidade das 

ofertas de emprego e da ampliação do associativismo (PNQT, 2018, p. 32, 

grifo nosso). 

 

 Como visto, existe uma relação entre processos sociais maiores, que demandam certas 

mudanças, e processos baseados na coletividade, que surgem como alternativas/ possibilidades 

para suprir estas demandas de mudança. 

 A próxima propriedade se encaixa no eixo do funcionamento do capital. 
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 Propriedade 3: Trabalho autônomo e pertencente ao trabalhador valorizado em 

detrimento do trabalho mecanicista e servil. As marcas desta propriedade funcionam a partir do 

tipo textual argumentativo. 

• Apresentação da contratese explícita em frases ou implícita em termos. 

• Palavras que denotem oposição: preposição de oposição (mas), alternância (ou); adjetivo 

(menor - negativo); verbo (fortalecem – positivo; não assegura – negativo; fazer um 

contraponto - oposição). 

• Apresentação da tese como ideia mais correta. 

Um exemplo da contratese implícita em termo é o trecho “qualificação e ampliação da 

formação cidadã, com maior autoafirmação dos sujeitos e menor relação servil como 

trabalhador” (PNQT, 2018, p. 24). O termo ‘menor’ carrega implicitamente tanto a ideia de que 

há uma situação diferente (em que a relação servil é maior) quanto fala contra a outra 

possibilidade (pois dá a conotação de algo negativo que deve ser diminuído). 

 A propriedade 4 se insere no eixo relativo ao produto do trabalho. 

 Propriedade 4: A relação (de posse e identidade) do trabalhador com seu produto fica 

implícita em termos sobre a atividade laboral. São duas as marcas formais desta propriedade: 

• São apontados como necessidade ou diretriz 

• Termos sobre características ou atividades relacionadas ao trabalho 

 O sentido de posse ou identidade vem contido na própria expressão – como “autonomia 

e a capacidade crítica dos trabalhadores” (PNQT, 2018, p. 21) e “numa relação dialética entre 

sujeito e objeto” (PNQT, 2018, p. 33), sendo seu apontamento como algo necessário ou que 

deve ser buscado apenas parte da estrutura gramatical em que esses termos estão empregados. 

 Enfim, as duas últimas propriedades estão inseridas no eixo da relação com o ser 

humano.  

 Propriedade 5: Inverter a desvalorização do ser humano. As marcas dessa propriedade 

funcionam através de uma oposição: 

• Ação para melhora no trabalho. 

• Incentivo à aspectos positivos do trabalho. 

• Negação de aspectos negativos do trabalho. 

As marcas aparecem nesta mesma ordem em duas passagens: “Garantir os direitos dos 

trabalhadores para proporcionar proteção e segurança, o que é crucial para reforçar as 

relações propositivas entre o trabalho e o desenvolvimento humano e reduzir o emprego 

informal” (PNQT, 2018, p. 34, grifo nosso); e “Reduzir as relações negativas passa pela 
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garantia dos direitos e benefícios dos trabalhadores, bem como pela eliminação da 

exploração, dos abusos nos ambientes de trabalho e da destruição da dignidade” (PNQT, 2018, 

p. 39, grifo nosso). 

 Propriedade 6: O trabalho como atividade reflexiva e distintiva da espécie. As marcas 

desta propriedade funcionam também em encadeamento: 

• O processo – de educação ou trabalho; 

• Implica – uso de verbos, como contribuir, assegurar, exigir, articular; 

• Reflexão do trabalho e da espécie – significada em expressões como “formação cidadã e 

pessoal” (MEC, 2017, p. 12); “não apenas o domínio técnico, teórico e prático de uma 

profissão” (PNQT, 2018, p. 16); “determinado grau de reflexão” (PNQT, 2018, p. 33); e “o 

fazer com o pensar” (PNQT, 2018, p. 33). 

A Figura 32 reúne as propriedades da FD de trabalho não alienado: 

 

Figura 32 – Quadro de propriedades da FD de trabalho não alienado 

Propriedade 1 
Os processos dão as condições (características) de o trabalhador ser sujeito do próprio 

trabalho. 

Propriedade 2 
Processos baseados na coletividade como alternativas para as novas demandas do mundo 

do trabalho. 

Propriedade 3 
Trabalho autônomo e pertencente ao trabalhador valorizado em detrimento do trabalho 

mecanicista e servil. 

Propriedade 4 
A relação (de posse e identidade) do trabalhador com seu produto fica implícita em termos 

sobre a atividade laboral. 

Propriedade 5 Inverter a desvalorização do ser humano. 

Propriedade 6 O trabalho como atividade reflexiva e distintiva da espécie. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O funcionamento discursivo destas propriedades aparece, então, de duas formas: 

centralidade nos processos e oposição. A oposição aparece quando a estrutura de significação 

se dá no antagonismo de termos: trabalho autônomo oposto ao trabalho servil (propriedade 3); 

valorização do ser humano oposta à valorização das coisas/desvalorização do ser humano 

(propriedade 5). 

Já a centralidade dos processos se dá onde eles aparecem como possibilitadores/ meio 

de alcançar melhorias na atividade do trabalho ou como elementos característicos do próprio 

trabalho – propriedades 1, 2, 4 e 6. Assim, destaca-se os processos: de trabalho (curso, 

qualificação, trabalho, identificação), que geram benefícios ao trabalhador; sociais (PNQT, 

educação em turismo, economia baseada no conhecimento), que demandam mudanças 

alcançadas por outros processos, de coletividade (participação, associativismo, colaboração, 
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empreendimento coletivo); e do trabalho (escolha profissional, autonomia, relação servil; 

dialética sujeito/objeto). 

O funcionamento discursivo da FD de trabalho não alienado é predominantemente 

polêmico. Com o mecanismo de antecipação, pôde-se verificar que nesta FD o enunciador 

antecipa a reação do interlocutor de três formas: quanto aos interesses do estudante e do 

trabalhador; quanto à justificativa e as diretrizes da política para a sociedade; e quanto seu 

posicionamento teórico, também para a sociedade. São essas antecipações que se ligam ao 

funcionamento discursivo. A centralidade dos processos aparece, por um lado, na antecipação 

dos interesses de estudante e trabalhador (pois estes são colocados como meta dos processos) 

e, por outro, na divulgação de informações sobre a política (centralizando o interesse da 

sociedade na própria política). e a oposição reflete no posicionamento teórico, já que que esse 

processo se realiza contrastando perspectivas e defendendo uma. 

 Assim, a FD de trabalho não alienado funciona de forma polêmica; colocando os 

processos no centro das relações de trabalho e direcionando seus resultados aos interesses do 

estudante e do trabalhador, bem como contrastando ideias e defendendo posições; posições e 

interesses, estes, que se conectam aos parâmetros da teoria de protagonismo, autonomia, 

identidade e valorização do trabalhador/sujeito/ser humano. 

 Analisadas as FD de trabalho alienado e trabalho não alienado, são apresentadas então 

as relações entre as duas, a partir da perspectiva da Complexidade. 

 

4.2.2.3 Relações de complexidade entre as formações discursivas de trabalho alienado e 

trabalho não alienado 

 

Nas FD de trabalho, é possível observar uma concentração dos princípios da 

Complexidade no âmbito das propriedades e dos funcionamentos discursivos, com a presença 

da dialógica em alguns outros momentos. 

 Com relação aos mecanismos, existe uma distinção em dois agrupamentos. A FD de 

trabalho não alienado usa pouca paráfrase e quase nada de polissemia; utiliza bastante do 

implícito e explícito, mas não usa do silêncio. Já a FD de trabalho alienado, em contraponto, 

usa muito das paráfrases e polissemias e relaciona o implícito com o silêncio, não utilizando o 

explícito. A complementariedade – além do uso regular de interdiscurso e intertexto em ambas 

– se dá na relação entre explícito de uma e silêncio de outra. A FD de turismo alienado silencia 

seus sentidos e utiliza o explícito da oposta para falsear os interesses; e a FD de turismo não 
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alienado aproveita do espaço deixado pelo silêncio da oposta para explicitar seus sentidos. 

Dessa forma, as FD são opostas e complementares – portanto, dialógicas. 

 Já nos parâmetros e eixos, observa-se apenas uma diferenciação: enquanto a FD de 

trabalho não alienado apresenta equilíbrio na quantidade de propriedades pertencentes a todos 

os eixos; a FD de trabalho alienado concentra as propriedades nos eixos de atividade do trabalho 

e funcionamento do capital, sem abordar o eixo do produto do trabalho. 

 É nas propriedades e funcionamento discursivo que aparece a maioria das relações 

complexas entre as FD de trabalho. Três temas polarizam os dois funcionamentos: a oposição, 

os processos e a conotação. 

 A oposição acontece em torno da valorização do trabalhador: enquanto no trabalho não 

alienado aponta-se sua valorização, no trabalho alienado aponta-se sua desvalorização. Apesar 

das direções serem opostas, e justamente por elas serem exatamente opostas, elas estão em um 

mesmo eixo, que se forma com a oposição entre elas. Portanto, esta oposição se complementa 

e é, assim, dialógica. 

 Em relação aos processos, a FD de trabalho não alienado os coloca como vetores de 

possibilidades – isto é, os processos geram uma gama de possíveis benefícios. Já na FD de 

trabalho alienado, os processos estão pré-determinados a certos resultados – o benefício é 

direcionado com exclusividade. Desta forma, os processos são igualmente vistos como parte da 

relação entre qualificação profissional e atores beneficiados, porém uma FD os coloca como 

centro da relação e a outra como periféricos aos benefícios. Vê-se, assim, uma relação dialógica 

de igualdade e diferenciação. Além disso, vê-se uma relação recursiva, uma vez que os 

processos sejam polarizados aos benefícios. Em uma FD ou outra, o que motiva/demanda os 

processos são as possibilidades ou certezas de benefícios, ao mesmo tempo em que são os 

processos que podem ou devem geram tais benefícios. Processos e benefícios, são, portanto, 

produto e produtor um do outro. 

 E a conotação é sobre o trabalho. A FD de trabalho não alienado visa a atividade humana 

(autonomia, identidade, reflexão, protagonismo) e a de trabalho alienado visa o funcionamento 

do mercado (inserção formal, emprego, concorrência). Embora diferentemente, a conotação das 

FD é em relação ao mesmo sujeito trabalhador, diferenciando a perspectiva sobre o trabalho – 

uma sobre a atividade ontológica, e outra sobre a configuração social. Além desta dialógica, 

observa-se o princípio hologramático. O trabalho é ao mesmo tempo atividade ontológica e 

configura-se atualmente na sociedade por meio do emprego (MANFREDI, 2016) – então a 

concepção de trabalho no todo dos discursos e da política está inserida nestas duas perspectivas 
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no interior das FD do espaço discursivo de trabalho, que por sua vez estão inseridas no todo da 

política. 

 Com a tipologia, ainda, também se observa uma relação dialógica. Por um lado as FD 

se diferenciam: a de trabalho alienado, predominantemente autoritária, antecipa, na maior parte, 

apenas os interesses dos atores sociais (diretamente ou falseados); já a de trabalho não alienado, 

predominantemente polêmica, equilibra a antecipação dos interesses com a função da política, 

a efetividade da gestão e o posicionamento teórico-político. Por outro lado, as duas se 

aproximam em seu funcionamento tipológico: as passagens do tipo polêmico da FD de trabalho 

não alienado antecipam, em maioria, os interesses dos beneficiados, assim como a FD oposta. 

Com isto, o funcionamento das passagens do tipo polêmico nas duas FD é similar, ficando a 

diferença, principalmente, nas passagens do tipo autoritário. E, assim, os tipos são, 

dialogicamente, similares e opostos. 

 Em relação à dominância, a presença da FD de trabalho alienado é maior que a de 

trabalho não alienado. Porém considerando as interlocuções (locutor > interlocutor), esta 

diferença reduz de tal forma que não se pode considerar uma ampla dominância. As tipologias 

seguem também esta última tendência. 

 Portanto, é possível inferir-se que as relações entre as FD do espaço discursivo sobre 

trabalho não são totalmente dialógicas, pois certos âmbitos apresentam apenas antagonismos. 

Por outro lado, também se observa relações recursivas e hologramáticas complexificando a 

relação entre as duas e das duas com o campo discursivo. 

 Analisadas as FD sobre trabalho, o próximo espaço discursivo trata da educação. 

 

4.2.3 Formações discursivas que atravessam a concepção ideológica de educação na 

política pública 

 

Para o recorte deste espaço discursivo foram utilizadas as passagens marcadas na análise 

de conteúdo com os elementos ‘concepção ideológica de educação’ e ‘educação em turismo’. 

Com relação ao primeiro, foi percebido que as questões e os conceitos que caracterizavam a 

educação postos no texto eram, no geral, definidas e discutidas. Ainda que as conceituações 

postas no conteúdo não sejam, em sua totalidade, análogas às FD aqui analisadas, a parte de 

educação é a que mais teve aproximações entre conteúdo textual e discursos. Esse espaço 

discursivo foi o único onde uma das FD – educação libertadora e problematizadora – aparece 

formalmente no conteúdo explícito. 
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 As FD deste espaço discursivo foram deduzidas da teoria de Paulo Freire contida no 

livro Pedagogia do Oprimido, especificamente no capítulo “A concepção ‘bancária’ da 

educação como instrumento da opressão. Seus pressupostos, sua crítica” (FREIRE, 2016, p. 

103-132). Freire constrói sua teoria a partir da sua percepção da realidade da educação no Brasil 

– uma educação que servia à manutenção da opressão, encerrando educadores e educandos em 

posições hierarquizadas e estanques (educação bancária). Em contrapartida, com sua atuação e 

teoria, Freire apresenta a educação libertadora e problematizadora – na qual os sujeitos se 

reconheçam e se complementem para a prática educativa, problematizando ser humano, mundo 

e suas relações, e libertando-se dos mecanismos de opressão (FREIRE, 2016). 

 A opressão é a ideia chave para entender como essa teoria representa uma visão política 

da educação. O autor demonstra que determinados atores sociais assumem, na sociedade atual, 

posições de opressor ou de oprimido e que a educação é um meio pelo qual se institui dominação 

ou libertação. 

 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que 

eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a 

necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão por acaso, mas pela 

práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de 

lutar por ela (FREIRE, 2016, p. 65). 

 

Em razão da forma de escrita de Freire no capítulo utilizado nesta análise, todos os 

parâmetros, de ambas FD, foram retirados diretamente do texto. Foram agrupados também em 

quatro eixos: princípios da educação; papéis de educador e educando; conteúdo da educação; e 

relação entre educação e ser humano (Apêndice B). Assim, primeiro será apresentada a FD da 

educação bancária e, depois, a da educação libertadora e problematizadora. 

 

4.2.3.1 Educação Bancária 

 

A educação bancária é meio de dominação e de permanência da situação de opressão. 

Nesse sentido: 

 

Seu ânimo é justamente o contrário [de libertar o pensamento] – o de controlar 

o pensar e a ação, levando os homens ao ajustamento ao mundo. É inibir o 

poder de criar, de atuar. Mas, ao fazer isto, ao obstaculizar a atuação dos 

homens, como sujeitos de sua ação, como seres de opção, frustra-os (FREIRE, 

2016, p. 115). 
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Ou seja, na educação bancária não se espera que os sujeitos questionem sua realidade e 

suas posições. E para isso, são cortados qualquer princípio de criação e liberdade de 

pensamento. De acordo com Freire (2016, p. 127): “Deste modo, a prática ‘bancária’, 

implicando o imobilismo a que fizemos referência, se faz reacionária”. Como não pode criar, 

problematizar ou libertar o pensamento, a educação bancária só possibilita a reação ao 

pensamento de outro, ao pensamento comum irrefletido. 

 Nessa situação “a concepção ‘bancária’ nega a dialogicidade como essência da educação 

e se faz antidialógica” (FREIRE, 2016, p. 119), submetendo educando e educador a posições 

inquestionáveis, de poder opressor e dominante. E, a partir desta relação sem diálogo, na qual 

o educando apenas recebe conteúdos que deve armazenar em sua memória, tais conteúdos se 

tornam “retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão 

ganhariam significação” (FREIRE, 2016, p. 103-104). 

 Portanto, a educação bancária imobiliza pensamento e ação de educandos e educadores, 

agindo para a manutenção do sistema de opressão vigente na sociedade – e, consequentemente, 

favorecendo aos atores sociais beneficiados por este sistema. 

 A FD de educação bancária, dentre as analisadas, foi a que apresentou o menor número 

de propriedades do discurso: quatro, a partir de nove parâmetros identificados. A primeira se 

encaixa no eixo sobre conteúdos da educação. A lista completa de sequências discursivas que 

compõem o recorte desta FD consta no Apêndice G. 

 Propriedade 1: As unidades do curso são independentes. As marcas formais desta 

propriedade são: 

• Apresentação de um conjunto de conteúdos. 

• Indicação de uma oposição (por meio de conectivos) a outros conteúdos. 

• Gerando efeito de independência entre as unidades do curso. 

É no curso da iniciativa BBA que essa propriedade aparece mais clara. No documento 

Dúvidas Frequentes são apresentadas as unidades do curso de atendimento ao turista, oferecido 

no BBA, e se define o módulo Transversal como “conteúdo didático que transcende a área de 

atendimento, mas que é de suma importância para preparação de um cidadão ético e apto a 

viver em sociedade” (MTur, 2018b, s. p., grifo nosso). Como destacado, a oposição semântica 

entre os dois conteúdos (transversal e atendimento) reflete uma independência entre as unidades 

do curso. Segue então a ideia de fragmentação e desconexão da realidade no conteúdo didático: 

o trabalho de atendimento não exige a formação cidadã, e a formação cidadã transcende o 

trabalho em atendimento. 
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 A segunda propriedade se encaixa nos eixos da relação entre educação e ser humano e 

do papel de educador e educando. 

 Propriedade 2: A política nega o diálogo e pré-determina os papéis de educadores, 

educandos e o seu próprio. 

 As marcas formais desta propriedade não aparecem todas nas mesmas passagens, mas 

seguem a mesma ideia de determinação de papéis. São elas: 

• Negação da dialogicidade. 

• Determina papel do educador em posição de dono do saber. 

• Determina papel do educando de limitado. 

• Determina o papel da política de decisória. 

• É colocada uma ação impessoal ou inevitável. 

 A política se coloca na posição decisória, negando o diálogo – como na passagem que 

simula o interesse do estudante em pular uma unidade, ao que se responde: “Não. Para concluir 

o curso e ser certificado pelo IFRJ é necessária a conclusão de todas as unidades do canal” 

(MTur, 2018b, s. p.). E nessa relação autoritária são determinados: o papel dos educadores 

como “portadores de conhecimentos de turismo” (PNQT, 2018, p. 39) – ou seja, o 

conhecimento é posse do educador; e o papel do estudante, tão limitado que é colocado como 

fundamental um “levantamento prévio sobre a aptidão dos interessados pelos cursos” (PNQT, 

2018, p. 44) para melhor aplicação de recursos – como se ele não fosse capaz de aprender aquilo 

do qual não tem conhecimento prévio. 

 As duas últimas propriedades são relativas ao eixo dos princípios da educação. 

 Propriedade 3: O conteúdo pedagógico serve ao mundo do trabalho e ajusta o estudante 

a ele. As marcas formais desta propriedade funcionam em um encadeamento: 

• O conteúdo ou qualificação; 

• Tem uma característica; 

• Com finalidade; 

• De atender ao mercado. 

O Guia MédioTec traz um exemplo desta propriedade ao definir que: “Os Projetos 

Pedagógicos de Cursos Unificados (PPCU) dos cursos técnicos deverão ser elaborados na 

forma concomitante com o ensino médio, a partir das ofertas diagnosticada no Mapa de 

Demanda Identificada (MDI)” (MEC, 2017, p. 6, grifo nosso). Como destacado, o projeto 

pedagógico deve ser concomitante ao ensino médio, porém sua finalidade está ligada às 

demandas do mercado de trabalho já identificadas. É nesse sentido que o curso serve ao mundo 
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do trabalho – e na medida em que o estudante só terá opções de cursos que atendem ao mercado, 

será ele também ajustado ao mercado. 

 Propriedade 4: Defesa da manutenção do sistema vigente através do silenciamento da 

polêmica.  

 As marcas formais desta propriedade estão inseridas em um tipo textual argumentativo: 

• As relações de disparidade e de dominação ficam implícitas (polêmica). 

• Não aparecem propostas ou possibilidades de mudança (contratese) 

• A alternativa de manutenção do sistema vigente (tese) é dada como unívoca. 

No documento Sobre do CGT é apresentado que: “Este canal utiliza uma Plataforma de 

Engajamento e Aprendizagem inovadora e pode ser acessado por qualquer aparelho 

tecnológico com internet, como computador, smartphone, tablet, iPad e outros” (MTur, 2018e, 

s. p., grifo nosso). O trecho demarcado mostra como o texto responde, de forma inquestionável, 

a uma questão que o próprio enunciador antecipa: sendo o curso aberto e gratuito, é possível 

que pessoas que não têm acesso à internet ou possuam aparelhos eletrônicos compatíveis se 

interessem em realizá-lo. Esta impossibilidade de alguns é a polêmica, que fica implícita. A 

tese defendida, que aparece como resposta, está posta no texto; porém, a contratese – uma 

possibilidade de dar condições destas pessoas realizarem o curso – é silenciada. É com este 

mecanismo de silenciamento que as possibilidades de mudança são escondidas e os processos 

de manutenção do sistema (de opressão, de dominação, de desigualdade) são dados como 

únicos e imutáveis. 

 A Figura 33 reúne as propriedades da FD de educação bancária: 

 

Figura 33 – Quadro de propriedades da FD de educação bancária 

Propriedade 1 As unidades do curso são independentes. 

Propriedade 2 A política nega o diálogo e pré-determina os papeis de educadores, educandos e seu. 

Propriedade 3 O conteúdo pedagógico serve ao mundo do trabalho e ajusta o estudante a ele. 

Propriedade 4 Defesa da manutenção do sistema vigente através do silenciamento da polêmica. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O funcionamento discursivo destas propriedades se dá por dois processos: a oposição e 

o falseamento.  

 A oposição ocorre quando a FD contrasta posições, diferenciando os objetos: 

conteúdo/conteúdo (propriedade 1); educador/educando e política/sujeitos (propriedade 2); 

manutenção x mudança (propriedade 4).  
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 Já o falseamento, acontece de formas diferentes. Na propriedade 2, ele aparece como 

determinação: a impessoalidade textual falseia um consenso para pré-determinar posições 

(educador, educando, política). Na propriedade 3 aparece o encadeamento, que no processo 

‘qualificação > (características) elementos do processo > (finalidade) mercado de trabalho’, 

falseia um benefício intermediário para não assumir o benefício direto ao mercado/capital. E na 

propriedade 4, ele aparece como ocultação: é falseada a ideia de ausência de polêmica e se 

oculta a contratese. 

 O falseamento está na base da tipologia desta FD. O funcionamento discursivo 

predominante é do tipo autoritário, porém, o falseamento gera, tanto nas passagens do tipo 

autoritário quanto do polêmico, a ocultação dos sentidos sob expectativa de efetividade da 

política. Isto é, antecipando que os atores e a sociedade esperam uma política que funcione e dê 

resultados, a FD esconde as oposições e dá suas escolhas como unívocas, inevitáveis para a 

efetividade da política e para sua função de ampliar a igualdade na sociedade. E é através deste 

funcionamento que a ordem (no autoritário) e o posicionamento (no polêmico) nesta FD 

escondem suas relações com os princípios de descontextualização, determinismo, dominação e 

ajustamento ao sistema, significantes na teoria sobre a educação bancária. 

 A seguir apresenta-se a FD que se liga à perspectiva oposta da teoria, a de educação 

libertadora. 

 

4.2.3.2 Educação Libertadora e Problematizadora 

 

 O nome desta concepção indica seus dois eixos de funcionamento. Primeiro, ela serve à 

libertação do pensamento e dos sujeitos da lógica de opressão. Move-se pelo “ânimo de liberar 

o pensamento pela ação dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem o mundo 

e de torná-lo mais e mais humano”. (FREIRE, 2016, p. 115). Ou seja, liberta das amarras de 

um sistema de dominação e permite recriar, repensar o mundo – ou a relação do ser humano 

consigo e com o mundo. Esse repensar e recriar vem justamente a partir do segundo eixo, da 

“problematização dos homens em sua relação com o mundo” (FREIRE, 2016, p. 118). Assim, 

o ser humano questiona a realidade, expressa as questões que lhe afligem em lugar de ocultá-

las – problematiza. 

 Para tanto: “A educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação 

da contradição educador-educandos” (FREIRE, 2016, p. 119). A lógica de educador como dono 

do saber e educando como depósito de conteúdos é fundamental para ajustar os sujeitos à 

aceitação da dominância do outro, ao silêncio das próprias questões e ao pensamento sobre si 
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como ignorante. Desta forma, de acordo com Freire, somente a mudança nesse tipo de relação 

– colocando educador e educando, ambos, como incompletos e como produtores do saber – 

pode permitir que os sujeitos problematizem o mundo. E assim, “a concepção 

problematizadora, que, não aceitando um presente ‘bem comportado’, não aceita igualmente 

um futuro pré-dado, enraizando-se no presente dinâmico, se faz revolucionária” (FREIRE, 

2016, p. 127). Na educação libertadora e problematizadora, os sujeitos não apenas reagem ao 

imposto, mas revolucionam o funcionamento de opressão da sociedade. 

 A busca por meio dos mecanismos revelou significados relacionados a 12 parâmetros 

teóricos e, a partir deles, foram encontradas nove propriedades do discurso. A primeira delas 

está relacionada ao eixo de conteúdos da educação. A lista completa de sequências discursivas 

que compõem o recorte desta FD consta no Apêndice H. 

 Propriedade 1: Articulação dos conteúdos e conhecimentos como dever da política, em 

oposição à desarticulação. 

 As marcas formais desta propriedade funcionam em uma estrutura de oposição: 

• É apontado que a política, programas ou cursos; 

• Têm uma forte diretriz, seja como imposição (verbos de ordem) ou orientação (expressões 

de direcionamento); 

• De negar a desarticulação; 

• Para articular os conhecimentos. 

É possível observar esta propriedade na passagem da PNQT que aponta ser 

“fundamental à educação atual aprender a religar (e não apenas separar em análises 

disciplinares)” (PNQT, 2018, p. 36, grifo nosso). Como no exemplo, as passagens com esta 

propriedade expressam a posição de articulação dos conteúdos sempre em detrimento da 

desarticulação/fragmentação deles. 

 As propriedades 2, 3 e 4 são referentes ao eixo que trata os papéis de educador e 

educando. 

 Propriedade 2: Problematização como alternativa para questões em detrimento de uma 

educação formal irrefletida. As marcas desta propriedade funcionam dentro da estrutura do tipo 

textual argumentativo: 

• Polêmica em relação a questões da educação ou da sociedade. 

• Tese indicando a alternativa defendida, relacionada à problematização. 

• Contratese, apontando características opostas à problematização como insuficientes. 
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Nesse sentido, uma das diretrizes colocada na PNQT para os Planos Territoriais é: 

“Considerar, na organização curricular, conhecimentos e didáticas que permitam uma 

formação para além das competências e habilidades das ocupações em turismo (ACTs), 

utilizando-se de pedagogia problematizadora e ecossistêmica” (PNQT, 2018, p. 41, grifo 

nosso). Como demarcado, a organização curricular aparece como um processo com 

possibilidades (polêmica), das quais se descarta a restrição às ACTs e se defende a pedagogia 

problematizadora. 

 Propriedade 3: Pensar autêntico como objetivo ou diretriz inevitável da política. As 

marcas formais desta propriedade são: 

• Expressões que indicam objetivo (tem como propósito; tem por objetivo; na perspectiva de 

que essa educação proporcione) ou diretriz (deverão ser; devem abordar; precisa ser 

realizado; o Estado é responsável; é necessário incluir). 

• Verbo indicando ação (desenvolver; auxiliá-lo a; implica; possibilitam; proporcionar; 

possibilitar). 

• Característica relacionada ao pensamento autêntico (conhecimentos inovadores; construir 

seu projeto de vida; em diversos fatores; ao beneficiário o conhecimento; sua autonomia; o 

desenvolvimento da autonomia intelectual). 

As passagens desta propriedade colocam o pensamento autêntico (implícito em 

expressões como autonomia, identidade, reflexão) como algo fundamental e que, portanto, não 

poderia deixar de ser objetivo da política de qualificação. 

 Propriedade 4: Representação de educador e educando como sujeitos inconclusos que 

se educam em comunhão. As marcas desta propriedade nem sempre ocorrem nas mesmas 

passagens, mas funcionam da mesma forma – construção de figuras para representar os 

elementos da educação: 

• Figura do educador que também é educado, como em “apoio pedagógico aos docentes” 

(MEC, 2017, p. 10). 

• Figura do educando que passa saberes, como em “reconhecimento de saberes dos 

trabalhadores” (PNQT, 2018, p. 39) e não é objeto, como em “sujeito aprendiz” (PNQT, 

2018, p. 33). 

• Processo de constante educação, tratada como “formação continuada” (MTur, 2018e, s. p.), 

“processo amplo e ininterrupto” (PNQT, 2018, p. 33). 
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• Educação em comunhão, como em “apoio aos estudos individuais e coletivos” e “apoios 

psicossocial e pedagógico” (MEC, 2017, p. 10) e por meio de “instrutores e multiplicadores 

de metodologias de ensino e aprendizagem” (PNQT, 2018, p. 44). 

As propriedades 5 e 6 ligam-se ao eixo da relação entre educação e ser humano. 

 Propriedade 5: Os conteúdos e propósitos da política são voltados para a conexão, 

problematização e recriação do mundo pelo ser humano. 

 As marcas formais desta propriedade funcionam em dois sentidos: 

• O processo educativo (curso; educação; qualificação). 

• Ou fala (conteúdo) sobre conexão (educação no e para o trabalho; cidadania e 

pertencimento), problematização (no planejamento e políticas locais) e recriação (luta 

contra exploração e a favor de sustentabilidade e acessibilidade). 

• Ou serve (propósito) para conexão (especificidades dos destinos), problematização 

(cidadania; resolução de problemas) e recriação (planejamento; autonomia ética e estética). 

 Propriedade 6: A política orienta a articulação entre educação e mundo. As marcas 

formais desta propriedade funcionam em um encadeamento: 

• É dada orientação; 

• De articulação; 

• Entre educação; 

• E mundo. 

Na passagem “Recomenda-se que para a mediação pedagógica no processo de ensino 

e aprendizagem, sejam observadas e diagnosticadas as especificidades em relação ao perfil 

dos estudantes prevendo ações educativas mais efetivas [...]” (MEC, 2017, p. 6, grifo nosso) 

– a orientação (recomendação) é articular o perfil dos estudantes (mundo) às ações da educação. 

Já na passagem “É de grande valia não se restringir à aquisição de saberes no sentido 

acadêmico e incluir a aquisição do saber-fazer” (PNQT, 2018, p. 42) – a orientação (validade) 

é não desarticular o saber acadêmico (educação) do saber-fazer (atuação no mundo). 

 As três últimas propriedades constam no eixo de princípios da educação. 

 Propriedade 7: O pensamento tem liberdade relativa – cria dentro dos limites. As 

marcas formais funcionam também em um encadeamento em que: o processo > deve > ter 

liberdade > mas balizada por parâmetros. 

 Na diretriz da PNQT “Incentivar a utilização de metodologias inovadoras de ensino e 

de instrução que atendam às especificidades de cada público” (PNQT, 2018, p. 21): é marcado 
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como dever (diretriz) do processo (PNQT) uso da inovação (liberdade de criação), mas desde 

que atenda o público (limite da liberdade).  

 E no posicionamento “Norteia-se por uma concepção de qualificação entendida como 

construção social, de maneira a fazer um contraponto àquelas baseadas na aquisição de 

conhecimento como processo estritamente individual [...]” (PNQT, 2018, p. 31) – a qualificação 

(processo) tem como norte (dever) uma concepção de construção social (liberdade de 

concepção), mas que se contraponha a outras especificas (parâmetro da liberdade). 

Propriedade 8: A qualificação age ou pode agir em favor de processos de libertação 

(das instituições, do capital, da dominação). Assim como na propriedade anterior, as marcas 

são um encadeamento que parte do processo educativo: 

• O processo (curso; qualificação; educação); 

• Pode ou poderá agir (pode ser; serão ofertados; focados em dispositivos; que contribua; 

proporcione; privilegiem; permitam); 

• Em favor da libertação (dos custos financeiros e de tempo de deslocamento; pela gratuidade 

e pela facilidade; incentivando relações democráticas, emancipação, cidadania e 

empoderamento). 

Propriedade 9: Qualificação como meio de promover mudanças diversas. As marcas 

formais desta propriedade são uma relação direta entre qualificação e resultados que consistem 

em mudanças – embora um ou outro termo fique implícito. 

 Como exemplos: o CGT, que voltado aos “atores institucionais, em especial os gestores 

das políticas públicas do turismo, atuantes no desenvolvimento do turismo” (MTur, 2018d, s. 

p.), proporciona melhor atuação da gestão; o MédioTec Turismo, que forma pessoas sem 

condições financeira pois o “MEC custeará a assistência estudantil” (MTur, 2018f, s. p.); ou a 

PNQT que entende a qualificação como  meio para “inclusão social dos jovens em 

vulnerabilidade social” (PNQT, 2018, p. 24). 

 A Figura 34 reúne as propriedades da FD de educação libertadora e problematizadora: 

A partir deste quadro, é possível se apreender quatro processos do funcionamento discursivo 

desta FD: oposição, encadeamento, síntese e figuração. 

 A oposição aparece nas duas primeiras propriedades, nas quais o discurso funciona a 

partir da escolha de posições: articulação em detrimento de desarticulação; problematização em 

detrimento de educação formal. A síntese ocorre nas propriedades 6 e 7, nas quais também há 

oposição de ideia, porém a oposição gera um resultado terceiro: a educação formal articulada 

ao mundo fora dela gera uma educação problematizadora; a liberdade em conflito com limites 



191 

 

permite criação. E a figuração funciona na propriedade 4, em que há construção de figuras para 

se alcançar os sentidos: educador, educando, seres humanos, comunhão. 

 

Figura 34 – Quadro de propriedades da FD de educação libertadora e problematizadora. 

Propriedade 1 
Articulação dos conteúdos e conhecimentos como dever da política, em oposição à 

desarticulação. 

Propriedade 2 
Problematização como alternativa para questões em detrimento de uma educação formal 

irrefletida. 

Propriedade 3 Pensar autêntico como objetivo ou diretriz inevitável da política. 

Propriedade 4 
Representação de educador e educando como sujeitos inconclusos que se educam em 

comunhão. 

Propriedade 5 
Os conteúdos e propósitos da política são voltados para a conexão, problematização e 

recriação do mundo pelo ser humano. 

Propriedade 6 A política orienta a articulação entre educação e mundo. 

Propriedade 7 O pensamento tem liberdade relativa – cria dentro dos limites. 

Propriedade 8 
A qualificação age ou pode agir em favor de processos de libertação (das instituições, do 

capital, da dominação). 

Propriedade 9 Qualificação como meio de promover mudanças diversas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Já o encadeamento é o processo de funcionamento mais presente na FD. Nesta ele 

assume papel de indicar a finalidade da qualificação: articulação de conteúdos (propriedade 1); 

pensar autêntico (propriedade 3); problematização do mundo (propriedade 5); articulação com 

o mundo (propriedade 6); libertação (propriedade 8); e mudança (propriedade 9). 

 Em relação à tipologia do discurso, essa FD é predominantemente polêmica, mas com 

grande incidência do tipo autoritário. Os dois tipos são empregados para todos os grupos de 

sentido (função social da política, efetividade da ação pública, benefícios aos interessados e 

posicionamento teórico-político) – só o que diferencia os dois é a quantidade superior de 

ocorrência do tipo polêmico. Cabe notar que, a partir dos mecanismos de relação de forças e 

antecipação, é possível observar que na FD de educação libertadora diferentes atores são 

direcionados como interlocutores (estudante, trabalhador, Estado, IE, sociedade) mas apenas se 

antecipa os interesses do estudante e do trabalhador – coadunando com a teoria, que aponta 

para a libertação dos oprimidos. 

 Com o mecanismo de antecipação, é possível observar também uma predominância na 

FD de posicionamento teórico e de apontamento da efetividade da política. Isso se relaciona 

com os processos do funcionamento discursivo: a oposição e a síntese se baseiam na escolha 

de posições; enquanto o encadeamento aponta as finalidades da política, ou seja, objetivos, 

preceitos e diretrizes para seu sucesso. 
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 Portanto, a FD de educação libertadora e problematizadora: é do tipo polêmica; 

utilizando os mecanismos de relação de forças e antecipação para estabelecer seus 

posicionamentos (em relação aos conteúdos, à educação e aos seres humanos) e a visão de 

finalidade da política; e representando nestas posições e finalidades, os preceitos teóricos de 

libertação, problematização, interdisciplinaridade, autonomia de pensamento, comunhão e 

diálogo. 

 Analisadas as FD de educação bancária e educação libertadora, são apresentadas então 

as relações entre as duas, a partir da perspectiva da Complexidade. 

 

4.2.3.3 Relações de complexidade entre as formações discursivas de educação bancária e 

educação libertadora e problematizadora 

 

A relação entre as FD de educação é dialógica, porém se observa que as diferenças entre 

elas são mais caracterizadoras do que suas complementariedades.  

 A FD da educação libertadora utiliza muito dos mecanismos de significação do implícito 

e do explícito, mas não utiliza do silêncio. Já a FD de educação bancária utiliza pouco dos 

mecanismos de implícito e silêncio, não utilizando o explícito. As duas, por sua vez, utilizam 

muito das paráfrases em contraponto às polissemias, não utilizadas. 

 As duas FD têm propriedades relativas a todos os eixos. Entretanto, especialmente em 

relação aos eixos os papeis de educador e educando e da relação com o ser humano, elas 

apresentam significados de diferentes parâmetros. Embora se antagonizem neste sentido, os 

parâmetros não utilizados por cada uma não são os mesmos – o que significa que os sentidos 

dos dois eixos só aparecem de forma completa se vistas as FD em relação uma à outra. Portanto, 

é uma relação dialógica de antagonismo e complementariedade. 

 Em relação à tipologia, as FD se complementam em caracterizar os discursos de 

educação como discursos preocupados em expor aos interlocutores textos com sentidos 

relacionados aos seus benefícios, à função da política e à efetividade da gestão. Porém, se 

diferenciam, pois, apenas a FD de educação libertadora expõe posicionamentos político-

ideológicos e apenas a FD de educação bancária falseia os interesses dos beneficiados. 

 Por fim, quanto ao funcionamento discursivo, quatro temas aparecem nas duas FD.  

 Primeiro, a oposição. As duas FD usam o mecanismo para opor, diferenciar posições. 

Contudo, enquanto a FD de educação libertadora usa a oposição para escolher um 

posicionamento frente a uma questão (oposição de ideias), a FD de educação bancária posiciona 

objetos em contraste (oposição de objetos). Assim elas se contrastam. Por outro lado, a partir 
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do seu posicionamento, a FD de educação libertadora também posiciona objetos (mesmo que 

de liberdade); e para posicionar objetos, a FD de educação bancária precisa também assumir 

uma posição (mesmo que implícita). Desta forma, revela-se também uma relação dialógica. 

 Depois, encontra-se a polêmica e o encadeamento. A polêmica revela que as duas FD 

se colocam igualmente na posição de argumentação em defesa de posicionamentos, mas o 

fazem de forma diferente: a educação libertadora realiza síntese a partir de ideias opostas, 

enquanto a educação bancária oculta a contra tese para que a ideia defendida pareça unívoca. E 

o encadeamento é exatamente o posicionamento das FD quanto à finalidade da qualificação: 

para a de educação libertadora, deve priorizar o ser humano, e para a de educação bancária, 

deve priorizar o capital. Assim, outra vez as FD se igualam e se complementam no perfil do 

espaço discursivo, ao mesmo passo que se contrastam nas direções que assumem. 

E última, a figuração, que em ambas FD foi utilizada para denotar sentidos de tal forma 

que se construíssem imagens do educador, do educando e da educação. As duas de 

complementam na validação da construção das figuras como funcionamento discursivo, porém 

se antagonizam nas figuras resultantes: enquanto a FD de educação libertadora significa 

posições reversíveis, complementares, a FD de educação bancária significa posições 

determinadas e exclusivas. Há assim, primeiramente uma relação dialógica. Além disso, 

verifica-se uma relação recursiva, na medida em que a reversibilidade dos papéis (educação 

libertadora) só pode se dar a partir do conhecimento de papéis imóveis (educação bancária) – 

portanto, a reversibilidade e a imobilidade dos papéis criam uma à outra. 

 Sendo as figuras dos papéis de educador e de educando dialógicas e recursivas, aparece 

uma relação hologramática. Se os papéis reversíveis e imóveis coexistem (dialógica) e geram 

um ao outro (recursão), então eles sempre existem juntos, um em relação ao outro 

(complementariedade). Se estas duas formas de papel são todas as possibilidades, então elas 

aparecem assim em todas as FD e, por isso, a figura criada pelas FD de educação está no todo 

da política e o todo vai estar em cada um dos discursos através da figura de educador e educando 

(hologramático). 

 Desta maneira, o espaço discursivo sobre educação tem maior incidência do tipo 

polêmico, é bastante dialógico – ainda que antagonize as FD mais do que complemente – e 

apresenta uma relação hologramática com o todo a partir da figura de educador e educado. 

 Analisadas todas as FD, na próxima seção são apresentados os resultados das etapas 8, 

9 e 10 do modelo de análise de discurso. Nela, as FD são remetidas às FI, permitindo observar 

o funcionamento da disputa política sobre as concepções ideológicas e analisar toda a dimensão 

política da qualificado profissional expressa na política pública. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS PARTES E DO TODO DA DIMENSÃO 

POLÍTICA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA POLÍTICA PÚBLICA 

NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO 

 

Como apontado no Capítulo 2, os atores sociais envolvidos no fenômeno turístico e 

aqueles envolvidos na qualificação profissional não são diretamente os mesmos. No turismo, 

estão envolvidos o turista, o trade, o trabalhador do setor, a população local e o Estado; já na 

qualificação, estão o estudante, o setor empresarial, as instituições de ensino e o Estado. 

 De certa forma, mesmo os interesses dos atores que não aparecem diretamente na 

qualificação impactam na disputa política que compõe a dimensão política do modelo sistêmico 

de compreensão da qualificação profissional. Isso porque o turista e a população local (aquela 

envolvida no funcionamento do turismo, diferente daquela interessada na qualificação) têm 

seus interesses mediados pelo Estado (representação) e pelo trade (ganhos econômicos). 

A presença e atuação de cada um destes atores na disputa política está ligada, de acordo 

com o modelo sistêmico, diretamente às concepções ideológicas de turismo, trabalho e 

educação vigentes na qualificação profissional. Assim, a disputa de interesses na política 

pública de qualificação profissional em turismo será identificada a partir das formações 

ideológicas que regem as formações discursivas apresentadas anteriormente. 

 

4.3.1 Formações ideológicas que regem os discursos presentes na política pública 

nacional de qualificação profissional em turismo 

 

Retomando o referencial teórico apresentado no Capítulo 1, a ideologia pode ser 

compreendida – dialogicamente – por duas perspectivas. Uma, de fenômeno unitário que cobre 

toda a sociedade, e outra, de fenômenos múltiplos que cobrem, cada um, a um grupo social – 

ambas se assemelhando como recorte da realidade e se complementando como ferramenta de 

coesão e controle dos grupos sociais (BRANDÃO, 2012). 

 De acordo com Orlandi (2015), a ideologia se materializa no discurso e este se 

materializa na linguagem. Por isso, no texto da política estudada foram recuperadas as 

formações discursivas e nelas recuperadas as formações ideológicas. Por sua vez, as formações 

ideológicas remetem às relações de conflito entre classes na sociedade (BRANDÃO, 2012). É 

nesta relação que se caracterizam as formações ideológicas que regem as seis formações 

discursivas apresentadas na seção anterior. 
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 Quanto aos atores beneficiados e representados nas FI, são necessárias algumas 

considerações. Primeiro, como visto na análise do espaço discursivo sobre turismo, o turista 

aparece como objeto no texto da política pública. Isto significa que, nesta política, este ator 

social não aparece como um sujeito e, portanto, não tem seus interesses representados de forma 

autônoma. Segundo, as instituições educativas, apesar de não aparecerem tão objetificadas 

como o turista, têm muito pouca agência. No geral, lhes são impostas estruturas e metas 

pedagógicas, quando muito, lhes permitindo escolher entre opções dadas pelo poder público. 

Terceiro, o Estado não caracteriza um grupo social em si. Ele é uma instituição de regulação e 

representação da sociedade – o poder público – e, portanto, não é um grupo que se distingue no 

interior da sociedade. Como instituição, o Estado apenas representa os interesses de uma ou 

outra classe social que disputam direção e controle da sociedade. 

 Isto significa que os atores efetivamente representados em formações ideológicas que 

atravessam a política são estudante/trabalhador, população local e trade. As teorias elencadas 

para busca das FD foram selecionadas exatamente por demonstrarem os atores sociais 

beneficiados e prejudicados em diferentes modelos de turismo, trabalho e educação. Assim, 

considerando os atores sociais representados nas FD pelo texto da política e as posições dos 

atores nos modelos das teorias utilizadas, foram identificadas duas FI: uma que beneficia o 

empresariado, o trade; e outra que beneficia as diferentes classes. A primeira apresentada é a 

FI que representa os interesses do empresariado. 

 

4.3.1.1 Formação ideológica que representa os interesses do empresariado 

 

As FD que têm em comum o beneficiamento do empresariado, seja no setor do turismo 

ou na sociedade em geral, em detrimento dos demais grupos sociais são as de turismo duro, de 

trabalho alienado e de educação bancária. A aproximação entre estas três FD tem fundamento 

nas teorias das quais foram inferidas, porém, também fica clara quando é realizada a remissão 

destas FD a uma só FI em função do funcionamento desta ideologia. 

 A aproximação das propriedades das FD nesta FI apresenta cinco temas em comum: 

1) Interesses do empresariado. O principal beneficiado desta FI tem seus interesses 

contemplados nas três FD: na de turismo duro, os propósitos das ações de qualificação são 

falseados como benefícios ao turismo quando são mecanismos para beneficiar o trade; na 

de trabalho alienado acontece o mesmo, sendo falseado benefícios ao trabalhador para de 

fato beneficiar o capital; e na de educação bancária, o conteúdo pedagógico é posto a serviço 

do capital, pelo viés do mundo do trabalho. 
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2) Uso de outros atores. O estudante ou o trabalhador é utilizado como ferramenta para atender 

os interesses do empresariado: na FD de turismo duro, o trabalhador é um meio ou objeto 

para se alcançar os objetivos do trade; na FD de trabalho alienado, a importância da 

qualificação do trabalhador é atribuída a sua capacidade de produzir mais; e na FD de 

educação bancária, a educação é uma forma de ajustar o estudante ao sistema capitalista. 

3) Concorrência/competição. Em âmbitos diferentes, cada FD coloca a concorrência como um 

processo positivo ou inevitável: a de turismo duro aponta que para um ator ser 

valorizado/beneficiado, outro precisa ser desvalorizado/prejudicado; a de trabalho alienado 

dá conotação positiva a processos baseados na concorrência entre indivíduos, empresas e 

destinos; e a de educação bancária pré-determina papéis de conflito entre educador e 

educando e de competição entre os educandos. 

4) Desvalorização do ser humano. As FD de turismo duro e de trabalho alienado apontam 

oposições onde o ser humano é desvalorizado frente ao interesse de outro ator social ou 

frente ao sistema de trabalho. 

5) Manutenção do sistema. O modo de produção capitalista hegemônico – baseado no 

desequilíbrio de forças entre capital e trabalho – é defendido nesta FI: na FD de trabalho 

alienado através de diversos processos característicos do capitalismo, como inserção formal 

no mercado de trabalho, venda da força de trabalho, empregabilidade e assalariamento; e 

na FD de educação bancária, através do silenciamento de outras possibilidades que não o 

sistema capitalista e seu funcionamento. 

Postos estes temas em comum, as FD também têm funcionamentos similares para a 

significância deles. 

 Em relação a usos similares dos mecanismos de significância, observa-se: muito uso das 

paráfrases e algum uso de polissemia; algum uso de implícito e quase nenhum uso de explícito; 

uso mediano de silêncio; muito uso de interdiscurso e algum uso de intertexto. Pode-se inferir, 

assim, que esta FI se utiliza bastante de mecanismos que localizam os significados para além 

do texto – implícitos, silêncios, polissemias, interdiscurso – enquanto não expõe formalmente 

os significados – explícito quase nulo. 

 Quanto aos processos pelos quais funcionam as FD, são observados três. O primeiro, 

evidentemente, é o falseamento, presente nas três FD. Cada uma realiza encadeamentos onde a 

qualificação aponta para um resultado falseado – processos, atores (turismo duro), trabalhador 

(trabalho alienado) ou elementos do processo de qualificação (educação bancária) – que 

esconde a finalidade última, que é atender os interesses do empresariado. 
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 O segundo é a oposição. A oposição aparece aqui, não apenas como posicionamentos 

divergentes, mas sempre como conflito de interesses e opressão de um sobre o outro. A FD de 

turismo duro o faz em relação a atores e padrões de atendimento; a de trabalho alienado 

sobrepõe a atividade do trabalho ao próprio ser humano; e a de educação bancária opõe os 

papéis pré-determinados de educador e educando, valorizando o primeiro em detrimento do 

segundo. Nota-se também que este funcionamento é refletido na construção argumentativa, 

visto que muitas vezes, esta oposição aparece através do silenciamento da contratese e da 

polêmica – isto é, o elemento/posição defendido é posto como único ou sem alternativas 

divergentes. 

 O terceiro é a conotação positiva de elementos ou processos que contribuem para 

funcionamento do capitalismo. Na FD de educação bancária, aparece a predeterminação de 

papéis para educador e educando como sujeito e objeto, respectivamente – reproduzindo a 

lógica de assujeitamento, de relação de forças autoritárias, de pensamento acrítico e dependente. 

E na FD de trabalho alienado, os já mencionados processos de inserção formal no mercado de 

trabalho, venda da força de trabalho, empregabilidade e assalariamento. 

 Sobre a tipologia das FD, observa-se em todas a predominância expressiva do tipo 

autoritário. Tanto nas passagens do tipo autoritário quanto nas do tipo polêmico destas FD, o 

mecanismo de antecipação aponta majoritariamente os interesses de atores sociais – 

notadamente de forma falseada, isto é, apontando um beneficiado direto e em função de um 

beneficiado indireto. A antecipação do interesse da sociedade no posicionamento teórico-

político é quase nula em todas as três FD. Os atores beneficiados para os quais se dirigem os 

discursos nas três FD são o estudante e o turista (nas passagens do tipo polêmico) e o trade, o 

trabalhador e o empreendedor (nas passagens do tipo autoritário). 

 Dessa forma, pode-se caracterizar a FI relativa ao empresariado.  

 Primeiro, ela utiliza mecanismos de significação que ocultam do texto material os 

significados que defende. Estes significados tratam dos interesses do empresariado, da 

utilização de outros atores como objeto, da competição, da desvalorização do ser humano e da 

manutenção do sistema capitalista. O uso de mecanismos para ocultação dos significados 

defendidos pode ser atribuído à parcialidade destes significados (que teoricamente deve ser 

evitada em uma política pública) e à desvalorização ou prejuízos que implica nos demais atores 

sociais em ordem de manter o sistema capitalista de exclusão e concorrência.  

 Em seguida, o funcionamento da FI demonstra essa característica também com os 

processos que usa: a conotação positiva de processos do sistema capitalista aponta para a 

parcialidade; em função disso, a oposição aparece para ocultar posições contrárias e oprimir 
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divergências, criando a aparência de não haver polêmica e outras possibilidades de posições; e, 

ao simular que não existe um posicionamento parcial, é utilizado o falseamento para que, ao 

nível da aparência, o estudante/trabalhador seja o beneficiado, enquanto o real beneficiado é o 

empresariado.  

 Por fim, todas as FD desta FI são predominantemente do tipo autoritário. Ela não se 

posiciona para o interlocutor e apesar de somente antecipar os interesses em benefícios para 

certos atores sociais, também os falseia. Assim, para além do âmbito dos significados, também 

a discursividade desta FI aponta para o silenciamento das divergências: por um lado, o tipo 

autoritário se apossa da posição de locução e de matriz da verdade – se colocando, então, como 

inquestionável; e por outro, não explicita seu posicionamento – pois, sendo matriz da verdade, 

não existiria outro sentido senão o que apresenta – e se dirige a interlocutores diretos e indiretos 

– colocando a relação entre beneficiados falseados e empresariado como natural ou inevitável. 

 Portanto, é pela ocultação da polêmica e pelo falseamento de benefícios que esta FI 

representa os interesses do empresariado. 

 A seguir é apresentada a FI que representa os interesses do ser humano, da coletividade. 

 

4.3.1.2 Formação ideológica que representa os interesses do ser humano e da coletividade 

 

As FD de turismo suave, de trabalho não alienado e de educação libertadora têm em 

comum o beneficiamento do ser humano – de certa forma como indivíduo (universal), mas 

também como coletividade. O ser humano aparece na figura da população residente, do 

trabalhador, do educando e do educador, eventualmente até do próprio empresário, que não 

deixa de ser um ser humano. 

 A aproximação das propriedades das FD nesta FI apresenta, também, cinco temas em 

comum: 

1) Cooperação e coletividade. Na FD de turismo suave, cooperação e coletividade aparecem 

como estratégias para construção de modelos melhores de turismo e qualificação. Na FD de 

trabalho não alienado, a coletividade é apontada como alternativa para as novas demandas 

do mundo do trabalho. E na FD de educação libertadora, está subentendida na ideia de 

educação dos seres humanos em comunhão. 

2) Protagonismo dos atores desfavorecidos. Cada FD aponta a necessidade de mudança na 

relação de poder de determinados atores: no turismo suave, o empoderamento da população 

local frente ao trade; no trabalho não alienado, a condição do trabalhador ser sujeito do 
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próprio trabalho; e na educação libertadora, a qualificação como meio de libertação e de 

mudança (da dominação e da opressão) pelos oprimidos. 

3) Valorização do ser humano. Aparece na FD de turismo suave como função da qualificação 

profissional; e na FD de trabalho não alienado como busca pela inversão da desvalorização 

do ser humano. 

4) Autonomia. A FD de educação libertadora coloca o pensar autêntico (livre das imposições 

do sistema de opressão) como meta da qualificação, enquanto a FD de trabalho não alienado 

aponta a opção de um trabalho com autonomia em detrimento de um trabalho servil. 

5) Reflexão da própria atividade. Na FD de trabalho não alienado, aparece no trabalho como 

atividade reflexiva. Já a FD de educação libertadora aponta a problematização de questões 

em detrimento da educação formal irrefletida. 

Quanto aos mecanismos de significação utilizados para alcançar estes significados, o 

panorama aponta uma relação mais direta entre textos e sentidos. O uso de paráfrases é um dos 

maiores, enquanto o uso de polissemia é quase nulo. O explícito aparece muito e o implícito 

um pouco, porém o silencio não é utilizado nenhuma vez. O interdiscurso também é bastante 

utilizado e o intertexto é quase nulo. Percebe-se assim, que os mecanismos mais utilizados nesta 

FI são os de esclarecimento, de explicitação das ideias formalmente no texto – paráfrase, 

explícito (com ausência de implícito, silencio e intertexto). 

 O funcionamento das FD nesta FI é caracterizado por poucos processos. Por este motivo, 

foram identificadas apenas três relações entre eles e nenhuma está em todas as FD. Não 

significa, porém, falta de unidade, pois todos os processos condizem com o beneficiamento do 

ser humano. 

 Primeiro, a centralidade nos processos. Nesta FI, os processos são postos como meios, 

estratégias para alcançar os resultados esperados – resultados voltados a melhoria de vida do 

ser humano. Na FD de turismo suave, os processos dizem respeito a qualificação, 

empoderamento, cooperação e trabalho digno. Já na FD de trabalho não alienado, são processos 

de trabalho, sociais e processos de coletividade. 

 O segundo processo é a finalidade da qualificação para melhoria de vida da coletividade. 

Por um lado, na FD de turismo suave, observa-se a qualificação como vetor para distribuição 

de benefícios entre todos os atores envolvidos (ser humano como coletividade) – a população, 

o trabalhador, o turista e mesmo o trade. Uma distribuição equitativa, em oposição ao 

favorecimento desequilibrado de apenas um ator, como geralmente ocorre com o trade. Por 

outro lado, na FD de educação libertadora, observa-se a função da qualificação em propiciar 
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diversos benefícios para o ser humano (indivíduo): articulação de saberes, pensar autêntico, 

problematização do mundo, libertação da opressão. 

 E o terceiro processo é a oposição. Ela aparece nesta FI como oposição explícita: todos 

os elementos opostos e o posicionamento frente a eles são postos no texto. Na FD de educação 

libertadora, são colocadas oposições entre articulação ou desarticulação de conhecimentos e 

entre problematização de questões ou educação formal irrefletida – defendendo articulação e 

problematização. Enquanto na FD de trabalho não alienado, as oposições são entre trabalho 

autônomo ou trabalho servil e entre valorização ou desvalorização do ser humano – defendendo 

o trabalho autônomo e a valorização do ser humano. Assim, a oposição aparece como meio para 

escolha de posição – comparadas as duas perspectivas, uma é eleita como mais adequada. 

 Sobre as tipologias, é possível observar que as três FD são, em maior ou menor 

proporção, predominantemente polêmicas. As antecipações apresentam um funcionamento 

regular entre as FD desta FI: há um equilíbrio entre as antecipações de interesse dos 

interlocutores na efetividade da política, na sua função, no posicionamento teórico-político e 

nos benefícios aos atores sociais. Porém, destaca-se que a antecipação sobre o posicionamento 

acontece quase exclusivamente em passagens do tipo polêmico. Quanto aos interesses 

antecipados, englobam o estudante, o trabalhador, o gestor público, o empreendedor, a 

instituição educativa e, em número reduzido, o trade. 

 Dessa forma, é possível se observar como esta FI significa os discursos em favor do ser 

humano e da coletividade. 

 A combinação de mecanismos de significação desta FI revela uma preferência pela 

explicitação dos significados e posicionamentos ideológicos no texto da política. Tais 

significados são relacionados a: cooperação e coletividade; protagonismo dos atores 

desfavorecidos; valorização do ser humano; autonomia; e reflexão da própria atividade. A 

função, em teoria, de uma política pública ajuda igualmente a entender esta relação. A política 

pública é ou deveria ser, por um lado, voltada ao todo da sociedade, e por outro, dedicada a 

redução de desigualdades. Neste sentido, os significados de coletividade e valorização dos 

grupos desfavorecidos podem ser postos no texto sem sanções – e, ainda mais, devem ser 

colocados, como justificativa da política pública. 

 Já o funcionamento da FI converge os três processos para o mesmo resultado. A 

centralidade nos processos, coloca-os como meio para alcançar os benefícios ao ser humano. A 

finalidade da qualificação para melhoria de vida da coletividade aponta a distribuição equitativa 

de benefícios entre os atores – contemplando todos os atores e, ao mesmo tempo, compensando 
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as disparidades de poder dos desfavorecidos. E a oposição apresenta perspectivas antagônicas 

para que se possa argumentar em favor de uma – relacionada à valorização do ser humano. 

 A tipologia apresenta, igualmente, como características fundamentais o posicionamento 

– tanto na predominância do tipo polêmico quanto na antecipação ao interesse no 

posicionamento teórico-político da política pública – e a distribuição de benefícios – visível na 

antecipação do interesse de todos os atores envolvidos. 

 Assim, fica claro que esta FI representa os interesses do ser humano e da coletividade 

por meio da defesa de posicionamentos – a partir da explicitação de perspectivas opostas – e da 

defesa de que a qualificação tem como função a distribuição equitativa de benefícios entre os 

atores sociais evolvidos. 

 Caracterizadas as duas FI que atravessam os textos da política pública analisada, é 

possível se identificar o funcionamento da disputa política em torno dela. É sobre isso que trata 

a próxima seção. 

 

4.3.2 Disputa política sobre a política pública nacional de qualificação profissional em 

turismo 

 

Como apresentado no Capítulo 1, a disputa política acontece por meio dos fenômenos 

de hegemonia e coerção, conforme teorizados por Gramsci (2011). A hegemonia é o mecanismo 

do consenso e da direção, pelo qual as classes dominantes têm o controle ideológico das classes 

dominadas e as submetem aos seus projetos de sociedade; já a coerção é o uso legítimo da força 

e da violência, o mecanismo de dominação do Estado, pelo qual as classes dominantes podem 

oprimir e dominar as classes dominadas (GRAMSCI, 2011). 

 A teoria de hegemonia e coerção de Gramsci será utilizada nesta pesquisa como 

parâmetro para analisar a disputa política presente na política de qualificação em turismo. 

Entretanto, devido à extensão da teoria, o uso dos conceitos foi delimitado a recortes que 

contemplem mais adequadamente o corpus de análise – as formações ideológicas. Nesse 

sentido, a coerção não será observada como prática, mas sim identificada sua expressão a partir 

da linguagem – ou seja, como a linguagem estabelece/orienta o uso da coerção. Já a hegemonia 

será delimitada ao aspecto da ideologia na política pública e às ideologias elencadas na pesquisa 

– isto é, a análise não reflete a hegemonia em todas as ideologias presentes na política pública. 

 Como observado também no Capítulo 1, hegemonia e coerção funcionam em uma 

relação dialógica e recursiva. É através desta relação que se pretende observar ambas, 

hegemonia e coerção, no texto da política pública. Primeiro, é analisado o funcionamento das 
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formações ideológicas no texto (ideologias, portanto, hegemonia). Depois, a partir destas FI 

será apreendida a coerção expressa no texto de cada uma. Por fim, a análise da coerção no texto 

vai servir para analisar a própria ideologia – sendo, assim, a dialógica um recurso fundamental 

para a análise. 

 Juntas, hegemonia e coerção vão apontar a disputa política para, ao final, se analisar a 

dimensão política da qualificação profissional. A seguir apresenta-se o aspecto de hegemonia. 

 

4.3.2.1 Aspecto de hegemonia 

 

As propriedades das duas FI se mostram polarizadas. Enquanto a FI representante do 

empresariado aponta para competição, desvalorização do ser humano, interesse do 

empresariado, objetificação dos demais atores e manutenção do sistema capitalista hegemônico, 

a FI representante do ser humano aponta para cooperação, valorização do ser humano, 

protagonismo dos desfavorecidos, autonomia destes sujeitos e reflexão da própria atividade. 

Isto é, as duas FI são diretamente opostas, na medida em que representam a defesa de diferentes 

arranjos de poder na relação entre empresariado e ser humano. Nota-se, contudo, que a 

diferença nos arranjos defendidos não é a troca de atores em opressão, mas sim a existência ou 

não de um sistema de opressão. A FI que representa o empresariado se caracteriza pela opressão 

deste ator sobre os demais, esvaziando sua força política e seu significado para melhor explorá-

los. Porém, a FI que representa o ser humano não pretende apenas inverter posições – ou seja, 

oprimir o empresariado – mas suspender a própria lógica de opressão, equilibrando as forças 

entre os diversos atores. 

 Esta polarização dos significados das FI vai ser complexificada a partir dos mecanismos 

de significação utilizados. Como visto, a FI representante do empresariado utiliza mecanismos 

que ocultam os significados do texto formal e os localiza no não dito e em outros discursos; 

enquanto a FI representante do ser humano evita tais mecanismos e privilegia aqueles que 

formalizam suas posições no texto, explicitando os significados que defende. Até aí, a 

polarização se mantém. Entretanto, os dois usos foram atribuídos à função da política pública 

de atender os interesses coletivos da sociedade e de equilibrar as disparidades entre os diferentes 

grupos sob tutela do Estado, mantendo a imparcialidade (ainda que na prática isso não seja 

possível, justamente pelo atravessamento do Estado pelas diferentes ideologias que representam 

as classes da sociedade). Isso ocasionou que a FI que representa o empresariado escondeu e 

falseou seus significados por postular a manutenção da desigualdade de forças a seu favor. Mas 

como a FI que representa o ser humano explícita seus significados, há uma complementaridade 
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entre as duas. A FI do empresariado só pode esconder seus significados porque há outro 

significado, diferente do seu, explícito. Isto é, a primeira usa a segunda para se mascarar. Daí 

se apreende que a relação entre as duas FI é dialógica – se antagonizam e se complementam. 

 Embora a FI do ser humano se complemente da outra, utilizando o espaço deixado pelo 

silêncio e pelo implícito, a FI do empresariado ainda é dominante. Isso porque ela é falseada: a 

FI do empresariado não se coloca, não se posiciona e isto lhe permite se apropriar da outra, 

tomar os significados dela como seus na aparência e minar o senso de equidade com os 

interesses do empresariado. Assim como o capital explora o trabalhador, a FI do empresariado 

explora a postura da FI do ser humano com seu falseamento. 

 Quanto ao funcionamento das FI, há uma aproximação no sentido dos seus processos 

de significação tratarem de aspectos similares: os processos envolvidos na qualificação 

profissional, os interesses dos atores envolvidos e a oposição de posicionamentos. A 

aproximação revela, por outro lado, o distanciamento entre as FI, uma vez que, frente aos 

mesmos aspectos, elas tomam direções diferentes. A FI representante do empresariado valoriza 

os processos que mantém o sistema capitalista e os interesses do capital, usando a oposição 

como ocultação de posicionamentos divergentes. Já a FI representante do ser humano valoriza 

os processos de distribuição de benefícios e, consequentemente, os interesses da coletividade, 

usando a oposição para embasar explicitamente seus posicionamentos. 

 Neste âmbito também a FI que representa o empresariado estabelece dominância – e 

isto se deve à interdiscursividade no funcionamento delas. A FI do ser humano funciona 

explicitando seus significados e todos os processos do seu funcionamento são voltados a 

esclarecer suas posições e apontar o beneficiamento da coletividade. Ela não se dedica a 

combater a argumentação e o funcionamento da FI oposta – possivelmente porque sua 

proeminência sobre FI de exclusão e opressão é garantida, em teoria, pela justificativa da 

existência da própria política pública. A FI do empresariado, por outro lado, não pode se 

assumir como uma ideologia que defende a exploração, a exclusão e a opressão – se o fizesse 

na aparência, seria refutada. Então todo seu funcionamento é organizado para falsear a 

discursividade da FI oposta: ele incorpora o funcionamento da outra FI de tal forma que a outra 

apareça como parte de si, um trecho da sequência que encadeia qualificação aos interesses do 

empresariado. 

 



204 

 

Figura 35 – Funcionamento das Formações Ideológicas

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Quanto às tipologias das FI, a relação entre tipos autoritário e polêmico é intrincada. As 

duas FI têm praticamente a mesma quantidade de passagens e interlocuções do tipo autoritário, 

porém a FI representante do empresariado possui uma quantidade de passagens e interlocuções 

do tipo polêmico muito inferior às do tipo autoritário e às da FI oposta. Isso ocasiona que, 

mesmo com um alto número de passagens do tipo polêmico na FI representante do ser humano, 

o tipo autoritário predomine na política pública. Mais uma vez a FI do empresariado se destaca 

na relação entre as duas ideologias: por um lado, a baixa frequência do tipo polêmico na FI do 

empresariado simula a ideia de que todo posicionamento da política é em favor da coletividade 

(quando de fato não o é: apenas a parte em favor do capital se faz oculta); e por outro, a alta 

frequência do tipo autoritário na FI do ser humano aproxima o funcionando típico das duas FI, 

especialmente quando antecipa o interesse do interlocutor em benefícios para atores sociais (o 

que a FI do empresariado aproveita para falsear o beneficiado final, usando o tipo autoritário 

para colocar esta relação de falseamento como unívoca). 

 Analisada o funcionamento das ideologias da perspectiva da hegemonia, a seguir 

apresenta-se a perspectiva da coerção. 
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4.3.2.2 Aspecto de coerção 

 

Antes de apresentar a relação entre o uso da coerção na política e as FI, é preciso 

caracterizar o aspecto coercitivo da política pública nacional de qualificação profissional em 

turismo vigente de 2017 a 2018. 

 No Capítulo 3, a política pública foi caracterizada a partir das seis iniciativas que 

ocorreram ao longo dos anos de 2017 e 2018 – legitimadas pelo PNT 2018-2022. A partir destas 

iniciativas foram selecionados 15 documentos que agregavam conteúdo suficiente para se 

reunir informações do funcionamento da política como um todo. Como dito, não se pretende 

aqui analisar o funcionamento da coerção nesta política pública, mas sim analisar como o 

aspecto coercitivo da política pública – expresso nos seus documentos legais e informativos – 

se relaciona com as FI. 

 Assim, o recorte no aspecto coercitivo da política aqui utilizado diz respeito às 

passagens do texto que exprimem o poder de coerção do Estado. Nesse sentido, há três situações 

encontradas. Primeiro, os documentos legais – que, com valor de legislação, são, por natureza 

jurídica, instrumentos de coerção estatal. Os documentos com esta característica selecionados 

na presente pesquisa são a Lei que institui o Pronatec e as portarias que dispõem sobre o PQI e 

sobre o BBA e o CGT. Segundo, os documentos norteadores, mas que não chegam a ter a força 

de leis ou portarias. É o caso do Guia MédioTec e da PNQT. Ambos regulam os programas e 

cursos de qualificação – apontando diversas diretrizes, objetivos e parâmetros – mas não é a 

totalidade dos documentos que têm valor coercitivo, apenas determinadas passagens. Nota-se 

ainda, que a coerção expressa nestes documentos tem respaldo em outros documentos maiores 

(no caso da PNQT, o PNT 2018-2022, e no caso do Guia MédioTec, a Lei do Pronatec). 

Terceiro, os demais documentos, que têm natureza informativa. Eventualmente, tais 

documentos podem apresentar o aspecto coercitivo da política, especialmente em relação à 

própria iniciativa de que trata – isto é, a iniciativa tem poder coercitivo sobre si mesma 

(regulação) e sobre os indivíduos que pretendem a qualificação ofertada por elas (regulamento).  

 Logo, é nesses três níveis que os documentos da política expressam seu aspecto 

coercitivo e, portanto, por meio deles foi analisada a relação entre coerção e as FI. Cabe notar 

que, se pelo lado do aspecto coercitivo da política há um recorte, também há pelo lado das FI 

(o mesmo apresentado na caracterização das FD). Por este motivo, o aspecto coercitivo 

representado é relativo às passagens que compõem as FI, e não ao todo dos documentos. 
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 As duas FI apresentam a mesma quantidade de passagens do texto com o aspecto 

coercitivo da política pública. Contudo, esta equivalência se aplica ao valor absoluto das 

passagens. Ao se levantar o valor relativo das passagens do aspecto coercitivo à quantidade de 

passagens no total, observa-se que na FI representante do ser humano elas compõem 22%, 

enquanto na FI representante do empresariado elas representam 35%. Isso significa que, ainda 

que a quantidade seja a mesma, o aspecto coercitivo na FI do empresariado é bem mais forte 

do que na FI oposta. 

 As maiores diferenças, porém, residem na função do uso da coerção em cada FI e na 

distribuição da presença entre as iniciativas (representadas pelos documentos) que compõem a 

política. 

 A FI que representa o empresariado está presente no aspecto coercitivo da política em 

praticamente todas as iniciativas. Pela análise do uso da coerção é possível observar 

aproximações entre passagens das mesmas iniciativas. No documento Dúvidas Frequentes do 

BBA, as passagens de aspecto coercitivo colocam as condições necessárias para que os 

estudantes consigam o certificado de conclusão do curso – isto é, o estudante só pode receber 

o certificado submetendo-se às regras impostas pela iniciativa. Na PNQT, as passagens apontam 

diretrizes para a própria PNQT e para os Planos Territoriais, propostos por ela. Na portaria do 

PQI, elas apontam os objetivos do programa e o papel institucional e político que o MTur deve 

desempenhar no programa. Nesse caso, todo o documento tem o aspecto coercitivo sobre quais 

papeis – limites e responsabilidades – cada envolvido deve assumir no funcionamento do 

programa. Já no Guia MédioTec, diferentes passagens têm em comum a função de apontar a 

formatação de elementos do processo educativo: PPCU, seminários, itinerários formativos dos 

cursos, acompanhamento dos egressos. Neste caso, o aspecto coercitivo se volta para as 

instituições educativas, que são colocadas em uma posição de executoras de diretrizes 

planejadas pelo poder público e expressas no documento. Por último, na lei do Pronatec há 

apenas uma passagem significada pela FI que determina formatos de cursos da qualificação. 

 Já a FI que representa o ser humano apresenta uma relação bem diferente com o aspecto 

coercitivo da política. Primeiro porque as passagens não têm uma frequência tão relevante nos 

documentos de cada iniciativa: não há passagens nos documentos do Pronatec ou de CGT; e há 

uma grande concentração das passagens na PNQT, restando muito pouco para as outras 

iniciativas. O uso da coerção se caracteriza de forma temática nesta FI. O tema com menor 

frequência são os requisitos para realizar o BBA, impostos como obrigação na portaria do 

programa. Depois, também aparece a formatação dos PPCU e dos seminários de profissão, 

assim como na FI anterior, porém em quantidade bem mais reduzida. Em seguida, aparecem 
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passagens que determinam aspectos da educação: o papel do MEC na inovação pedagógica; a 

necessidade de apoios pedagógicos; e uma diretriz de educação. Mas a maior parte é focada nas 

diretrizes da PNQT – postas como obrigação para execução da própria. 

 Desta forma, é possível observar que – apesar da mesma quantidade de passagens com 

aspecto coercitivo nas duas FI e da repetição de vários temas em comum nestas passagens – a 

relação entre as FI e o uso da coerção é bem diferente. Enquanto na FI representante do 

empresariado há uma relativa distribuição/atuação das passagens coercitivas entre as diferentes 

iniciativas da política, na FI representante do ser humano há uma clara concentração na PNQT, 

voltando-se para a própria política. Isso mostra, assim como na hegemonia, uma dominância da 

FI do empresariado.  

 Dois motivos apontam essa dominância. Primeiro, a quantidade das passagens aponta 

que a FI que representa o ser humano tem um poder de coerção relativamente mais fraco. Em 

termos absolutos, as passagens se equiparam, mas em relação da parte com o todo, a FI do ser 

humano funciona bem mais pela hegemonia do que pela coerção. Isto confere uma 

proeminência da FI do empresariado, pois, ressalvada a quantidade absoluta, ela se utiliza mais 

da coerção no seu funcionamento. 

 Segundo – e mais relevante para determinar essa dominância – a FI do empresariado 

tem passagens coercitivas com frequência relativamente equivalente em quase todas as 

iniciativas. Isso significa que ações coercitivas, obrigatórias, estão sendo postas sobre as 

diferentes iniciativas representando a FI do empresariado. Isto é, a ideologia que representa os 

interesses desse ator está se colocando de forma compulsória em todas as iniciativas da política 

pública. Por outro lado, a FI do ser humano concentra seu funcionamento coercitivo na PNQT 

voltada para a própria política. Ou seja, a ideologia que representa o ser humano não determina 

tanto as regras das ações de qualificação quanto a FI oposta. Por isto, entende-se que a direção 

(GRAMSCI, 2011), nesta política, siga a FI que representa o empresariado. 

 A partir do panorama do embate entre as FI nos níveis da hegemonia e da coerção, será 

analisada a seguir a dimensão política da qualificação profissional na política. 

 

4.3.3 Análise crítica da dimensão política a partir da perspectiva da Complexidade 

 

Ao se analisar o aspecto de hegemonia, observou-se que a FI que representa o 

empresariado estabelece uma dominância sobre a FI que representa o ser humano graças ao seu 

funcionamento. A primeira funciona escondendo e falseando seus significados, se apropriando 

da segunda para mascará-los. Desta maneira a FI do empresariado mascara seus significados 
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com os significados da outra, organiza seu funcionamento para se apropriar do funcionamento 

da outra e simula, na tipologia, uma equivalência entre a função das passagens dos tipos 

polêmico e autoritário da outra. Isso faz com que a FI do ser humano sirva para fortalecer a FI 

do empresariado, mas que o contrário não ocorra na mesma medida. 

 Passando para o aspecto da coerção, também a FI representante do empresariado se 

destaca na dominância de sentidos. Se no aspecto de hegemonia essa FI incorpora toda a FI do 

ser humano como uma parte menor de seu próprio funcionamento, no aspecto de coerção ela se 

destaca porque usa relativamente mais da coerção (enquanto a FI do ser humano usa bem mais 

do aspecto de hegemonia) e porque, pela coerção, se impõe sobre todas as iniciativas da política 

(enquanto a FI do ser humano não preenche esses espaços, pois se foca no uso da coerção sobre 

a própria PNQT). 

 Assim, o panorama apresentado revela uma dominância da FI que representa os 

interesses do empresariado. Entretanto, uma lógica diferente é apresentada por um terceiro 

aspecto: a quantidade das passagens de cada FI. 

 Quando agrupadas as FD, o número de passagens da FI representante do ser humano é 

quase o dobro da FI oposta. Inicialmente parece incoerente que a FI do empresariado estabeleça 

uma dominância tanto no aspecto de hegemonia quanto no de coerção quando, materialmente, 

o texto apresente muito mais a defesa da FI do ser humano. Mesmo que a FI do empresariado 

se utilize da outra para falsear seu funcionamento, o alto número de passagens da FI do ser 

humano não deixa de ser um aspecto relevante para exercer uma dominância – isto é, a FI do 

ser humano é dominante na aparência. De certa forma, isso fortalece também seus significados, 

pois são eles que a sociedade vê defendida – enquanto os interesses do empresariado são 

escondidos e mascarados, de tal forma que sua revelação pode gerar estranhamento e negação 

pela sociedade. 

 É possível observar, assim, uma dialógica entre as FI, na qual a representante do 

empresariado domina os aspectos de hegemonia e coerção e a representante do ser humano 

domina a aparência. Se o antagonismo entre essas dominâncias está claro, a 

complementariedade entre as duas é esclarecida por três circunstâncias. 

 A primeira circunstância é a existência de um ponto de interseção entre as FI a partir 

das FD do espaço discursivo sobre turismo.  

 A teoria de turismo duro e turismo suave, de Krippendorf (2003) – em comparação à do 

trabalho alienado, de Marx (2008), e da educação libertadora, de Freire (2016) – é a que mais 

equilibra interesses entre os desfavorecidos (no caso, população, trabalhadores locais) e 

opressores (no caso, o trade). Isso porque a FD de turismo suave (incluída na FI que representa 
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o ser humano) não prevê uma extinção ou dominação do empresariado – sua proposta é de 

reequilíbrio dos interesses, invertendo prioridades.  Ou seja, a população local (incluindo os 

trabalhadores do setor) terá prioridade no atendimento de interesses, seguida do turista (não 

contemplado na política de qualificação) e, por fim, do trade. Logo, o trade não deixa 

necessariamente de existir ou de funcionar a partir da lógica de empresariado; apenas a relação 

de forças entre os atores deve ser balanceada de forma a diminuir a predominância do 

empresariado. 

 Isso ocasiona a interseção entre as FI porque coloca o empresariado como um dos 

beneficiados da FI do ser humano, visto como coletividade. Ou seja, a quantidade maior de 

passagens dessa FI inclui também benefícios e interesses do empresariado – aproximando 

aparência do aspecto de hegemonia. 

 A segunda circunstância é a parcela que cada FD assume da quantidade de passagens.  

 O espaço discursivo sobre turismo é o menor dos três em termos de passagens do texto, 

pois, como visto no Capítulo 3, o elemento da concepção ideológica de turismo é um dos menos 

frequentes em todo texto da política. Nesse sentido, a FD de turismo suave apresenta uma 

quantidade maior do que a de turismo duro, porém essa diferença é pequena. Já o espaço 

discursivo sobre trabalho apresenta tanto uma quantidade maior de passagens quanto uma 

diferença mais ampla entre a quantidade de cada FD. Entre as duas, a FD de trabalho alienado 

prevalece no texto. Porém, o que mais se diferencia é o espaço discursivo sobre educação. A 

quantidade de passagens sobre educação é bem maior do que os dois outros – chegando a ser 

maior do que a soma de passagens dos espaços de turismo e trabalho. E entre as FD de educação 

há também uma discrepância muito grande, tendo a FD de educação libertadora o triplo da 

quantidade da FD de educação bancária. 

 Essa circunstância coloca duas questões. A primeira é que, com essa disparidade entre 

a quantidade dos espaços discursivos, não é possível associar a maior quantidade de passagens 

da FI do ser humano diretamente com um predomínio na aparência de todas as concepções 

ideológicas. Como visto, o predomínio do turismo suave é bem curto e, no trabalho, o 

predomínio é da FD de trabalho alienado (pertencente à FI do empresariado). E a segunda é o 

conflito entre as FD predominantes. Por um lado, há predominância, na educação, da FD de 

educação libertadora – que aponta para a libertação e a mudança do sistema vigente e sua lógica 

de opressão. Porém, por outro, há predominância da FD de trabalho alienado, que representa 

exatamente esse sistema de exclusão, competição, exploração e opressão. 
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Existe, então, nesta circunstância, uma relação dialógica. Educação libertadora e trabalho 

alienado são, por princípios, antagônicos. Porém – considerando o funcionamento processual 

da qualificação profissional, apresentado no Capítulo 1, que relaciona a execução do processo 

à educação e os resultados ao trabalho – são colocados na política como complementares. 

Aponta-se para uma formação predominantemente baseada na educação libertadora que será 

absorvida por um mercado de trabalho predominantemente baseado no trabalho alienado.  

 Aqui se aprofunda a relação entre aparência (dominada pela FI que representa o ser 

humano) e aspectos de hegemonia e coerção (dominados pela FI que representa o 

empresariado): a educação libertadora deixa de ser exclusiva da aparência para entrar no âmbito 

da prática, ampliando a influência nos processos de hegemonia e coerção; ao passo que o 

trabalho alienado deixa a ocultação para compor também a aparência. Desta forma, aparência 

e aspectos de hegemonia e coerção passam a ter uma relação recursiva: um lado produz e é 

produzido pelo outro. E a partir desta recursão, a relação dialógica na dominância entre as FI 

se intensifica. 

 A terceira circunstância é a frequência das FI nos diferentes documentos e iniciativas 

que compõem a política de qualificação em turismo. 

 Como visto, a política é composta por seis iniciativas. Cinco delas foram estabelecidas 

ao longo de 2017 pelo pacote de medidas Brasil + Turismo (BBA, CGT, PQI, Pronatec Turismo 

2017 e MédioTec Turismo). Já a PNQT foi estabelecida apenas em 2018 como uma diretriz 

anexa ao PNT 2018-2022. A ligação entre esses dois grupos de documentos é estabelecida 

exatamente pelo PNT 2018-2022, porém a articulação entre ambos não foi realizada de forma 

profunda: Brasil + Turismo e PNQT surgem em momentos distintos (2017 / 2018), com arranjos 

político-organizativos distintos (na ausência de um PNT / após o lançamento do PNT) e, como 

será apontado, com perfis distintos. 

 Ao discriminar a frequência das FI nas iniciativas do Brasil + Turismo da PNQT, fica 

evidente uma diferenciação nas FI. A FI que representa o empresariado tem nas iniciativas do 

Brasil + Turismo o dobro da frequência que tem na PNQT; enquanto a FI que representa o ser 

humano tem nas iniciativas do Brasil + Turismo apenas dois terços da frequência que tem na 

PNQT. De forma complementar, as iniciativas do Brasil + Turismo têm maior presença da FI 

do empresariado e a PNQT tem maior presença da FI do ser humano. Isto é, existem claras 

associações do Brasil + Turismo com a FI do empresariado e da PNQT com a FI do ser humano. 

Mais uma vez se complexifica a relação entre as duas FI. 
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 A PNQT representa o planejamento estratégico da política, isto é, as diretrizes político-

metodológicas para o funcionamento de toda ação do poder público na qualificação no setor de 

turismo. Por outro lado, as iniciativas do Brasil + Turismo corresponderam, durante todo o 

tempo em que não houve PNT e a PNQT, diretamente à ação do poder público. O fato de o 

PNT 2018-2022 legitimar as duas vertentes sem um esforço detalhado de articulação entre elas 

gera um conflito: por um lado a PNQT é um planejamento estratégico sem ação prática e, por 

outro, o Brasil + Turismo é uma ação prática sem planejamento estratégico. As duas vertentes 

são antagônicas, pois, como apontado, estão norteadas fundamentalmente por FI opostas. 

 Essa circunstância, porém, contribui para a dominância da FI representante do 

empresariado. Primeiro porque se planejamento e ação prática não se alinham, a prevalência 

em termos ideológicos vai ser da ação prática: o planejamento descolado de qualquer ação se 

converte apenas em ideias, enquanto a ação sem planejamento estratégico vai gerar um 

resultado prático que carrega sempre uma ideologia (ainda que não tenha sido prevista 

antecipadamente). Segundo, porque o sistema vigente coaduna com a FI do empresariado, então 

se não houver um esforço para a mudança, ele permanecerá dominante. Como visto, os aspectos 

de hegemonia e coerção são dominados pela FI do empresariado, o que significa que, se o 

planejamento estratégico (onde está consolidada a FI do ser humano) não alcança efeitos 

práticos, não haverá mudança na dominância vigente. 

 Mais uma vez, a FI que representa os interesses do empresariado se apropria da FI 

oposta: enquanto a FI que representa os interesses da coletividade se estabelece no 

planejamento estratégico, na PNQT, a FI do empresariado predomina na pratica – falseando a 

ideia de que a prática está refletindo a defesa dos interesses da coletividade previstos no 

planejamento. 

 Desta forma, é possível compreender que as duas FI – representante do empresariado e 

representante do ser humano – estão presentes na dimensão política da política pública nacional 

de qualificação profissional em turismo. Frente aos antagonismos e complementariedades entre 

as duas, a FI do empresariado estabelece uma dominância porque consegue incorporar esta 

dialógica e fazer a FI do ser humano servir ao seu propósito. 

 A análise das formações discursivas revelou as concepções ideológicas – de turismo, 

trabalho e educação – em confronto na política de qualificação em turismo. Na remissão delas 

às formações ideológicas, pôde-se analisar a disputa política entre os atores sociais interessados 

nos benefícios e prejuízos da qualificação profissional. Com a análise dos aspectos de 

hegemonia, de coerção e de aparência, ficou claro que a disputa política está presente e atuante 

no texto da política pública nacional de qualificação profissional em turismo vigente de 2017 a 
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2018. Por mais que a FI do empresariado estabeleça dominância, esta não é segura e estável. 

Há espaços onde a FI do ser humano predomina: a aparência, o espaço discursivo sobre 

educação, o planejamento estratégico da PNQT. E há relações dialógicas de 

complementariedade intrínseca, onde a FI do empresariado só pode existir, funcionar e dominar 

por causa da existência e funcionamento da própria FI do ser humano. Isto é, a FI do 

empresariado não pode suprimir totalmente a FI do ser humano, mas a presença da segunda é 

sempre uma ameaça à primeira, pois está sempre em disputa. 

 Assim, as duas ideologias tendem a permanecer convivendo. Não pode haver vitória de 

uma sobre a outra, apenas dominância e direção. O embate entre as duas se faz pela 

incorporação dialógica: FI sobre FI; hegemonia sobre coerção; ação prática sobre planejamento 

estratégico; histórico das políticas sobre realidade presente/cotidiana. Na política pública 

nacional de qualificação profissional em turismo estabelecida entre 2017 e 2018, essa 

dominância estava atrelada à FI que representa os interesses do empresariado. Portanto, a 

mudança ou manutenção dessa dominância só pode se fazer na disputa pela dialógica das 

relações entre as ideologias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a dimensão política da qualificação 

profissional presente na política pública nacional de qualificação profissional em turismo 

vigente de 2017 a 2018 pela perspectiva da Teoria da Complexidade. 

Para tanto, primeiro buscou-se construir o objeto de análise levantando a produção 

científica sobre o campo de políticas públicas de qualificação profissional. Assim, foi utilizado 

o método de revisão integrativa da literatura que teve como resultado 630 trabalhos 

recuperados, dos quais 49 foram analisados para síntese integradora. Esta análise permitiu 

inferir duas considerações sobre o campo da qualificação profissional. Primeiro, no âmbito do 

conceito de qualificação profissional foram observadas as características de 

interdisciplinaridade (pois é um objeto de estudo abordado por diversos campos científicos, 

dada sua inter-relação com vários fenômenos, processos sociais e setores econômicos) e de 

polissemia (já que cada disciplina, corrente teórica no interior das disciplinas ou autor 

estabelecem concepções singulares). Segundo, a integração das pesquisas analisadas permitiu 

inferir um caráter processual da qualificação, enquadrando-a no esquema planejamento – 

execução – resultados. Esse funcionamento processual permitiu aproximar a qualificação, por 

um lado, do funcionamento das políticas públicas e, por outro, de alguns campos científicos aos 

quais está inter-relacionada. A utilização de tais campos – turismo, trabalho, educação e política 

– demandava um aprofundamento teórico que a revisão integrativa não dava conta. Por isso, foi 

construído, em seguida, um referencial teórico. 

O referencial teórico cumpriu a função de se alcançar o objetivo específico de delimitar 

os conceitos de turismo, trabalho, educação e política, tendo como parâmetro as características 

destes campos que representam elementos que compõem a qualificação profissional. A 

construção do referencial estava balizada: em termos de conteúdo, por obras e produções 

científicas relativas aos respectivos campos de estudo; e em termos metodológicos, pela Teoria 

da Complexidade. Desta maneira, cada conceito analisado foi tratado a partir de três 

características (obtidas pelas obras elencadas), todas organizadas em perspectivas dialógicas, 

recursivas e hologramáticas (com fundamento na Complexidade).  

Quanto ao turismo, foram apontados seus aspectos de atividade econômica e fenômeno 

social, sua composição por sujeitos turistas e sujeitos não turistas e seus modelos de turismo 

duro e turismo suave. Quanto ao trabalho, foram apontados seu caráter de fenômeno social e 

individual, sua correspondência com a atividade ontológica e com o formato histórico de 

emprego e suas expressões de trabalho alienado e não alienado. Quanto à educação, foram 
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apontados seus níveis de formalidade, sua expressão ‘no’ e ‘para’ o trabalho e seus modelos de 

educação bancária e educação libertadora. E quanto à política, foram apontadas suas dimensões 

processual, material e institucional, sua expressão por meio das ideologias e seus aspectos de 

hegemonia e coerção. 

Se por um lado, a organização processual inferida pela revisão integrativa da literatura 

apontou um formato cíclico para a qualificação profissional, por outro, o referencial teórico 

apontou um formato de tópico para suas características. Através da Complexidade, estas duas 

compreensões foram congregadas para se estabelecer um modelo sistêmico de compreensão da 

qualificação profissional – conforme o terceiro objetivo específico. Utilizando-se de sete 

argumentos da Teoria da Complexidade elencados por Morin (2005; 2006), foi construído um 

modelo que apresenta a qualificação profissional como um sistema. Um sistema composto: por 

dimensões (de trabalho, educativa e política) – compostas, elas mesmas, sistemicamente por 

elementos em seu interior; por uma dimensão histórico-social, que representa o meio 

ambiente/ecossistema onde se insere o sistema e o seu caráter temporal/histórico; por um setor 

econômico para o qual este processo será aplicado; e pelas diversas relações (dialógicas, 

recursivas, hologramáticas e organizacionais) estabelecidas entre todas estas partes. A partir 

deste modelo sistêmico se identificou que as políticas públicas fazem parte de um dos elementos 

da dimensão política e que, por meio da natureza hologramática do sistema, neste elemento da 

política pública estão contidos todos os outros elementos do sistema. Assim a pesquisa pôde 

ser direcionada para a análise do sistema a partir das políticas públicas de qualificação 

profissional em turismo. 

Com função de delimitar a política pública selecionada para análise e contextualizá-la 

historicamente, o quarto objetivo específico propiciou a construção de um histórico das 

políticas públicas de qualificação profissional de nível federal no Brasil e, a partir dele, a 

caracterização da política pública nacional de qualificação profissional em turismo vigente no 

período compreendido entre 2017 a 2018. Com a perspectiva histórica, pôde-se observar três 

aspectos da atuação do poder público sobre a qualificação profissional. Quanto às instituições 

destacaram-se as políticas – Ministérios de Educação e do Trabalho – e as educativas – como a 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e o Sistema S. Quanto à legislação 

destacaram-se as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, em suas versões de 1971 e 1996. E 

quanto a programas de desenvolvimento da qualificação em nível federal, destacaram-se o 

PIPMO, o PLANFOR, o PNQ, o Pronatec e o MédioTec. Passando do âmbito geral para o 

âmbito das políticas do setor do Turismo, a perspectiva histórica recuperou – através da análise 

documental – o tema da qualificação profissional nos quatro PNT instituídos pelo MTur. Foi 
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analisada, nos documentos, a presença do tema qualificação profissional nos diagnósticos, nos 

objetivos, nas metas e nos programas e ações práticas sistematizados pelos planos. Com este 

panorama foi possível identificar que, nos anos de 2017 e 2018, foi estabelecido um conjunto 

de iniciativas do MTur relacionadas à qualificação profissional. Tal conjunto advém das 

iniciativas do pacote de medidas Brasil + Turismo (BBA, CGT, PQI, Pronatec Turismo, 

MédioTec Turismo) e da PNQT. Mediados e chancelados pelo PNT 2018-2022, estas seis 

iniciativas – mesmo em duas vertentes – foram caracterizadas como a política pública nacional 

de qualificação profissional em turismo vigente entre 2017 e 2018. 

Caracterizada a política pública a ser analisada, empreendeu-se sobre ela uma análise 

de conteúdo a partir do modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional. Para 

esta análise foram selecionados documentos que instituíram ou caracterizavam as iniciativas 

que compõem a política – tais como leis, portarias, documentos oficiais e textos informativos 

de páginas oficiais dos Ministérios. A partir destes textos foram inferidas presença, frequência, 

direção, ordem e coocorrência de cada um dos elementos do modelo sistêmico em relação ao 

conjunto de textos selecionados.  

Após a descrição e análise dos resultados destas técnicas sobre cada elemento 

individualmente, foi possível aproximar as inferências do conteúdo dos textos da política e o 

modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional. Essa aproximação apontou três 

resultados. Primeiro, verificou-se no conteúdo da política pública a presença de todas as partes 

e relações entre elas conforme previstas pelo modelo sistêmico proposto – validando, assim, a 

funcionalidade do modelo para compreensão conceitual e como método de análise. Segundo, 

estendeu-se a compreensão da complexidade da qualificação profissional ao se identificar os 

princípios dialógico, recursivo e hologramático em aspectos específicos do conteúdo textual da 

política pública analisada. E terceiro, identificou-se um perfil desta política pública, que tem 

como características: a descentralização dos temas abordados, em função da fragmentação da 

política em vários documentos; a predominância de uma conotação positiva ou neutra ao 

conteúdo da política; um destaque para a dimensão política na presença (em quantidade de 

documentos) e na frequência (percentual do conteúdo); um viés voltado para a dimensão 

educativa do processo, em detrimento da dimensão de trabalho; e menor expressividade, em 

todas as técnicas, do setor de aplicação (turismo). 

Os resultados da análise de conteúdo foram fundamentais para se delimitar no texto as 

partes do sistema teorizado no modelo sistêmico proposto. A partir disso, pôde-se estabelecer 

o recorte do conteúdo onde está presente a dimensão política da qualificação profissional. 

Entretanto, considerando-se que “a linguagem não é transparente” (ORLANDI, 2015, p. 15) a 
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análise de conteúdo, sozinha, não dá conta de investigar os sentidos que atravessam o texto para 

compor esta dimensão política. Isso porque tal dimensão é composta pelas concepções 

ideológicas – de turismo, trabalho e educação –, bem como a disputa política – empreendida 

pelos atores sociais interessados na qualificação profissional – sobre e por meio destas 

concepções. Como o texto aparente (objeto de estudo da análise de conteúdo) não é 

transparente, foi necessária a utilização da análise de discurso para se recuperar os discursos 

materializados no texto e, em seguida, as ideologias materializadas nos discursos. Assim, 

conforme o último objetivo específico, foram analisados os discursos e as ideologias que 

compõem a dimensão política da qualificação na política pública nacional de qualificação 

profissional em turismo vigente de 2017 a 2018. 

Seguindo os preceitos teóricos da AD, foi estabelecido um dispositivo teórico para 

interpretação do texto baseado na operacionalização de teorias consolidadas sobre os campos 

do turismo, do trabalho e da educação. Assim, foram identificadas, caracterizadas e analisadas 

as FD de turismo duro e turismo suave, de trabalho alienado e trabalho não alienado, de 

educação bancária e educação libertadora, bem como as relações de complexidade estabelecidas 

entre as FD de cada espaço discursivo. Por meio das teorias que embasaram a dedução das FD 

e dos seus próprios funcionamentos discursivos, pôde-se inferir a existência de duas FI 

atravessando a política: uma que representa os interesses do empresariado e uma que representa 

os interesses do ser humano e da coletividade. Somente a partir da identificação destas FI e dos 

seus funcionamentos foi possível alcançar o objetivo geral da presente pesquisa, pois as FI 

representam as concepções ideológicas e as relações entre estas FI apresentam a disputa política 

– formando, assim, a dimensão política da qualificação profissional. 

Desta forma, a dimensão política da qualificação profissional presente na política 

pública nacional de qualificação profissional em turismo vigente de 2017 a 2018 foi analisada 

em dois momentos: a análise dos elementos da dimensão política separadamente e a 

congregação do funcionamento de todos eles formando o todo da dimensão – ambos momentos 

fundamentados pela Teoria da Complexidade. 

Quanto aos elementos de concepção ideológica, a análise não se direcionou pelos 

campos em que se aplicavam (turismo, trabalho e educação), mas pelas ideologias que regem 

todos eles (as duas FI). Nesse sentido, a FI que representa os interesses do empresariado 

(composta pelas FD de turismo duro, trabalho alienado e educação bancária) funciona por meio 

da ocultação dos seus significados e posicionamentos, falseando suas reais finalidades e atores 

beneficiados. Já a FI que representa o ser humano (composta pelas FD de turismo suave, 

trabalho não alienado e educação libertadora) funciona por meio da explicitação de perspectivas 
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opostas e posicionamento frente a elas, colocando como finalidade central da qualificação a 

distribuição equitativa de benefícios entre os diversos atores sociais. 

Quanto à disputa política, utilizou-se da teoria de Gramsci (2011) para se estabelecer os 

aspectos de hegemonia e coerção da disputa política entre os atores – delimitada ao âmbito dos 

textos e da ideologia. No aspecto de hegemonia, a FI do empresariado estabelece uma 

dominância pois, ao se utilizar do falseamento e da ocultação das suas posições, ela incorpora 

a FI do ser humano como uma parte do seu próprio funcionamento – isto é, a FI do empresariado 

explora os significados e o funcionamento da FI oposta para simular que defende os mesmos 

atores e ocultar seus verdadeiros significados e posições. No aspecto de coerção, igualmente, a 

FI do empresariado apresenta sua dominância. Desta vez, a dominância se dá em função da 

quantidade e amplitude: enquanto a FI do ser humano possui um uso do aspecto coercitivo 

relativamente menor e concentrado na PNQT (notadamente voltado para ordenar à própria 

política), a FI do empresariado tem um uso relativamente maior e distribuído igualmente entre 

todas as iniciativas que compõem a política pública nacional de qualificação profissional em 

turismo. Isto significa que a FI do empresariado se destaca no uso da coerção por aplicá-lo de 

forma coesa em todas as iniciativas de qualificação da política pública. 

No momento de congregação destes elementos, a perspectiva da Complexidade foi 

fundamental para se analisar a dimensão política como um todo. Primeiro se confrontou a 

dominância da FI que representa os interesses do empresariado sobre os aspectos de hegemonia 

e coerção com a dominância da FI que representa os interesses do ser humano sobre a aparência 

do texto da política pública. Por meio da Complexidade, o antagonismo observado inicialmente 

revela uma complementariedade entre as predominâncias das duas FI, ou seja, uma relação 

dialógica. Tal complementariedade se fundamenta em três circunstâncias: a aproximação entre 

as FI que a FD de turismo suave propicia; a quantidade desequilibrada que cada FD assume de 

passagens do texto, variando a relação de destaque entre as FI em cada espaço discursivo e, 

assim, complexificando as predominâncias nos aspectos de hegemonia, coerção e aparência; e 

a possibilidade de distinção de duas vertentes complementares da política (a PNQT, como 

diretriz, e o Brasil + Turismo, como ações práticas), que estendem sua relação de 

complementariedade às FI por se associarem diametralmente a elas. Assim, a dimensão política 

da qualificação profissional presente na política pública nacional de qualificação profissional 

em turismo vigente de 2017 a 2018 apresenta dominância das FI representante do empresariado 

e representante do ser humano sobre diferentes aspectos, estabelecendo uma relação dialógica 

– e, a partir da incorporação da própria dialógica, identifica-se uma dominância da FI 

representante do empresariado sobre a política pública como um todo. 
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Desta forma, responde-se ao problema de pesquisa com a identificação dos interesses 

dos atores sociais envolvidos na qualificação profissional que predominam na política pública 

analisada e a forma pela qual tais interesses são defendidos pelas ideologias.  

Quanto aos atores beneficiados, as formações discursivas e ideológicas apontaram 

quatro situações. Primeiro, o estudante, o trabalhador e a população local são colocados como 

beneficiados diretos da política pública. O atendimento dos seus interesses com a qualificação 

é aparente no texto, embora sejam também utilizados como meio para se alcançar benefícios 

para outros atores. Segundo, o trade é colocado como beneficiado indireto da política, na 

medida em que se coloca uma relação de encadeamento entre qualificação – geração de 

emprego – aumento de competitividade e produtividade. Ou seja, os interesses do trade são 

apontados como a finalidade última da qualificação do estudante e do trabalhador. Terceiro, o 

educador e as instituições educacionais são tratados como objetos que cumprem funções para 

o bom funcionamento da política pública. Logo, os seus interesses sobre a qualificação não são 

contemplados, pois eles são vistos apenas como executores das ações. E por fim, o turista, como 

já apontado, aparece como um objeto inconsciente, sem vontade própria, e que serve a 

interesses alheios. Os interesses e questões do turista não são contemplados pela política 

pública: a figura de turista construída é de um ser irracional que segue padrões de relações, 

hábitos e gostos através do qual outros atores – seja o trade, seja o trabalhador – podem tirar 

proveito. 

E quanto à defesa destes interesses, ela é representada pelas duas FI. Como os atores 

educador, instituição educacional e turista não têm seus interesses atendidos na/pela política 

pública, a defesa de interesses só ocorre para o trade e para o trabalhador, o estudante e a 

população local. Como visto, a FI que defende os interesses do empresariado (no caso do setor 

turístico, o trade) o faz através de falseamento e de ocultação. O interesse do trade fica implícito 

em termos relacionados à produtividade econômica, sempre tratado de forma ‘impessoal’, como 

se a finalidade da política pública em atendê-lo fosse um benefício de todos os atores. Já a FI 

que defende os interesses do ser humano e da coletividade (na qual se inserem o estudante, o 

trabalhador e a população local) busca explicitar seus posicionamentos, de forma que fica claro 

quem são os atores beneficiados pela ação nela proposta ou, ao contrário, os atores que são 

prejudicados para que haja uma equidade na distribuição de benefícios entre todos os atores. 

É importante recuperar que o Paradigma da Complexidade foi fundamental para a 

presente pesquisa. Por um lado, fundamental por ser indispensável para sua realização, 

especialmente nos momentos em que o objeto de análise se mostrava na realidade como 

múltiplo, extenso ou desorganizado. Pela Complexidade foi possível congregar as tantas 
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concepções do conceito de qualificação profissional, bem como se estabelecer uma unidade na 

multiplicidade de iniciativas que compunham a política pública nacional de qualificação 

profissional em turismo. Por outro lado, fundamental por ser fundamento da pesquisa. Cada 

parte da pesquisa foi organizada a partir de preceitos da Complexidade: objetivos, percurso 

teórico-metodológico, justificativas, métodos, conteúdos, objetos, análises.  

Neste sentido, não poderia escapar às considerações da presente pesquisa se estabelecer 

um metaponto de vista (MORIN, 2005) sobre o uso da teoria, dos métodos, bem como as 

lacunas e possibilidades a partir dela. 

Quanto ao uso da Complexidade, os próprios resultados obtidos para resposta aos 

objetivos e ao problema de pesquisa exemplificam como o Paradigma foi imprescindível para 

empreender a presente pesquisa. Além do emaranhado de componentes e relações que formam 

o objeto de estudo, a complexidade figurou como um próprio componente da política pública 

analisada, na medida em que é base para o funcionamento das atuações ideológicas dos atores 

sociais envolvidos. 

Quanto às etapas do percurso teórico-metodológico, é possível realçar-se o papel da 

Complexidade na constituição do próprio percurso – papel mediado pelos princípios da teoria: 

da auto-organização, da recursão organizacional, dialógico e hologramático. 

O princípio da auto-organização trata do movimento dialógico de ordem – desordem – 

organização (MORIN, 2005). Nesse sentido, cada ciclo das etapas funciona de forma auto 

organizada: na ordem da produção científica, havia desordem de concepções de qualificação, 

pela qual se organizou uma concepção sistêmica; na ordem programática das políticas públicas, 

havia desordem de relações entre discursos e ideologias, pela qual se organizou a disputa 

política sobre a política pública analisada. 

A auto-organização ocorre não apenas no objeto, mas no próprio percurso teórico-

metodológico. Os métodos tanto apontavam próximas etapas possíveis quanto demandavam 

revisões das etapas anteriores.  

A revisão integrativa da literatura (etapa 1) apontava para o modelo sistêmico (etapa 3), 

mas o modelo sistêmico demandava um detalhamento de seus componentes que a revisão não 

dava conta – por isto se estabeleceu o referencial teórico (etapa 2). A ordem das pesquisas (com 

rigor científico) apontava a desordem dos elementos da qualificação, que se organizam em 

forma de referencial. A ordem da revisão integrativa e do referencial teórico revelava uma 

desordem na interação entre os dois métodos, organizados pelo modelo sistêmico de 

compreensão. 
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O modelo sistêmico apontava para a dimensão política, mas a análise de discurso (etapa 

6) demandava um recorte dos significados no texto da política, por isso se empreendeu a análise 

de conteúdo (etapa 5) para identificar estes recortes. O próprio texto da política requeria uma 

caracterização da ideia de política pública – e para tanto se caracterizou a política (etapa 4). A 

ordem do modelo sistêmico esbarrou com a desordem das ações do poder público, organizadas 

por meio da análise documental. A ordem das mensagens nos textos da política analisada 

revelou a desordem (conflitos) nas posições neles defendidas (ideologias), organizadas pela 

análise de discurso. 

Já o princípio da recursão organizacional trata do movimento de produção mútua entre 

dois objetos (MORIN, 2005). Como visto, em função da auto-organização, cada etapa e cada 

método está intrinsecamente ligada aos métodos que lhe sucederam e lhe procederam. Isto é, a 

escolha e o sentido de cada método estão determinados pelo método anterior e pelo método 

seguinte. É por esta razão que a descrição detalhada de cada método só está dada diretamente 

nos respectivos capítulos: a organização de cada método está baseada e só é compreensível a 

partir da compreensão dos resultados do método anterior. Portanto, esta explicação inicial do 

percurso teórico-metodológico tem função de elucidar como cada etapa se encaixa no percurso 

e como cada uma conflui para o alcance dos objetivos da presente pesquisa. Já a 

operacionalização dos métodos, processos de aplicação, ferramentas utilizadas e premissas 

teóricas estão dispostas nos respectivos capítulos e seções. 

O princípio dialógico trata da coexistência de duas lógicas que são ao mesmo tempo 

antagônicas e complementares – lógicas que se repelem e se atraem simultaneamente (MORIN, 

2005). Nesta pesquisa, o princípio dialógico está aplicado ao processo de construção – 

desconstrução – reconstrução aplicado como método de raciocínio em toda a pesquisa: nas 

etapas do percurso teórico metodológico, nas seções e subseções da dissertação, nas análises 

empreendidas. Os momentos de construção e desconstrução foram observados como a 

aplicação de duas lógicas diferentes – algumas vezes como confronto entre a 

descrição/apresentação do objeto e o detalhamento/aprofundamento dele; outras como lógicas 

opostas/divergentes. Assim, a dialógica foi utilizada como parâmetro para os momentos de 

reconstrução. Isto é, sempre que possível buscou-se manter, no momento de 

reconstrução/síntese tanto as relações de complementariedade quanto de confronto. 

E, ainda, é possível observar a presença do princípio hologramático (MORIN, 2005) no 

percurso teórico-metodológico na medida em que cada parte do percurso trabalha igualmente 

com o objeto da qualificação profissional – diferenciando-se pela forma de abordagem. O todo 

da pesquisa aponta a relação entre qualificação profissional (todo) e os campos/conceitos de 
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turismo, trabalho, educação e política (partes). Com o princípio hologramático, esta relação, 

que define o todo, pode ser observada em cada uma das partes da pesquisa: na revisão 

integrativa, os conceitos aparecem na literatura sobre qualificação; no referencial teórico, são 

apresentadas concepções dos conceitos que se relacionem à concepção de qualificação; no 

modelo sistêmico, os conceitos são organizados dentro de um sistema da qualificação; no 

histórico, se observam os contextos dos campos em cada momento da qualificação; na análise 

de conteúdo, as dimensões são analisadas no texto da política de qualificação; e na análise de 

discurso, são analisadas como as ideologias tratam destes campos na política pública de 

qualificação profissional. 

Em relação à justificativa da pesquisa, pode-se apontar a contribuição teórico-

metodológica. A construção do modelo sistêmico de compreensão da qualificação profissional 

permitiu uma visão complexa do todo do sistema da qualificação profissional ao mesmo passo 

em que permitiu o recorte e o aprofundamento nas suas partes. Especificamente, na presente 

pesquisa, a aplicação do modelo permitiu analisar a dimensão política, revelando as ideologias 

presentes na política pública analisada e seus funcionamentos – propiciando, assim, o 

conhecimento crítico por parte dos atores sociais envolvidos. A consolidação do modelo, de 

cunho epistemológico, teórico e metodológico, contribui para uma abordagem sistêmica e 

complexa deste objeto multifacetado que é a qualificação profissional, incluindo as suas inter-

relações com as diversas áreas com o qual se relaciona. 

Quanto às lacunas da pesquisa, algumas podem ser destacadas.  

O recorte para a revisão integrativa da literatura pode ser ampliado – quantitativamente, 

com pesquisa em mais bases de dados, e qualitativamente, com a inclusão de outros perfis de 

trabalhos para análise. Trabalhos em língua estrangeira, por exemplo, podem ampliar a 

concepção de qualificação profissional com a perspectiva de outros países. Também outras 

características podem ser elencadas para descrição dos conceitos de turismo, trabalho, educação 

e política – trazendo, assim, mais elementos para o modelo sistêmico de compreensão da 

qualificação profissional. Consequentemente, podem ser elencadas nestas características outras 

teorias que apontem o funcionamento destes fenômenos – teorias que podem representar outras 

FD buscadas e analisadas nos textos das políticas públicas de qualificação.  

Outra lacuna da pesquisa é a indução de FD a partir dos próprios textos. Todo discurso 

é atravessado por muitos outros (ORLANDI, 2015) e uma política pública pode congregar 

diversos discursos, então a indução de FD nos textos das políticas pode revelar características 

no modelo sistêmico ou contemplar relações da disputa política sobre a qualificação não 
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previstas no procedimento por dedução. Ainda, outros documentos podem ser elencados para 

caracterização da política pública, como relatórios de gestão ministerial e vídeos institucionais. 

E quanto às possibilidades de desdobramento da presente pesquisa, algumas podem 

advir da mudança de enfoque: análise de outras dimensões do sistema, além da política; 

análises, por meio do modelo sistêmico, de outras políticas de qualificação – no turismo ou não; 

análises, por meio do método de análise de discurso, de outras políticas de turismo; e uma 

análise que inverta a ordem em que as partes do sistema influem na qualificação profissional – 

isto é, analisar como a qualificação profissional influi nas partes do modelo (como educação 

em turismo, trabalho em turismo e o contexto histórico-social). 

Outras possibilidades se configuram como ampliações nos âmbitos do objeto, da teoria 

ou do método. Uma delas é aprofundar a caracterização do tipo de discurso da política pública, 

podendo investigar tanto como se dá a descentralização do sujeito falante empírico que escreve 

a política quanto os efeitos de sentidos que essa descentralização entre autor – Estado – política 

pública gera na sua interpretação. Outra possibilidade é a expansão do modelo sistêmico de 

compreensão da qualificação profissional. Ao longo da pesquisa se identificou que a 

qualificação é um processo que pode envolver diversos campos de estudos. Os campos de 

trabalho, educação e política – além do setor econômico em que se aplica – compõem uma base, 

já complexa, que forma a qualificação. Porém, aumentando-se a complexidade, será possível 

ampliar as dimensões e elementos do modelo sistêmico, sempre mantendo as interrelações entre 

todas as partes do sistema. Isso representaria o movimento que Morin (2005, p. 36) expressa 

como “ir, não do simples ao complexo, mas da complexidade para cada vez mais 

complexidade”. 

Outra vez, o metaponto de vista da presente pesquisa permite observar sua continuidade 

como um processo complexo. Recupera-se a ideia de Morin (2006) da complexidade como um 

tecido para compreender a pesquisa científica como a investigação de um número sempre 

limitado de fios do tecido, onde mesmo a trama dos fios deixa brechas e passagens que o 

conhecimento humano limitado não dá conta. 

Desta forma, não se pretendeu com a presente pesquisa conceber todo o emaranhado do 

tecido que forma o processo de qualificação profissional e suas políticas públicas. Buscou-se, 

contudo, puxar alguns de seus fios – como o da produção bibliográfica do tema, o dos campos 

que se relacionam e a compõem, o da relação com o turismo, o das políticas públicas de nível 

federal no Brasil e o de algumas ideologias que lhe atravessam. Com esta pesquisa se pretendeu 

tecer alguns nós de articulação entre alguns fios, compreendendo sempre que muitos outros são 

necessários para conceber o complexo da qualificação profissional em turismo. 



223 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARAÚJO, T. P.; LIMA, R. A. Formação profissional no Brasil: revisão crítica, estágio 

atual e perspectivas. Estudos avançados, v. 28, n. 81, 2014. 

 

ARBACHE, J. S. O mercado de trabalho na atividade econômica do turismo no 

Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 

 

ARISTÓTELES. A Política / Aristóteles ; [tradução: Nestor Silvera]. – 1ª ed. – São 

Paulo: Folha de São Paulo, 2010. 

 

ASSUNÇÃO, Y. B. Qualificação Profissional ou Competências para o Mercado Futuro. 

Future Studies Research Journal, São Paulo, v.8, n.1, p. 175-207, jan./jun. 2016. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo / Laurence Bardin; tradução Luís Antero Reto, 

Augusto Pinheiro. -- São Paulo: Edições 70, 2011. 

 

BENI, M. C.; MOESCH, M. M. A teoria da complexidade e o ecossistema do turismo. 

Revista Turismo - Visão e Ação, vol. 19, n. 3, set./dez. 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Brasília, 20 de dezembro de 1996. 

 

BRASIL, Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre a Política Nacional de 

Turismo. Brasília, 17 de setembro de 2008. 

 

BRASIL, Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. Institui o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)... Brasília, 26 de outubro de 2011. 

 

BRASIL, Histórico, 2016. Disponível em <http://redefederal.mec.gov.br/historico>. 

Acessado em 01 de abril de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. GUIA – MÉDIOTEC. Brasília, 2017. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. MedioTec. Brasília, 2018. Disponível em:   

http://portal.mec.gov.br/mediotec/apresentacao-mediotec. Acessado em 01 de dezembro 

de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Plano Nacional do Turismo: diretrizes, metas 

e programas, 2003 - 2007. Brasília, 29 abr. 2003. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Plano Nacional do Turismo: uma viagem de 

inclusão. 2007 - 2011. Brasília, 2007. 

http://portal.mec.gov.br/mediotec/apresentacao-mediotec


224 

 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Plano Nacional do Turismo: o turismo 

fazendo muito mais pelo Brasil, 2013 - 2016. Brasília, 2013a. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Conheça o programa. 2013b. Disponível em: 

http://www.pqi.turismo.gov.br/site/conheca-o-programa.html. Acessado em 01 de 

dezembro de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Perguntas frequentes. 2013c. Disponível em: 

http://www.pqi.turismo.gov.br/site/conheca-o-programa.html. Acessado em 01 de 

dezembro de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Governo Federal anuncia o Brasil + 

Turismo, pacote de medidas para desenvolver o setor no país, 2017a. Disponível em:  

http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/7691-governo-federal-anuncia-o-brasil-

turismo,-pacote-de-medidas-para-desenvolver-o-setor-no-pa%C3%ADs.html. Acessado 

em 29 de dezembro de 2017. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Documento de consulta pública: Política 

Nacional de Qualificação no Turismo. Brasília, 2017b. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Portaria nº 46, de 4 de abril de 2017. Brasília, 

2017c. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Portaria nº 8, de 6 de janeiro de 2017. 

Brasília, 2017d. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Plano Nacional do Turismo: mais emprego e 

renda para o Brasil, 2018-2022. Brasília, 2018a. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Brasil Braços Abertos: Perguntas Frequentes. 

2018b. Disponível em http://www.turismo.gov.br/assuntos/7857-perguntas-mais-

frequentes-%E2%80%93-brasil-bra%C3%A7os-abertos.html. Acessado em 01 de 

dezembro de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Brasil Braços Abertos: Sobre. 2018c. 

Disponível em: http://www.turismo.gov.br/assuntos/11530-brasil-bra%C3%A7os-

abertos-inscri%C3%A7%C3%B5es-2018.html. Acessado em 01 de dezembro de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Curso Gestor de Turismo: Perguntas 

Frequentes. 2018d. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/assuntos/11771-

perguntas-mais-frequentes-gestor-de-turismo.html. Acessado em 01 de dezembro de 

2018. 

 

http://www.pqi.turismo.gov.br/site/conheca-o-programa.html
http://www.pqi.turismo.gov.br/site/conheca-o-programa.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/7691-governo-federal-anuncia-o-brasil-turismo,-pacote-de-medidas-para-desenvolver-o-setor-no-pa%C3%ADs.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/7691-governo-federal-anuncia-o-brasil-turismo,-pacote-de-medidas-para-desenvolver-o-setor-no-pa%C3%ADs.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/7857-perguntas-mais-frequentes-%E2%80%93-brasil-bra%C3%A7os-abertos.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/7857-perguntas-mais-frequentes-%E2%80%93-brasil-bra%C3%A7os-abertos.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/11530-brasil-bra%C3%A7os-abertos-inscri%C3%A7%C3%B5es-2018.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/11530-brasil-bra%C3%A7os-abertos-inscri%C3%A7%C3%B5es-2018.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/11771-perguntas-mais-frequentes-gestor-de-turismo.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/11771-perguntas-mais-frequentes-gestor-de-turismo.html


225 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Curso Gestor de Turismo: Sobre. 2018e. 

Disponível em: http://www.turismo.gov.br/assuntos/11538-curso-gestor-de-

turismo.html. Acessado em 01 de dezembro de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. MédioTec PRESENCIAL. 2018f. Disponível 

em: http://www.turismo.gov.br/assuntos/7957-mediotec.html. Acessado em 01 de 

dezembro de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. PRONATEC. 2018g. Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/assuntos/7959-pronatec-turismo.html. Acessado em 01 de 

dezembro de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Perguntas Mais Frequentes – PRONATEC 

Voluntário EAD. 2018h. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/assuntos/7858-

perguntas-mais-frequentes-%E2%80%93-pronatec-volunt%C3%A1rio-ead.html. 

Acessado em 01 de dezembro de 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Política Nacional de Qualificação no 

Turismo. Brasília, 2018i. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO. Regionalização: sensibilização e mobilização. 

Brasília, 2019. 

 

BRANDÃO, H. H. N. Introdução à análise do discurso. 3ª edição revisada. Campinas: 

Editora da Unicamp. 2012. 

 

BRANDÃO, P. M.; BALDI, M.; ALBAN M. (Des)Centralização da gestão pública do 

turismo brasileiro: análise da participação dos atores privados no Conselho Nacional de 

Turismo. Tourism & Management Studies, 10 (Special Issue), 2014, p. 193-199. 

 

CAMPOS, J. R. V. Educação profissional no brasil. In: Trigo L. G. G. Análises regionais 

e globais do turismo brasileiro. São Paulo: Roca, 2005. 

 

CAMPOS, A. Trabalho, Qualificação, Poder e Precariedade: Uma abordagem dinâmica 

à estruturação dos modelos produtivos, a partir de um estudo de caso da profissão 

científica. Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, v. 

25, p. 11-32, 2013. 

 

CATRAMBY, T. C. V; COSTA, S. R. R. Estudo de caso sobre a capacitação docente na 

área de turismo no estado do Rio de Janeiro. Caderno Virtual de Turismo. v. 5, n. 2, p. 

11-28, 2005. 

 

CHUEKE, G. V.; AMATUCCI, M. O que é bibliometria? Uma introdução ao Fórum. 

Revista Eletrônica de Negócios Internacionais, v. 10, n. 2, p. 1-5, 2015. 

http://www.turismo.gov.br/assuntos/11538-curso-gestor-de-turismo.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/11538-curso-gestor-de-turismo.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/7957-mediotec.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/7959-pronatec-turismo.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/7858-perguntas-mais-frequentes-%E2%80%93-pronatec-volunt%C3%A1rio-ead.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/7858-perguntas-mais-frequentes-%E2%80%93-pronatec-volunt%C3%A1rio-ead.html


226 

 

 

COOPER, C.; SHEPERD, R.; WESTLAKE, J. Educando os educadores em turismo: 

manual de educação em turismo e hospitalidade. Tradução: Rosemary Neves de Sales 

Dias, Cíntia Kaori Yokota, Laura Martins Arnstein. São Paulo: Roca, 2001. 

 

CORCETTI, E.; LORETO, M. D. S. O discurso político sobre a qualificação profissional 

de mulheres desfavorecidas - emancipação ou hegemonia. Cadernos EBAPE, v .15, n. 

2, p. 364-376, 2017. 

 

COUTINHO, C. N. O leitor de Gramsci: escritos escolhidos 1916-1935. COUTINHO, 

C. N (org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 13-40. 

 

DEITOS, R. A.; LARA, A. M. B. Educação profissional no Brasil - motivos 

socioeconômicos e ideológicos da política educacional. Revista Brasileira de Educação, 

v. 21, n. 64, jan./mar. 2016. 

 

DHEIN, C. E.; GUEX, N. R. O turismo pedagógico na educação infantil e a educação 

para a cidadania. Competência, Porto Alegre, v. 6, n. 2, jul./dez. 2013. p. 81-96. 

 

DWYER, L.; FORSYTH, P.; DWYER, WAYNE. Tourism Economics and Policy. Grã- 

Bretanha: Channel View Publications, 2010. 

 

FERES, M. M. Políticas Públicas para Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no 

Brasil. São Paulo, 01 de setembro de 2015. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=221

51-apresentacao-mec-setec-estadao-pdf&Itemid=30192>. Acessado em 13 de setembro 

de 2018. 

 

FERRETTI, C. J. Considerações sobre a apropriação das noções de qualificação 

profissional pelos estudos a respeito das relações entre trabalho e educação. Educação & 

Sociedade, Campinas, v. 25, n. 87, p. 401-422, maio/ago. 2004. 

 

FILGUEIRAS, C. A. C. Atores locais na implementação da política de qualificação 

profissional. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 107, p. 438-460, jul./set. 2011. 

 

FONSECA FILHO, A. S. Educação turística: formação contínua de professores da 

educação básica para o ensino do turismo. São Paulo: s.n., 2013. 268 p. 

 

FRATUCCI, A. C. A dimensão espacial nas políticas públicas brasileiras de turismo: 

as possibilidades das redes regionais de turismo. Tese (Doutorado em Geografia) – 

Universidade Federal Fluminense, Niterói: [s.n.], 2008. 308 f. 

 

FREIRE, P. A educação e o processo de mudança social. In: ______. Educação e 

Mudança. 12ª ed. Paz e Terra, 1979. p. 35-54. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=22151-apresentacao-mec-setec-estadao-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=22151-apresentacao-mec-setec-estadao-pdf&Itemid=30192


227 

 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 60ª ed. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016. 

 

FREY, K. Políticas públicas - um debate conceitual e reflexões referentes à prática da 

análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, no 21 - junho 

de 2000 

 

GIUSTINA, E. F. D.; LUIZ, D. E. C. Sociedade civil e participação: concepções 

hegemônicas e contra hegemônicas. Em Tese, Florianópolis, v. 10, n. 1, jan./jun., 2013. 

p. 67-92 

 

GOHN, M. G. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas 

colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 27-

38, jan./mar. 2006. 

 

GONZÁLES, M. V. P. Gobernanza turística: ¿Políticas públicas innovadoras o retórica 

banal? Caderno Virtual de Turismo. Edição especial: Hospitalidade e políticas públicas 

em turismo. Rio de Janeiro, v. 14, nov. 2014. p. 9-22. 

 

GRAMSCI, A. Dos cadernos do cárcere. In: COUTINHO, C. N (org.). O leitor de 

Gramsci: escritos escolhidos 1916-1935. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 

127-350 

 

KOSELLECK, R. Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos. Estudos 

Históricos, Rio de Janeiro v. S, n. 10, p. 134·146, 1992.  

 

KRIPPENDORF, J. Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do lazer e das 

viagens. Tradução: Contextos traduções. 3ª edição, ampliada. São Paulo: Aleph, 2009. 

 

LADKIN, A. Exploring tourism labor. Annals of Tourism Research, v. 38, n. 3, 2011. 

p. 1135-1155. 

 

LAGE, B. H. G.; MILONE, P. C. Economia do turismo. 7ª edição, 5ª reimpressão. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

MANFREDI, S. M. Trabalho, qualificação e competência profissional - das dimensões 

conceituais e políticas. Educação & Sociedade, v. 19, n. 64, Campinas, set. 1999. 

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73301998000300002&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 04 de outubro de 2017. 

 

MANFREDI, S. M. Educação Profissional no Brasil: Atores e Cenários ao Longo da 

História. Paco Editorial, 2016. 

 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe; e, Escritos Políticos. Tradução: Livio Xavier. 1ª edição. 

São Paulo: Folha de São Paulo, 2010. 



228 

 

 

MARTINS, F. C. D.; CASTRO, C. L. C.; SPOLON, A. P. G. O papel dos GOs na 

hospitalidade do Club Med. Anais do IX SEMINTUR e II COPEH. 2017. 

 

MARX, K. H. Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução e notas: Jesus Ranieri. 1ª 

edição, 2ª reimpressão. São Paulo: Boitempo, 2008. 

 

MARX, K. H. O capital: edição condensada. Condensador: Gabriel Deville. Tradução: 

Murilo Coelho. 1ª edição. São Paulo: Folha de São Paulo, 2010. 

 

MELO, V. A. de. Sobre o conceito de lazer. Sinais Sociais, v.8 n. 23, p.15-35, 2013.  

 

MINISTÉRIO DO TURISMO. Governo Federal anuncia o Brasil + Turismo, pacote 

de medidas para desenvolver o setor no país, 2017a. Disponível em  

<http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/7691-governo-federal-anuncia-o-brasil-

turismo,-pacote-de-medidas-para-desenvolver-o-setor-no-pa%C3%ADs.html>. 

Acessado em 29 de dezembro de 2017. 

 

MOESCH, M. M. O lugar da experiência e da razão na origem do conhecimento do 

turismo. Cenário, Brasília, v.1, n.1, p. 08-28, dez. 2013. 

 

MONTALVÃO, L. A. Do PIPMO ao Pronatec - história e atualidade das políticas 

nacionais de formação da classe trabalhadora. Observatório em Debate, n. 2, dez. p. 2-

26, 2015. 

 

MORIN, E. Ciência com consciência / Edgar Morin; tradução de Maria D. Alexandre e 

Maria Alice Sampaio Dória. - Ed. revista e modificada pelo autor - 8" ed. - Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2005. 350p. 

 

MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Tradução: Eliane Lisboa. Porto 

Alegre: Sulina, 2006. 120 p. 

 

MOURÃO, L. Oportunidades de qualificação profissional no Brasil - reflexões a partir 

de um panorama quantitativo. RAC, Curitiba, v. 13, n. 1, p. 136-153, jan./mar. 2009. 

 

MUSSE, I.; MACHADO, A. F. Perfil dos indivíduos que cursam educação profissional 

no Brasil. Economia e Sociedade, Campinas, v. 22, n. 1 (47), p. 237-262, abr. 2013. 

 

NASCIMENTO, M. L. O. Pronatec e mundo do trabalho - qualificação profissional para 

o mercado da informalidade. Revista LABOR, nº 13, v.1, p. 98-113, 2015. 

 

NOGUEIRA, E. M.; COSTA-NETO, C. P. L.; SILVA, G.P. Qualificação profissional 

como suporte para implantação do etnoturismo na comunidade indígena Ingarikó (RR). 

Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 424-441, mai/jul, 2013.  

http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/7691-governo-federal-anuncia-o-brasil-turismo,-pacote-de-medidas-para-desenvolver-o-setor-no-pa%C3%ADs.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/7691-governo-federal-anuncia-o-brasil-turismo,-pacote-de-medidas-para-desenvolver-o-setor-no-pa%C3%ADs.html


229 

 

 

OLIVEIRA, R. Demandas por qualificação profissional - Recife, segunda metade do 

século XIX. Revista Brasileira de Educação, v. 18, n. 54, jul./set. p. 629-646, 2013. 

 

OLIVEIRA, R. Precarização do trabalho - a funcionalidade da educação profissional. 

Revista Diálogo Educacional, v 15, n. 44, jan./abr. p. 245-266, 2015. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO. Measuring Employment in the 

Tourism Industries – Guide with Best Practices. Madrid: Organização Mundial do 

Turismo, 2014. 

 

ORLANDI, E. P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4ª edição, 

3ª reimpressão. Campinas: Pontes, 2003 

 

ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12ª edição. 

Campinas: Pontes, 2015. 

 

PANOSSO NETTO, A. Filosofia do turismo: teoria e epistemologia. 2ª edição revisada 

e ampliada. São Paulo: Aleph, 2011. 

 

PANOSSO NETTO, A.; TRIGO, L. G. G. Cenários do turismo brasileiro. São Paulo: 

Aleph, 2009. 

 

PARENTE, F; MOESCH, M. Desafios das políticas de qualificação para um turismo mais 

humanizador. Anais do Seminário da ANPTUR. 2016 

 

PEREIRA, P. A. P. Estado, sociedade e esfera pública. Serviço Social: Direitos Sociais 

e Competências Profissionais. 1ª edição. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. p. 1-18. 

 

PIMENTEL, T. D.; PAULA, S. C.; OLIVEIRA, M. C. B. Uma reflexão sobre a 

qualificação na formação em turismo: relevância da micro e pequena empresa para o 

destino turístico. Turismo y Sociedad, v. 18, p. 159-177, jan/jun, 2016. 

 

READER, S. CICLO DE POLÍTICAS: uma abordagem integradora dos modelos para 

análise de políticas públicas. Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. 

VII | Nº 13 | P. 121-146 | jan/jun 2014. 

 

ROCHA-VIDIGAL, C. B.; VIDIGAL V. G. Investimento na qualificação profissional: 

uma abordagem econômica sobre sua importância. Acta Scientiarum. Human and 

Social Sciences. Maringá, v. 34, n. 1, p. 41-48, jan/jun, 2012. 

 

RODRIGUES, M. M. A. Políticas Públicas. 2ª reimpr. Da 1ª ed. De 2010. São Paulo: 

Publifolha, 2011. 

 



230 

 

RODRÍGUEZ, J. R. M.; GONZÁLEZ, P. R.; HENRÍQUEZ, J. M. R. La flexibilidad 

laboral en el sector turístico: Un análisis a partir de las ofertas de empleo. Estudios y 

Perspectivas en Turismo, v 25, 2016, p. 143-163. 

 

RUMMERT, S. M. Educar e qualificar: caminhos e descaminhos da educação de jovens 

e adultos trabalhadores. Perspectiva, Florianópolis, v. 31, n. 2, p. 405-423 maio/ago. 

2013. 

 

SAKOWSKI, P. A. M. Mensurando o emprego no setor turismo no brasil: do nível 

nacional ao regional e local. Texto para discussão. Brasília, Rio de Janeiro: Ipea, 2015. 

 

SILVA, A. M. S. Turismo e qualificação profissional - as experiências vivenciadas 

entre os integrantes da Associação de Condutores de Ecoturismo de Ilha Grande - Piauí-

Brasil. Dissertação (mestrado), Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação, 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Fortaleza, 2014, 110f. 

 

SILVA, I. C. M. Políticas públicas de educação em turismo: analisando a qualificação 

profissional. Rio de Janeiro: s.n., 2015. 58p.  

 

SILVA, I. C. M. Educação em turismo no Plano Nacional de Educação. In: ALMEIDA, 

C. M. B. R. Turismo, sustentabilidade e hospitalidade. Ponta Grossa: Editora Atena, 2019. p. 

9-14. 

 

SILVA, A. G. F. S.; MOTA, L. A.; DORNELAS, C. S. M.; LACERDA, A. V. A relação 

entre Estado e políticas públicas: uma análise teórica sobre o caso brasileiro. Revista 

Debates, Porto Alegre, v. 11, n. 1, jan.-abr. 2017. p. 25-42. 

 

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 

8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45. 

 

SOUZA, J. A. X; ASSIS, L. F. A inserção transversal do turismo nas aulas de geografia do 

ensino médio. Caminhos de Geografia, s.l., v. 8, n. 21, p. 9-17, jun./2007. 

 

SWARBROOKE, J.; HORNER, S. O comportamento do consumidor no turismo. 

Tradução: Saulo Krieger. São Paulo: Aleph, 2002. 

 

TOMAZONI, E. L. Educação Profissional em Turismo. Cria-se Mercado pela Formação? 

Turismo em Análise, v. 18, n. 2, p. 197-219, nov. 2007. 

 

TUDE, J. M. Conceitos gerais de políticas públicas. In: TUDE, J. M.; FERRO, D. S.; 

SANTANA, F. P. Políticas Públicas. IESDE (edição digital), 2010. 

 

URRY, J. O olhar do turista: lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. São Paulo: 

Studio Nobel: SESC, 2001.  



231 

 

APÊNDICE A – PARÂMETROS TEMÁTICOS PARA SELEÇÃO OU 

EXCLUSÃO DOS ARTIGOS 

 

 

Parâmetros de seleção dos artigos 

A partir das palavras-chave pesquisadas, foram selecionados artigos que abordassem: 

• O conceito de “qualificação profissional” 

• O aspecto educativo da qualificação profissional 

• O aspecto de trabalho relacionado à qualificação profissional 

• O aspecto político da qualificação profissional 

• Qualificação profissional no campo do turismo 

• Políticas públicas de qualificação profissional 

• Políticas públicas de qualificação profissional em turismo 

• Programas de qualificação profissional em turismo 

 

Parâmetros de exclusão dos artigos 

Foram excluídos da seleção: 

• Trabalhos de qualificação profissional em outras áreas, como educação física; saúde; 

serviço social; contabilidade; matemática; administração 

• Qualificação de profissionais da educação 

• Políticas e programas de qualificação profissional de outros países 

• Qualificação profissional no contexto da educação superior 

• Trabalhos em que os autores usam “qualificação profissional” como sinônimo 

indistinto de “educação profissional” 
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APÊNDICE B – PARÂMETROS TEÓRICOS PARA ANÁLISE DE 

FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

 

 

Os parâmetros entre colchetes representam inferências pela compreensão dos 

textos onde o texto não fornecia explicitamente as características de um dos dois vieses. 

 

 

Parâmetros para concepção ideológica de turismo 

 

 

Eixo: concepção de turismo.  
TURISMO SUAVE TURISMO DURO 

Satisfação equitativa entre os atores Inconvenientes nos campos ecológico e social 

Respeito ao meio ambiente e às pessoas Turismo centrado em finalidades econômicas e 

técnicas 

Comunidade, Solidariedade, Cooperação Isolamento, Egoísmo, Concorrência 

População > turista > trade Inverso 

Valorização da cultura local [Valorização do padrão externo] 

Turismo deve servir ao homem (desenvolvimento 

humano) 

Homem serve ao turismo (desenvolvimento de 

bens materiais) 

Fonte: adaptado de Krippendorf (2009) 

 

Eixo: planejamento turístico.  
TURISMO SUAVE TURISMO DURO 

Escalonamento dos períodos de férias e viagens Concentração das férias e viagens nos mesmos 

locais, ao mesmo tempo, pela mesma finalidade 

Transações econômicas equitativas Distribuição desigual de custos e benefícios 

econômicos 

Diversificação da economia Monocultura 

Poder do solo na mão da população Poder do solo na mão dos empresários 

Distribuição equitativa de riscos e benefícios 

econômicos 

[Distribuição desigual dos riscos e benefícios 

econômicos] 

Proporção razoável entre turistas e população 

local 

[Desproporção de turistas] 

Fonte: adaptado de Krippendorf (2009) 

 

Eixo: papel do trade e do trabalhador em turismo.  
TURISMO SUAVE TURISMO DURO 

Reduzir mão de obra externa [Alta taxa de mão de obra externa] 

Molhar a qualidade do emprego [Baixa qualidade dos empregos] 

Incluir a população nos empregos de nível tático e 

gerencial 

Usar a população apenas como mão de obra 

operacional 

Fazer marketing responsável e honesto [Marketing irresponsável e desonesto] 

Fonte: adaptado de Krippendorf (2009) 
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Eixo: papel do turista. 
TURISMO SUAVE TURISMO DURO 

Aceitar a condição de turista Fingir ser autóctone 

Viajar em direção ao eu Viajar para longe do eu 

Turista ser um consumidor crítico [Turista ser consumista] 

Compreender, Olhar, Alcançar 

Respeitar, Provar, Rir 

Escutar, Perguntar, Procurar 

Apossar, Pegar, Conquistar,  

Desprezar, Reprovar, Chamar atenção,  

Ouvir, Responder, Achar 

Viajar com menos frequência e para lugares 

menos distantes 

Viajar para bem longe submetido a lógicas 

produtivistas 

Turista emancipado, informado, crítico, 

independente 

Turista manipulado 

Fonte: adaptado de Krippendorf (2009) 

 

 

Parâmetros para concepção ideológica de trabalho 

 

Eixo: atividade do trabalho.  
TRABALHO ALIENADO TRABALHO NÃO ALIENADO 

Trabalhador é uma mercadoria [Trabalhador é sujeito do trabalho] 

O trabalhador é tanto mais pobre quanto mais 

produz; tanto mais barato, quanto mais cria 

[O trabalhador é tanto mais rico quanto mais 

produz] 

Quanto mais o trabalhador se apropria da natureza 

pelo trabalho, mais se priva dos seus meios de 

vida 

[Apropriação respeita os meios de vida] 

Trabalho é obrigatório – meio de satisfazer 

carências  

Trabalho livre – satisfação de uma carência em si 

Fonte: adaptado de Marx (2008) 

 

Eixo: relações de constituição do trabalho.  
TRABALHO ALIENADO TRABALHO NÃO ALIENADO 

Concorrência [Cooperação] 

Monopólio Concorrência 

Corporação Liberdade industrial 

Grande propriedade fundiária Divisão da posse da terra 

Fonte: adaptado de Marx (2008) 

 

Eixo: funcionamento do capital. 
TRABALHO ALIENADO TRABALHO NÃO ALIENADO 

Acumulação do capital por poucos [Distribuição do capital] 

Interesse do capitalista se sobrepõe na relação 

trabalho/capital 

[Interesses se equiparam] 

Trabalho não pertence ao trabalhador, mas ao 

outro 

[Trabalho pertence ao trabalhador, a si] 

Salário é igual a propriedade privada [Trabalho não é venda de força de trabalho] 

Fonte: adaptado de Marx (2008) 
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Eixo: produto do trabalho.  
TRABALHO ALIENADO TRABALHO NÃO ALIENADO 

Trabalho produz maravilhas para os ricos e 

privação para o trabalhador 

[Trabalho produz maravilhas para o trabalhador] 

O objeto produzido é externo, estranho, autônomo 

ao trabalhador 

[A criação confirma a própria personalidade] 

O produto do trabalho pertence a outro ser 

humano fora do trabalhador 

[O produto do trabalho pertence ao trabalhador] 

Fonte: adaptado de Marx (2008) 

 

Eixo: relação com o ser humano. 
TRABALHO ALIENADO TRABALHO NÃO ALIENADO 

Valorização do mundo das coisas e 

desvalorização dos seres humanos 

[Desvalorização do mundo das coisas e 

valorização dos seres humanos] 

Trabalho estranha o ser humano do gênero A atividade vital consciente distingue o ser 

humano 

Ser humano estranha o ser humano [Ser humano reconhece o ser humano] 

Fonte: adaptado de Marx (2008) 

 

 

Parâmetros para concepção ideológica de educação 

 

 

Eixo: papéis de educador e educando.  
EDUCAÇÃO LIBERTADORA E 

PROBLEMATIZADORA 

EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

Problematização Memorização mecânica dos conteúdos 

Pensar autêntico Saber é doação do sábio ao ignorante 

Os seres humanos se educam em comunhão Educação é o ato de depositar valores e 

conhecimentos 

Educacor-educando, educando-educador Educador é agente/sujeito e educando é 

passivo/objeto 

Educador é educado também e educando educa 

também. 

Educador educa, educando é educado 

Objeto cognoscível é incidência de reflexão do 

educador e dos educandos 

Objeto cognoscível é propriedade do educador 

Fonte: adaptado de Freire (2016) 

 

Eixo: conteúdo da educação.  
EDUCAÇÃO LIBERTADORA E 

PROBLEMATIZADORA 

EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

Todo ser humano é inconcluso Alienação da ignorância 

Humanização de educador e educando Ser humano é autômato. Nega-se sua posição de 

“ser mais” 

Ser humano com o mundo, recriador do mundo Ser humano no mundo, espectador do mundo 

Corpos conscientes Consciência “dentro” do ser humano, espaço que 

pode ser preenchido 

Problematização dos homens em sua relação com 

o mundo 

Consciência é depósito de conteúdos 

Consciência e mundo se dão simultaneamente Homem abstrato, desligado do mundo. Mundo 

sem seres humanos. 

Fonte: adaptado de Freire (2016) 
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Eixo: princípios da educação.  
EDUCAÇÃO LIBERTADORA E 

PROBLEMATIZADORA 

EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

Ato cognoscente Narração de conteúdos 

Conteúdos conectados, interdisciplinares Conteúdos são retalhos da realidade 

desconectados 

Fonte: adaptado de Freire (2016) 

 

Eixo: relação entre educação e ser humano 
EDUCAÇÃO LIBERTADORA E 

PROBLEMATIZADORA 

EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

Liberta o pensamento, refaz o mundo e o torna 

mais humano 

Controla o pensar e a ação. O ser humano se 

ajusta ao mundo 

Serve à libertação Serve à dominação 

Afirma a dialogicidade. É dialógica. Nega a dialogicidade. É antidialógica. 

Serve à mudança. É revolucionária. Serve à permanência. É reacionária 

Fonte: adaptado de Freire (2016) 
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APÊNDICE C – LISTA DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS QUE COMPÕEM O 

RECORTE DA FORMAÇÃO DISCURSIVA DE TURISMO DURO 

 

 

Propriedade 1: Os propósitos das ações são colocados como benefícios ao turismo (como 

um todo) ou ao estudante/trabalhador, quando são, de fato, mecanismos para beneficiar o 

setor econômico (as coisas) e o trade. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

17. Quem já fala inglês pode deixar de fazer a unidade deste idioma? 

Não. Para concluir o curso e ser certificado pelo IFRJ é necessária a conclusão de 

todas as unidades do canal. Como você já fala inglês, você fará rapidinho essas 

unidades e elas servirão para relembrar palavras e expressões muito utilizadas no 

atendimento ao turista. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

8. Incentivar a utilização de metodologias inovadoras de ensino e de instrução que 

atendam às especificidades de cada público – trabalhadores, gestores e 

empreendedores – e propiciem o desenvolvimento de conhecimentos teóricos, 

práticos e operacionais para atuação de forma competente diante dos desafios e da 

dinâmica do setor do turismo; 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

Art. 2º São objetivos do Programa de Qualificação Internacional em Turismo e 

Hospitalidade: 

I - promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a capacitação de 

estudantes brasileiros em técnicas de turismo, hospitalidade e habilidades linguísticas, 

conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais e 

profissionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a 

inovação na área de turismo e hospitalidade; 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 

Art. 4º Compete ao Ministério do Turismo: 

I - celebrar parcerias e instrumentos de cooperação técnica internacional para a 

consecução do Programa, visando aprimorar a qualidade e a competitividade do 

turismo brasileiro; 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 

 

Propriedade 2: Encadeamento entre ações (verbos) e coisas (processos) que leva da 

instituição até o todo coletivo sem explicitar quem são os beneficiados de fato. Valoriza 

a coisa no lugar dos seres, pois as coisas beneficiam. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Art. 2º São objetivos do Programa de Qualificação Internacional em Turismo e 

Hospitalidade: 

I - promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a capacitação de 

estudantes brasileiros em técnicas de turismo, hospitalidade e habilidades linguísticas, 

conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais e profissionais 

voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a inovação 

na área de turismo e hospitalidade; 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 

Art. 4º Compete ao Ministério do Turismo: 

I - celebrar parcerias e instrumentos de cooperação técnica internacional para a 

consecução do Programa, visando aprimorar a qualidade e a competitividade do 

turismo brasileiro; 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 
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Propriedade 3: Inverte a ordem dos beneficiados da política/programa na medida em que 

coloca o trabalhador contemplado como meio/objeto para um final que beneficia outro 

ator. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Essa qualificação busca aperfeiçoar profissionais do setor de turismo para a 

melhoria da prestação dos serviços ofertados aos turistas. 

Página ‘Sobre’ 

do BBA (MTur, 

2018c) 

» Turismo Cidadão 

[...] Objetivo 

Qualificação de pessoas para suprir a necessidade de profissionais em cada 

município participante do programa. 

Página 

‘Pronatec’ 

(MTur, 2018g) 

» Turismo na Empresa 

[...] Objetivo 

Aperfeiçoamento profissional de quem já trabalha no setor de turismo. 

Página 

‘Pronatec’ 

(MTur, 2018g) 

 

Propriedade 4: Valorização de padrões nacionais/internacionais em detrimento do local. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

17. Quem já fala inglês pode deixar de fazer a unidade deste idioma? 

Não. Para concluir o curso e ser certificado pelo IFRJ é necessária a conclusão de 

todas as unidades do canal. Como você já fala inglês, você fará rapidinho essas 

unidades e elas servirão para relembrar palavras e expressões muito utilizadas no 

atendimento ao turista. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

16. Achei que os módulos estão voltados às Olimpíadas ainda, isso será alterado? Em 

uma divulgação do curso, foram pontuados temas como: exploração sexual, tráfico 

de pessoas, turismo acessível.... e isso não aparece no canal atualmente, ainda constam 

somente do Rio de Janeiro: 

As unidades “Segurança Nunca É Demais” e “Diversidade” tratam sobre esses temas. 

O projeto piloto foi realizado no Rio de Janeiro com foco nos jogos Rio 2016 e, 

posteriormente, foi nacionalizado. As unidades específicas sobre os jogos e o Rio de 

Janeiro foram retiradas, sendo que referências pontuais em determinados contextos 

foram mantidas, as quais segundo a instituição de ensino responsável pela adequação 

dos conteúdos, além de não gerar prejuízos aos conteúdos, enriquece a abordagem. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

 

Propriedade 5: Turismo que demanda da população apenas trabalho operacional (serviço 

e atendimento), fortalecendo a possibilidade dos níveis tático e gerencial serem ocupados 

por mão de obra externa. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

17. Quem já fala inglês pode deixar de fazer a unidade deste idioma? 

Não. Para concluir o curso e ser certificado pelo IFRJ é necessária a conclusão de 

todas as unidades do canal. Como você já fala inglês, você fará rapidinho essas 

unidades e elas servirão para relembrar palavras e expressões muito utilizadas no 

atendimento ao turista. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

Essa qualificação busca aperfeiçoar profissionais do setor de turismo para a melhoria 

da prestação dos serviços ofertados aos turistas. 

Página ‘Sobre’ 

do BBA (MTur, 

2018c) 

8. Incentivar a utilização de metodologias inovadoras de ensino e de instrução que 

atendam às especificidades de cada público – trabalhadores, gestores e 

empreendedores – e propiciem o desenvolvimento de conhecimentos teóricos, 

práticos e operacionais para atuação de forma competente diante dos desafios e da 

dinâmica do setor do turismo; 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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Propriedade 6: A valorização do interesse de um ator subentende a desvalorização do 

interesse de outro 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

33. “Não consigo concluir o jogo Olha A Água”: 

o objetivo do jogo é aprender a precificar. O seu produto ou negócio precisa ter um 

preço certo, que ao mesmo tempo não seja muito baixo a ponto de prejudicar seu 

negócio e nem muito alto a ponto de levar o cliente a desistir da compra. Neste jogo-

simulação, você pode começar com um preço mais alto e acompanhar a reação do 

cliente. Quando ele recusa compra a água, está alto demais. Reduza o preço até o 

cliente aceite, e analise bem os resultados do lucro por dia e sua meta de lucro. 

Este jogo é uma ótima oportunidade para aprender o equilíbrio da Precificação antes 

de botar em prática no seu negócio, evitando possíveis prejuízos. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

16. Achei que os módulos estão voltados às Olimpíadas ainda, isso será alterado? Em 

uma divulgação do curso, foram pontuados temas como: exploração sexual, tráfico 

de pessoas, turismo acessível.... e isso não aparece no canal atualmente, ainda 

constam somente do Rio de Janeiro: 

As unidades “Segurança Nunca É Demais” e “Diversidade” tratam sobre esses temas. 

O projeto piloto foi realizado no Rio de Janeiro com foco nos jogos Rio 2016 e, 

posteriormente, foi nacionalizado. As unidades específicas sobre os jogos e o Rio de 

Janeiro foram retiradas, sendo que referências pontuais em determinados contextos 

foram mantidas, as quais segundo a instituição de ensino responsável pela adequação 

dos conteúdos, além de não gerar prejuízos aos conteúdos, enriquece a abordagem. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 
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APÊNDICE D – LISTA DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS QUE COMPÕEM O 

RECORTE DA FORMAÇÃO DISCURSIVA DE TURISMO SUAVE 

 

 

Propriedade 1: Qualificação como um processo que distribui benefícios para todos os 

atores envolvidos no turismo. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Considerando o turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico a médio e 

longo prazos, a melhoria da qualificação profissional do setor como meio para ampliar 

a inclusão social, a qualidade de vida dos trabalhadores e a qualidade da prestação 

de serviços turísticos no Brasil, com a qualificação pelo Canal Gestor de Turismo, 

almeja-se como expectativa: 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

CGT (MTur, 

2018d) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram: 

[...] (d) Baixa relação entre formação/qualificação como indutora do desenvolvimento 

do turismo local, pela melhoria do emprego e renda, estabelecendo um círculo 

virtuoso (educação – trabalho – renda – crescimento da economia local – aumento 

no número de empregos – etc.); 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Tais aspectos refletem a complexidade do fenômeno turístico e sua importância para 

a Política Nacional de Qualificação no Turismo.  

PNQT (MTur, 

2018i) 

A metodologia de pesquisa baseada em uma avaliação crítico-participativa parte da 

ideia de um turismo no Brasil que planeja, aperfeiçoa a gestão coletiva e avalia 

projetos e programas. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Art. 2º São objetivos do Programa de Qualificação Internacional em Turismo e 

Hospitalidade: 

I - promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a capacitação de 

estudantes brasileiros em técnicas de turismo, hospitalidade e habilidades 

linguísticas, conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais e 

profissionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e 

a inovação na área de turismo e hospitalidade; 

II - ampliar a participação e a mobilidade internacional de estudantes brasileiros 

de cursos técnicos e de graduação, para o desenvolvimento de estudos, treinamentos 

e capacitação em instituições de excelência no exterior; 

III - promover a cooperação internacional na área de turismo e hospitalidade; 

IV - contribuir para o processo de internacionalização das instituições de ensino 

superior e dos centros de pesquisa brasileiros; e 

V - contribuir para o aumento da competitividade do trade turístico brasileiro. 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 

» Turismo e Desenvolvimento Local 

[...] Objetivo 

Aperfeiçoamento de pessoas que exercem atividades produtivas associadas direta ou 

indiretamente ao turismo, de forma a melhorar os serviços prestados aos turistas, 

subsidiar o aumento da renda para o profissional local e desenvolver a economia 

do município, estimular o empreendedorismo e a formação de Microempreendedor 

Individual. 

Página 

‘Pronatec’ 

(MTur, 2018g) 

 

Propriedade 2: A qualificação profissional confere ao turismo o viés de gerador de 

benefícios sociais. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

16. Achei que os módulos estão voltados às Olimpíadas ainda, isso será alterado? Em 

uma divulgação do curso, foram pontuados temas como: exploração sexual, tráfico 

de pessoas, turismo acessível.... e isso não aparece no canal atualmente, ainda constam 

somente do Rio de Janeiro: 

As unidades “Segurança Nunca É Demais” e “Diversidade” tratam sobre esses 

temas. O projeto piloto foi realizado no Rio de Janeiro com foco nos jogos Rio 2016 

e, posteriormente, foi nacionalizado. As unidades específicas sobre os jogos e o Rio 

de Janeiro foram retiradas, sendo que referências pontuais em determinados contextos 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 
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foram mantidas, as quais segundo a instituição de ensino responsável pela adequação 

dos conteúdos, além de não gerar prejuízos aos conteúdos, enriquece a abordagem. 

Considerando o turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico a médio 

e longo prazos, a melhoria da qualificação profissional do setor como meio para 

ampliar a inclusão social, a qualidade de vida dos trabalhadores e a qualidade da 

prestação de serviços turísticos no Brasil, com a qualificação pelo Canal Gestor de 

Turismo, almeja-se como expectativa: 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

CGT (MTur, 

2018d) 

12. Fomentar e divulgar a pesquisa científica, ampliando o conhecimento na área do 

turismo, base para a atualização e para a inovação na formação profissional; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A metodologia de pesquisa baseada em uma avaliação crítico-participativa parte da 

ideia de um turismo no Brasil que planeja, aperfeiçoa a gestão coletiva e avalia 

projetos e programas. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A educação e a qualificação profissional em turismo tornam possível o 

desenvolvimento territorial a ser garantido na transposição, em um ciclo virtuoso da 

elevação da escolaridade, da diminuição da informalidade das ofertas de emprego e 

da ampliação do associativismo. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego. Assim, considera: 

[...] A elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados e aumento da 

competitividade do turismo nacional. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Busca-se “uma mudança de paradigma de aprendizagem que vá para além da meta do 

acesso universal ao ensino para chegar ao acesso e aprendizagem” (PNUD, 2015), 

considerando-se essencial para a garantia de uma qualidade pedagógica: 

[...] • O desenvolvimento de planos para os trabalhadores migrantes que permitam 

incluí-los em programas destinados a trabalhadores sazonais. Esse contingente de 

pessoas com baixa qualificação deve participar de programas de formação 

profissional em turismo que lhe possibilite a inclusão socioprodutiva no setor. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

» Turismo Sol 

[...] Objetivo 

Qualificação de jovens egressos do Programa ViraVida do SESI e seus familiares 

que pretendem entrar para o mercado de trabalho no setor de turismo. 

Página 

‘Pronatec’ 

(MTur, 2018g) 

 

Propriedade 3: Cooperação e coletividade como estratégias para melhores turismo e 

qualificação. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

16. Achei que os módulos estão voltados às Olimpíadas ainda, isso será alterado? Em 

uma divulgação do curso, foram pontuados temas como: exploração sexual, tráfico 

de pessoas, turismo acessível.... e isso não aparece no canal atualmente, ainda 

constam somente do Rio de Janeiro: 

As unidades “Segurança Nunca É Demais” e “Diversidade” tratam sobre esses temas. 

O projeto piloto foi realizado no Rio de Janeiro com foco nos jogos Rio 2016 e, 

posteriormente, foi nacionalizado. As unidades específicas sobre os jogos e o Rio de 

Janeiro foram retiradas, sendo que referências pontuais em determinados contextos 

foram mantidas, as quais segundo a instituição de ensino responsável pela adequação 

dos conteúdos, além de não gerar prejuízos aos conteúdos, enriquece a abordagem. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

11. Divulgar, em todo o setor, as boas práticas de formação e de certificação em 

turismo, realizadas no Brasil e no exterior; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

12. Fomentar e divulgar a pesquisa científica, ampliando o conhecimento na área 

do turismo, base para a atualização e para a inovação na formação profissional; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A metodologia de pesquisa baseada em uma avaliação crítico-participativa parte da 

ideia de um turismo no Brasil que planeja, aperfeiçoa a gestão coletiva e avalia 

projetos e programas. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A educação e a qualificação profissional em turismo tornam possível o 

desenvolvimento territorial a ser garantido na transposição, em um ciclo virtuoso 

da elevação da escolaridade, da diminuição da informalidade das ofertas de emprego 

e da ampliação do associativismo. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Art. 2º São objetivos do Programa de Qualificação Internacional em Turismo e 

Hospitalidade: 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 
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I - promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a capacitação de estudantes 

brasileiros em técnicas de turismo, hospitalidade e habilidades linguísticas, 

conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais e profissionais 

voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a inovação na 

área de turismo e hospitalidade; 

 

Propriedade 4: Qualificação como meio de valorização do ser humano. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

(k) Pouca alteração na mentalidade dos empresários do turismo sobre o papel da 

qualificação profissional e sua relação com a melhora do serviço prestado e a 

valorização salarial. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram: 

[...] (d) Baixa relação entre formação/qualificação como indutora do 

desenvolvimento do turismo local, pela melhoria do emprego e renda, 

estabelecendo um círculo virtuoso (educação – trabalho – renda – crescimento da 

economia local – aumento no número de empregos – etc.); 

PNQT (MTur, 

2018i) 

» Turismo Sol 

[...] Objetivo 

Qualificação de jovens egressos do Programa ViraVida do SESI e seus 

familiares que pretendem entrar para o mercado de trabalho no setor de turismo. 

Página 

‘Pronatec’ 

(MTur, 2018g) 

 

Propriedade 5: Empoderamento da população local. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

» Turismo e Desenvolvimento Local 

[...] Objetivo 

Aperfeiçoamento de pessoas que exercem atividades produtivas associadas direta 

ou indiretamente ao turismo, de forma a melhorar os serviços prestados aos turistas, 

subsidiar o aumento da renda para o profissional local e desenvolver a economia 

do município, estimular o empreendedorismo e a formação de Microempreendedor 

Individual. 

Página 

‘Pronatec’ 

(MTur, 2018g) 

a. A oferta contínua de capacitação aos gestores públicos, em diferentes níveis de 

complexidade; 

b. Empoderamento dos gestores públicos sobre a importância do fomento ao 

empreendedorismo como alternativa de desenvolvimento do turismo de base local; 

c. Melhoria da hospitalidade entre turistas e residentes; 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

CGT (MTur, 

2018d) 

 

Propriedade 6: Melhoria dos/nos trabalhos do turismo como meta/objetivo da 

qualificação. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

a. A oferta contínua de capacitação aos gestores públicos, em diferentes níveis de 

complexidade; 

b. Empoderamento dos gestores públicos sobre a importância do fomento ao 

empreendedorismo como alternativa de desenvolvimento do turismo de base local; 

c. Melhoria da hospitalidade entre turistas e residentes; 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

CGT (MTur, 

2018d) 

A PNQT deve seguir as seguintes diretrizes (DNQT, 2015: 11-12): 

[...] 3. Dar ênfase a programas e ações que visem a elevar a escolaridade dos 

trabalhadores, gestores e empreendedores nos segmentos do turismo, articulando 

a formação profissional à educação básica e superior; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

(k) Pouca alteração na mentalidade dos empresários do turismo sobre o papel da 

qualificação profissional e sua relação com a melhora do serviço prestado e a 

valorização salarial. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego. Assim, considera: 

[...] A elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados e aumento da 

competitividade do turismo nacional. 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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APÊNDICE E – LISTA DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS QUE COMPÕEM O 

RECORTE DA FORMAÇÃO DISCURSIVA DE TRABALHO ALIENADO 

 

 

Propriedade 1: Inserção formal no mercado de trabalho como meta da política. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Eixos/Cursos: 

Eixo Turismo Hospitalidade e Lazer (Agenciamento de Viagem; Cozinha; Eventos; 

Guia de Turismo; Hospedagem; Lazer; e Restaurante e Bar); 

Eixo Desenvolvimento Educacional Social (Secretaria Escolar); 

Eixo Gestão e Negócios (Administração; Comércio; Contabilidade; Logística; 

Marketing; Qualidade; Recursos Humanos; Secretariado; e Vendas); 

Eixo Informação e Comunicação (Computação Gráfica; Desenvolvimento de 

Sistema; Informática; Informática para Internet; Manutenção e Suporte em 

Informática; Programação de Jogos Digitais; Rede de Computadores; Sistemas de 

Transmissão; Telecomunicações); 

Eixo Produção Alimentícia (Agroindústria; Alimentos; e Confeitaria); e 

Eixo Produção Cultural e Design (Artes Circenses; Artes Visuais; Canto; Dança; 

Design de Interiores; Multimídia; Paisagismo; Produção de Áudio e Vídeo; Produção 

de Moda; Publicidade; e Teatro). 

Página 

‘MédioTec 

presencial’ 

(MTur, 2018f) 

A oferta é para cursos dos seguintes eixos: Turismo, Hospitalidade e Lazer (Cozinha, 

Restaurante e Bar, Lazer, Eventos e Guia de Turismo); Gestão e Negócios (Recursos 

Humanos, Administração e Vendas); Produção Alimentícia (Alimentos, Confeitaria 

e Panificação); Recursos Naturais (Açúcar e Álcool e Pesca). 

Página 

‘MédioTec 

presencial’ 

(MTur, 2018f) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego. Assim, considera: 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, considera: 

O aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, reduzindo 

os riscos de demissão e as taxas de rotatividade, ou o aumento da probabilidade de 

sobrevivência do empreendimento individual e coletivo. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, cabe aos Planos Territoriais de Qualificação no Turismo: 

[...] 3. Fazer emanar um conjunto de ações e estratégias articuladas que expressem e 

orientem a prática político-pedagógica da qualificação profissional, visando a 

elevação da escolaridade, diminuição da informalidade dos empregos e formação 

de carreiras; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

12. A ampliação de parcerias locais voltadas à inserção de egressos no mercado 

formal, incluindo ações de apoio do empresariado do setor de turismo na viabilização 

de oportunidades de estágio e de emprego, como forma de construção de carreiras, 

diminuição da informalidade e da rotatividade no setor; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 2: A importância da qualificação passa pela capacidade de produção do 

trabalhador atendido. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego. Assim, considera: 

[...] A elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados e aumento da 

competitividade do turismo nacional. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Busca-se “uma mudança de paradigma de aprendizagem que vá para além da meta do 

acesso universal ao ensino para chegar ao acesso e aprendizagem” (PNUD, 2015), 

considerando-se essencial para a garantia de uma qualidade pedagógica: 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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[...] Garantir os direitos dos trabalhadores para proporcionar proteção e segurança, 

crucial para reforçar as relações propositivas entre o trabalho e o desenvolvimento 

humano. Com isso, ampliam-se as relações propositivas que asseguram os direitos 

dos trabalhadores, assim como a adequação salarial, proporcionando ambientes 

mais produtivos, com maior segurança e capacitação 

O cenário estabelecido pelo setor de turismo brasileiro apresenta inúmeras 

oportunidades de melhorias a partir da valorização dos trabalhadores e da necessidade 

de qualificação de novos profissionais. Contudo, para o sucesso destes, a formação 

profissional torna-se prioridade, uma vez que jovens e adultos com formação 

técnica e com capacidade de se identificarem como sujeitos sociais responsáveis pelo 

sucesso de seu destino promoveram o aumento da competitividade não apenas 

entre os empreendimentos locais, mas também entre os municípios com vocação 

semelhante 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 3: O trabalho está pré-determinado pelo agente que o formata (não há 

liberdade de escolha) e para o agente ao qual serve (não satisfaz os próprios anseios). 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Os PPCU deverão ser estruturados observando-se o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos para diplomação e o Guia Pronatec de Cursos FIC e considerando-se, 

também, as ocupações previstas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

para certificação intermediária, possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino, conforme 

estabelecem os Art. 36 e 39 da LDBEN nº 9394/1996. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Os seminários de profissões devem também abordar as características gerais das 

profissões relacionadas aos cursos a serem ofertados, sinalizados pela 

SETEC/MEC em função da demanda do mundo do trabalho e renda, em 

consonância com o arranjo local, orientando a escolha do aluno e auxiliando-o a 

construir seu projeto de vida profissional e cidadã. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Busca-se “uma mudança de paradigma de aprendizagem que vá para além da meta do 

acesso universal ao ensino para chegar ao acesso e aprendizagem” (PNUD, 2015), 

considerando-se essencial para a garantia de uma qualidade pedagógica: 

[...] • O desenvolvimento de planos para os trabalhadores migrantes que permitam 

incluí-los em programas destinados a trabalhadores sazonais. Esse contingente de 

pessoas com baixa qualificação deve participar de programas de formação 

profissional em turismo que lhe possibilite a inclusão socioprodutiva no setor. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, cabe aos Planos Territoriais de Qualificação no Turismo: 

[...] 3. Fazer emanar um conjunto de ações e estratégias articuladas que expressem e 

orientem a prática político-pedagógica da qualificação profissional, visando a 

elevação da escolaridade, diminuição da informalidade dos empregos e formação 

de carreiras; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

12. A ampliação de parcerias locais voltadas à inserção de egressos no mercado 

formal, incluindo ações de apoio do empresariado do setor de turismo na 

viabilização de oportunidades de estágio e de emprego, como forma de construção 

de carreiras, diminuição da informalidade e da rotatividade no setor; 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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Propriedade 4: Conotação positiva aos processos baseados na concorrência (em nível de 

indivíduos, empresas e locais). 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

O cenário estabelecido pelo setor de turismo brasileiro apresenta inúmeras 

oportunidades de melhorias a partir da valorização dos trabalhadores e da 

necessidade de qualificação de novos profissionais. Contudo, para o sucesso destes, 

a formação profissional torna-se prioridade, uma vez que jovens e adultos com 

formação técnica e com capacidade de se identificarem como sujeitos sociais 

responsáveis pelo sucesso de seu destino promoveram o aumento da 

competitividade não apenas entre os empreendimentos locais, mas também entre 

os municípios com vocação semelhante 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Entre outros exemplos, pode-se mencionar a inexistência de noções de “cidadania” e 

de “pertencimento” em seus conteúdos formativos, o que acaba por prejudicar os 

alunos – empreendedores, gestores e trabalhadores em geral que atuam, ou que 

pretendem atuar, nas ocupações do turismo – nos processos de desenvolvimento das 

suas carreiras profissionais no setor e de inclusão socioeconômica pelo emprego 

formal. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego. Assim, considera: 

[...] A elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados e aumento da 

competitividade do turismo nacional. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Art. 2º São objetivos do Programa de Qualificação Internacional em Turismo e 

Hospitalidade: 

[...] V - contribuir para o aumento da competitividade do trade turístico brasileiro. 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 

 

Propriedade 5: A ação da política é colocada como benefício do estudante/trabalhador, 

mas suas finalidades contemplam os interesses do capital. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Essa qualificação busca aperfeiçoar profissionais do setor de turismo para a 

melhoria da prestação dos serviços ofertados aos turistas 

Página ‘Sobre’ 

do BBA (MTur, 

2018c) 

As ofertas do MedioTec foram organizadas com base nas demandas do mundo 

do trabalho e renda, prospectadas segundo projeções de crescimento dos diversos 

setores produtivos, econômicos e sociais das diversas regiões do país, mapeadas pelos 

Ministérios demandantes de vagas, de acordo com seu segmento específico de 

atuação. Esse mapeamento considerou para esta ação, apenas as necessidades de 

formação técnica 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Os PPCU deverão ser estruturados observando-se o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos para diplomação e o Guia Pronatec de Cursos FIC e considerando-se, 

também, as ocupações previstas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

para certificação intermediária, possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino, conforme 

estabelecem os Art. 36 e 39 da LDBEN nº 9394/1996. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Todos os jovens matriculados no MedioTec poderão ser encaminhados ao programa 

Acessuas-Trabalho, que visa trabalhar na perspectiva de garantia de direitos e acesso 

a serviços, a partir das seguintes ações: identificar e sensibilizar os usuários; mapear 

as oportunidades presentes no território; encaminhar os usuários para as 

oportunidades mapeadas; facilitar/apoiar o acesso a oportunidades existentes; 

monitorar o percurso dos usuários, oferecer o suporte da rede socioassistencial para 

superação das vulnerabilidades e posterior inclusão social e produtiva de indivíduos 

e famílias; fomentar a reflexão crítica quanto às implicações e possibilidades de 

inserção e permanência em oportunidades e ofertas no mundo do trabalho; e articular-

se com as demais políticas públicas e atores referentes ao mundo do trabalho e renda 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 
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O cenário estabelecido pelo setor de turismo brasileiro apresenta inúmeras 

oportunidades de melhorias a partir da valorização dos trabalhadores e da necessidade 

de qualificação de novos profissionais. Contudo, para o sucesso destes, a formação 

profissional torna-se prioridade, uma vez que jovens e adultos com formação técnica 

e com capacidade de se identificarem como sujeitos sociais responsáveis pelo 

sucesso de seu destino promoveram o aumento da competitividade não apenas 

entre os empreendimentos locais, mas também entre os municípios com vocação 

semelhante 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A Política Nacional de Qualificação no Turismo, como política social, refere-se a 

ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, 

voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais, visando a 

diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 

socioeconômico. 

Possui como pressuposto o desenvolvimento endógeno, includente e sustentável do 

território, que considera a garantia do exercício dos direitos civis, cívicos, sociais e 

políticos das comunidades residentes. O acesso a programas de assistência voltados 

à compensação de desigualdades (naturais e físicas) e a serviços públicos (em 

especial, a educação e a qualificação profissional) se realiza pela democratização das 

oportunidades. Ter acesso aos programas significa fortalecer liberdades do indivíduo, 

suas habilidades e vínculos sociais. No entanto, não evita resultados recorrentes, como 

o confinamento de grande parcela dos trabalhadores a atividades informais, devido a 

uma inclusão inadequada (por não proverem o conjunto de benefícios legais e 

direitos). 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Busca-se “uma mudança de paradigma de aprendizagem que vá para além da meta do 

acesso universal ao ensino para chegar ao acesso e aprendizagem” (PNUD, 2015), 

considerando-se essencial para a garantia de uma qualidade pedagógica: 

• A inclusão de processos de políticas afirmativas de gênero, etnia e geracional, 

que reconhecem a diversidade do trabalho em turismo e demonstram as múltiplas 

capacidades individuais e coletivas, visto que “a escolaridade, a flexibilidade, a 

adaptabilidade e as competências relacionadas com o trabalho são requisitos vitais 

para a garantia da subsistência dos trabalhadores” (PNUD, 2015). 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, cabe aos Planos Territoriais de Qualificação no Turismo: 

[...] 3. Fazer emanar um conjunto de ações e estratégias articuladas que expressem e 

orientem a prática político-pedagógica da qualificação profissional, visando a 

elevação da escolaridade, diminuição da informalidade dos empregos e formação de 

carreiras; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

12. A ampliação de parcerias locais voltadas à inserção de egressos no mercado 

formal, incluindo ações de apoio do empresariado do setor de turismo na 

viabilização de oportunidades de estágio e de emprego, como forma de construção 

de carreiras, diminuição da informalidade e da rotatividade no setor; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Art. 2º São objetivos do Programa de Qualificação Internacional em Turismo e 

Hospitalidade: 

I - promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a capacitação de 

estudantes brasileiros em técnicas de turismo, hospitalidade e habilidades 

linguísticas, conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais 

e profissionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade 

e a inovação na área de turismo e hospitalidade; 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 

V - contribuir para o aumento da competitividade do trade turístico brasileiro. Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 

 

Propriedade 6: Termos remetem à venda da força de trabalho para outrem. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Eixos/Cursos: 

Eixo Turismo Hospitalidade e Lazer (Agenciamento de Viagem; Cozinha; Eventos; 

Guia de Turismo; Hospedagem; Lazer; e Restaurante e Bar); 

Eixo Desenvolvimento Educacional Social (Secretaria Escolar); 

Página 

‘MédioTec 

presencial’ 

(MTur, 2018f) 
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Eixo Gestão e Negócios (Administração; Comércio; Contabilidade; Logística; 

Marketing; Qualidade; Recursos Humanos; Secretariado; e Vendas); 

Eixo Informação e Comunicação (Computação Gráfica; Desenvolvimento de 

Sistema; Informática; Informática para Internet; Manutenção e Suporte em 

Informática; Programação de Jogos Digitais; Rede de Computadores; Sistemas de 

Transmissão; Telecomunicações); 

Eixo Produção Alimentícia (Agroindústria; Alimentos; e Confeitaria); e 

Eixo Produção Cultural e Design (Artes Circenses; Artes Visuais; Canto; Dança; 

Design de Interiores; Multimídia; Paisagismo; Produção de Áudio e Vídeo; Produção 

de Moda; Publicidade; e Teatro). 

A oferta é para cursos dos seguintes eixos: Turismo, Hospitalidade e Lazer (Cozinha, 

Restaurante e Bar, Lazer, Eventos e Guia de Turismo); Gestão e Negócios (Recursos 

Humanos, Administração e Vendas); Produção Alimentícia (Alimentos, Confeitaria 

e Panificação); Recursos Naturais (Açúcar e Álcool e Pesca). 

Página 

‘MédioTec 

presencial’ 

(MTur, 2018f) 

Entre outros exemplos, pode-se mencionar a inexistência de noções de “cidadania” e 

de “pertencimento” em seus conteúdos formativos, o que acaba por prejudicar os 

alunos – empreendedores, gestores e trabalhadores em geral que atuam, ou que 

pretendem atuar, nas ocupações do turismo – nos processos de desenvolvimento das 

suas carreiras profissionais no setor e de inclusão socioeconômica pelo emprego 

formal. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A PNQT deve seguir as seguintes diretrizes (DNQT, 2015: 11-12): 

[...] 6. Desenvolver projetos de formação que fortaleçam a autonomia e a capacidade 

crítica dos trabalhadores, gestores e empreendedores em diferentes processos de 

trabalho; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A Política Nacional de Qualificação no Turismo tem como finalidade a qualificação 

social e profissional de jovens e adultos do setor de turismo, com mais de 16 anos, 

com a premissa de que a articulação entre educação, trabalho e desenvolvimento 

territorial considere a formação profissional como um direito do cidadão/cidadã, 

instrumento indispensável à sua inclusão e aumento de sua permanência no mundo 

do trabalho, visto que garante sua autonomia, integração e participação cidadã 

efetiva na sociedade. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego 

PNQT (MTur, 

2018i) 

• O desenvolvimento de planos para os trabalhadores migrantes que permitam incluí-

los em programas destinados a trabalhadores sazonais. Esse contingente de pessoas 

com baixa qualificação deve participar de programas de formação profissional em 

turismo que lhe possibilite a inclusão socioprodutiva no setor. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, cabe aos Planos Territoriais de Qualificação no Turismo: 

[...] 3. Fazer emanar um conjunto de ações e estratégias articuladas que expressem e 

orientem a prática político-pedagógica da qualificação profissional, visando a 

elevação da escolaridade, diminuição da informalidade dos empregos e formação de 

carreiras; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

9. Considerar, na organização curricular, conhecimentos e didáticas que permitam 

uma formação para além das competências e habilidades das ocupações em turismo 

(ACTs), utilizando-se de pedagogia problematizadora e ecossistêmica; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

12. A ampliação de parcerias locais voltadas à inserção de egressos no mercado 

formal, incluindo ações de apoio do empresariado do setor de turismo na 

viabilização de oportunidades de estágio e de emprego, como forma de construção 

de carreiras, diminuição da informalidade e da rotatividade no setor; 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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Propriedade 7: A qualificação com o papel de agir para garantia de emprego e salário 

(melhores). 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Durante os seminários, é importante explorar as atualidades acerca do mundo do 

trabalho e renda, matrizes curriculares, exigências de cada curso, as possíveis áreas 

de atuação em decorrência da formação escolhida e as possibilidades de inserção 

profissional. Além disso, é importante que os candidatos conheçam a base média de 

remuneração de cada profissão. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Entre outros exemplos, pode-se mencionar a inexistência de noções de “cidadania” e 

de “pertencimento” em seus conteúdos formativos, o que acaba por prejudicar os 

alunos – empreendedores, gestores e trabalhadores em geral que atuam, ou que 

pretendem atuar, nas ocupações do turismo – nos processos de desenvolvimento das 

suas carreiras profissionais no setor e de inclusão socioeconômica pelo emprego 

formal. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

(k) Pouca alteração na mentalidade dos empresários do turismo sobre o papel da 

qualificação profissional e sua relação com a melhora do serviço prestado e a 

valorização salarial. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego 

PNQT (MTur, 

2018i) 

• O desenvolvimento de planos para os trabalhadores migrantes que permitam incluí-

los em programas destinados a trabalhadores sazonais. Esse contingente de pessoas 

com baixa qualificação deve participar de programas de formação profissional em 

turismo que lhe possibilite a inclusão socioprodutiva no setor. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Busca-se “uma mudança de paradigma de aprendizagem que vá para além da meta do 

acesso universal ao ensino para chegar ao acesso e aprendizagem” (PNUD, 2015), 

considerando-se essencial para a garantia de uma qualidade pedagógica: 

Garantir os direitos dos trabalhadores para proporcionar proteção e segurança, 

crucial para reforçar as relações propositivas entre o trabalho e o desenvolvimento 

humano. Com isso, ampliam-se as relações propositivas que asseguram os direitos 

dos trabalhadores, assim como a adequação salarial, proporcionando ambientes mais 

produtivos, com maior segurança e capacitação 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, cabe aos Planos Territoriais de Qualificação no Turismo: 

[...] 3. Fazer emanar um conjunto de ações e estratégias articuladas que expressem e 

orientem a prática político-pedagógica da qualificação profissional, visando a 

elevação da escolaridade, diminuição da informalidade dos empregos e formação 

de carreiras; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

12. A ampliação de parcerias locais voltadas à inserção de egressos no mercado 

formal, incluindo ações de apoio do empresariado do setor de turismo na viabilização 

de oportunidades de estágio e de emprego, como forma de construção de carreiras, 

diminuição da informalidade e da rotatividade no setor; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 8: Oposição entre atividade do trabalho (valorizada) e humanidade 

(desvalorizada). 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Curso de Atendimento ao Turista, apresenta carga horária de 80 horas, composto de 

4 (quatro) módulos: Introdução (dicas de como utilizar Canal); Atendimento 

(conteúdo didático orientado para técnicas e comportamentos voltados para um 

atendimento de excelência); Comunicação (conteúdo didático orientado para língua 

portuguesa e inglesa, no sentido de qualificar o atendente na comunicação básica com 

seus clientes) e Transversal (conteúdo didático que transcende a área de 

atendimento, mas que é de suma importância para preparação de um cidadão ético 

e apto a viver em sociedade). 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

-Introdução (I): dicas de como utilizar a plataforma; Página 

‘Perguntas 
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-Atendimento (A): conteúdo didático orientado para técnicas e comportamentos 

voltados para um atendimento de excelência; 

-Comunicação (C): conteúdo didático orientado para língua portuguesa e inglesa, no 

sentido de qualificar o atendente na comunicação básica com seus clientes; 

-Transversal (T): conteúdo didático que transcende a área de atendimento, mas 

que é de suma importância para preparação de um cidadão ético e preparado para 

vida em sociedade; 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

33. “Não consigo concluir o jogo Olha A Água”: 

o objetivo do jogo é aprender a precificar. O seu produto ou negócio precisa ter um 

preço certo, que ao mesmo tempo não seja muito baixo a ponto de prejudicar seu 

negócio e nem muito alto a ponto de levar o cliente a desistir da compra. Neste jogo-

simulação, você pode começar com um preço mais alto e acompanhar a reação do 

cliente. Quando ele recusa compra a água, está alto demais. Reduza o preço até o 

cliente aceite, e analise bem os resultados do lucro por dia e sua meta de lucro. 

Este jogo é uma ótima oportunidade para aprender o equilíbrio da Precificação antes 

de botar em prática no seu negócio, evitando possíveis prejuízos. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

As ofertas do MedioTec foram organizadas com base nas demandas do mundo do 

trabalho e renda, prospectadas segundo projeções de crescimento dos diversos setores 

produtivos, econômicos e sociais das diversas regiões do país, mapeadas pelos 

Ministérios demandantes de vagas, de acordo com seu segmento específico de 

atuação. Esse mapeamento considerou para esta ação, apenas as necessidades de 

formação técnica 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

O cenário estabelecido pelo setor de turismo brasileiro apresenta inúmeras 

oportunidades de melhorias a partir da valorização dos trabalhadores e da necessidade 

de qualificação de novos profissionais. Contudo, para o sucesso destes, a formação 

profissional torna-se prioridade, uma vez que jovens e adultos com formação técnica 

e com capacidade de se identificarem como sujeitos sociais responsáveis pelo 

sucesso de seu destino promoveram o aumento da competitividade não apenas entre 

os empreendimentos locais, mas também entre os municípios com vocação 

semelhante 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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APÊNDICE F – LISTA DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS QUE COMPÕEM O 

RECORTE DA FORMAÇÃO DISCURSIVA DE TRABALHO NÃO ALIENADO 

 

Propriedade 1: Os processos dão as condições (características) de o trabalhador ser sujeito 

do próprio trabalho. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

15. Quais cursos são oferecidos no Brasil Braços Abertos: 

um único curso de Atendimento ao Turista. Ele curso é voltado tanto para 

profissionais que atuam na linha de frente do turismo, que prestam atendimento 

ao turista de diversas formas, quanto para aqueles que têm interesse em entrar neste 

mercado de trabalho. As unidades são divididas em módulos 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram:  

[...] (f) Pouca qualificação e ampliação da formação cidadã, com maior 

autoafirmação dos sujeitos e menor relação servil como trabalhador; 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

A Política Nacional de Qualificação no Turismo tem como finalidade a qualificação 

social e profissional de jovens e adultos do setor de turismo, com mais de 16 anos, 

com a premissa de que a articulação entre educação, trabalho e desenvolvimento 

territorial considere a formação profissional como um direito do cidadão/cidadã, 

instrumento indispensável à sua inclusão e aumento de sua permanência no mundo 

do trabalho, visto que garante sua autonomia, integração e participação cidadã 

efetiva na sociedade. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

Para a qualificação, o trabalho é entendido como processo humano, intrínseco ao 

sujeito e seu percurso histórico. Entende-se que o trabalho não representa algo 

“dado”, mas uma trilha singular, marcadamente humana, construída, por isso, de 

forma por vezes conflitiva, mas infinitamente possibilitadora. O trabalho como práxis 

social, numa relação dialética entre sujeito e objeto, que envolve a apropriação 

criadora, e não simplesmente atividades de mera repetição/reprodução. Qualquer 

trabalho humano exige determinado grau de reflexão 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

Garantir os direitos dos trabalhadores para proporcionar proteção e segurança, 

crucial para reforçar as relações propositivas entre o trabalho e o desenvolvimento 

humano. Com isso, ampliam-se as relações propositivas que asseguram os direitos 

dos trabalhadores, assim como a adequação salarial, proporcionando ambientes mais 

produtivos, com maior segurança e capacitação 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego. Assim, considera: 

[...] O aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, reduzindo 

os riscos de demissão e as taxas de rotatividade, ou o aumento da probabilidade de 

sobrevivência do empreendimento individual e coletivo. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

O processo de escolha profissional, para que tenha sucesso, precisa ser realizado 

da forma mais adaptada possível, o que implica em diversos fatores: gostos 

pessoais, conhecimento e identificação com a atividade profissional, envolvimento 

e suporte da família na escolha e, durante o desenvolvimento do aluno, condições 

socioambientais e econômicas. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

 

Propriedade 2: Processos baseados na coletividade como alternativas para as novas 

demandas do mundo do trabalho. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

A Política Nacional de Qualificação no Turismo tem como finalidade a 

qualificação social e profissional de jovens e adultos do setor de turismo, com mais 

de 16 anos, com a premissa de que a articulação entre educação, trabalho e 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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desenvolvimento territorial considere a formação profissional como um direito do 

cidadão/cidadã, instrumento indispensável à sua inclusão e aumento de sua 

permanência no mundo do trabalho, visto que garante sua autonomia, integração 

e participação cidadã efetiva na sociedade. 

A educação e a qualificação profissional em turismo tornam possível o 

desenvolvimento territorial a ser garantido na transposição, em um ciclo virtuoso 

da elevação da escolaridade, da diminuição da informalidade das ofertas de emprego 

e da ampliação do associativismo. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

No intuito de atingir a sua efetividade social, qualquer política de qualificação 

profissional possui a meta de gerar oportunidades dignas de trabalho, emprego e 

renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego. Assim, considera: 

[...] O aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, reduzindo 

os riscos de demissão e as taxas de rotatividade, ou o aumento da probabilidade de 

sobrevivência do empreendimento individual e coletivo. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Devido à transição da economia industrial para economias baseadas no 

conhecimento e na informação, é necessário incluir novas dinâmicas ao nosso modo 

de vida (pensar, trabalhar e aprender), abrangendo novas aptidões na forma de 

pensar, que compreendem criatividade, inovação, pensamento crítico, resolução de 

problemas, tomada de decisões e aprendizagem; nas formas de trabalhar, que se 

referem à comunicação, colaboração e trabalho em equipe; e na adoção de 

ferramentas de trabalho baseadas nas novas tecnologias da informação, da 

comunicação e da interpretação, visando a construção do próprio conhecimento, 

incluindo competências para aprender e trabalhar por meio de redes sociais digitais... 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 3: Trabalho autônomo e pertencente ao trabalhador valorizado em detrimento 

do trabalho mecanicista e servil. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

A educação, ao considerar essas noções, fortalece o papel do cidadão no processo de 

formação. Os cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional 

são ações que devem abranger, de forma integrada: conhecimentos básicos, técnicos 

e de gestão, para, assim, assegurarem não apenas o domínio técnico, teórico e prático 

de uma profissão, mas também o desenvolvimento da autonomia intelectual, ética 

e estética do trabalhador em turismo (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A PNQT deve seguir as seguintes diretrizes (DNQT, 2015: 11-12): 

[...] 6. Desenvolver projetos de formação que fortaleçam a autonomia e a 

capacidade crítica dos trabalhadores, gestores e empreendedores em diferentes 

processos de trabalho; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram:  

[...] (f) Pouca qualificação e ampliação da formação cidadã, com maior autoafirmação 

dos sujeitos e menor relação servil como trabalhador; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Para a qualificação, o trabalho é entendido como processo humano, intrínseco ao 

sujeito e seu percurso histórico. Entende-se que o trabalho não representa algo “dado”, 

mas uma trilha singular, marcadamente humana, construída, por isso, de forma 

por vezes conflitiva, mas infinitamente possibilitadora. O trabalho como práxis social, 

numa relação dialética entre sujeito e objeto, que envolve a apropriação criadora, e 

não simplesmente atividades de mera repetição/reprodução. Qualquer trabalho 

humano exige determinado grau de reflexão 

PNQT (MTur, 

2018i) 

O aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, reduzindo os 

riscos de demissão e as taxas de rotatividade, ou o aumento da probabilidade de 

sobrevivência do empreendimento individual e coletivo. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Tais conhecimentos são insuficientes para enfrentar os problemas nos setores 

precarizados da sociedade, nos quais há aparente disponibilidade de oportunidades 

educacionais, restrita, na maioria das vezes, a um caráter certificatório que não 

assegura o domínio dos conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, de forma a 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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possibilitar o desenvolvimento da autonomia intelectual, ética e estética do 

trabalhador 

A Política Nacional de Qualificação no Turismo visa à inclusão social e ao 

desenvolvimento econômico com geração de trabalho e distribuição de renda. 

Norteia-se por uma concepção de qualificação entendida como construção social, de 

maneira a fazer um contraponto àquelas baseadas na aquisição de conhecimento 

como processo estritamente individual e apenas como derivação das exigências dos 

postos de trabalho. 

Está associada a uma visão educativa, um direito de cidadania, que contribua para a 

democratização das relações de trabalho e para imprimir um caráter social e 

participativo ao modelo de desenvolvimento. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 4: A relação (de posse e identidade) do trabalhador com seu produto fica 

implícita em termos sobre a atividade laboral. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

O processo de escolha profissional, para que tenha sucesso, precisa ser realizado da 

forma mais adaptada possível, o que implica em diversos fatores: gostos pessoais, 

conhecimento e identificação com a atividade profissional, envolvimento e suporte 

da família na escolha e, durante o desenvolvimento do aluno, condições 

socioambientais e econômicas. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

A educação, ao considerar essas noções, fortalece o papel do cidadão no processo de 

formação. Os cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional 

são ações que devem abranger, de forma integrada: conhecimentos básicos, técnicos 

e de gestão, para, assim, assegurarem não apenas o domínio técnico, teórico e prático 

de uma profissão, mas também o desenvolvimento da autonomia intelectual, ética e 

estética do trabalhador em turismo (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A PNQT deve seguir as seguintes diretrizes (DNQT, 2015: 11-12): 

[...] 6. Desenvolver projetos de formação que fortaleçam a autonomia e a capacidade 

crítica dos trabalhadores, gestores e empreendedores em diferentes processos de 

trabalho; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram:  

[...] (c) Desconexão entre a qualificação profissional e a ampliação da cidadania que 

permitisse maior inclusão social dos jovens em vulnerabilidade social, elevação da 

escolaridade dos participantes envolvidos e formação possibilitadora de uma 

profissão 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Tais questionamentos levaram a buscar, no “mundo vivido da pesquisa”, os elementos 

existentes no delineamento de um campo formativo para o trabalho no território. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram:  

[...] (f) Pouca qualificação e ampliação da formação cidadã, com maior autoafirmação 

dos sujeitos e menor relação servil como trabalhador; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Para a qualificação, o trabalho é entendido como processo humano, intrínseco ao 

sujeito e seu percurso histórico. Entende-se que o trabalho não representa algo “dado”, 

mas uma trilha singular, marcadamente humana, construída, por isso, de forma por 

vezes conflitiva, mas infinitamente possibilitadora. O trabalho como práxis social, 

numa relação dialética entre sujeito e objeto, que envolve a apropriação criadora, 

e não simplesmente atividades de mera repetição/reprodução. Qualquer trabalho 

humano exige determinado grau de reflexão 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Dominar uma operação manual requer ação e, às vezes, decisão, exigindo certa 

reflexão sobre o que fazer, como fazer, como resolver os imprevistos e prosseguir. O 

trabalho possibilita a incorporação de valores, crenças culturais, atitudes que 

perpassam o cotidiano do mundo do trabalho e são fonte de aprendizagem de um 

grupo/categoria de trabalhadores que cria sua trajetória histórica, suas lutas e seus 

embates. Por este motivo, o ato do trabalho articula o fazer com o pensar, cria 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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sistemas, técnicas, busca fundamentos práticos e teóricos para dar sentido à sua 

atividade e, assim, permitir vivenciar o conhecido 

O aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, reduzindo os 

riscos de demissão e as taxas de rotatividade, ou o aumento da probabilidade de 

sobrevivência do empreendimento individual e coletivo. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Tais conhecimentos são insuficientes para enfrentar os problemas nos setores 

precarizados da sociedade, nos quais há aparente disponibilidade de oportunidades 

educacionais, restrita, na maioria das vezes, a um caráter certificatório que não 

assegura o domínio dos conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, de forma a 

possibilitar o desenvolvimento da autonomia intelectual, ética e estética do 

trabalhador 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 5: Inverter a desvalorização do ser humano. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Estrutura um projeto de desenvolvimento humano e, para isso, deve: 

[...] d) Garantir os direitos dos trabalhadores para proporcionar proteção e 

segurança, o que é crucial para reforçar as relações propositivas entre o trabalho e o 

desenvolvimento humano e reduzir o emprego informal 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Reduzir as relações negativas passa pela garantia dos direitos e benefícios dos 

trabalhadores, bem como pela eliminação da exploração, dos abusos nos ambientes 

de trabalho e da destruição da dignidade (resultante do assédio moral e sexual, por 

exemplo). 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 6: O trabalho como atividade reflexiva e distintiva da espécie. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

O acompanhamento observará fatores como: o tempo que o egresso levou para ser 

inserido no mundo do trabalho e renda, a relação direta de sua formação técnica com 

sua inserção profissional e as dificuldades dessa inserção, a permanência no mundo 

do trabalho e renda, o tempo para reinserção, em caso de desemprego, se a formação 

técnica contribuiu para sua formação cidadã e pessoal, se a formação técnica 

incentivou a continuidade dos estudos ou de especializações em sua área de atuação, 

entre outros 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

A educação, ao considerar essas noções, fortalece o papel do cidadão no processo de 

formação. Os cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional 

são ações que devem abranger, de forma integrada: conhecimentos básicos, técnicos 

e de gestão, para, assim, assegurarem não apenas o domínio técnico, teórico e 

prático de uma profissão, mas também o desenvolvimento da autonomia intelectual, 

ética e estética do trabalhador em turismo (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Para a qualificação, o trabalho é entendido como processo humano, intrínseco ao 

sujeito e seu percurso histórico. Entende-se que o trabalho não representa algo “dado”, 

mas uma trilha singular, marcadamente humana, construída, por isso, de forma por 

vezes conflitiva, mas infinitamente possibilitadora. O trabalho como práxis social, 

numa relação dialética entre sujeito e objeto, que envolve a apropriação criadora, e 

não simplesmente atividades de mera repetição/reprodução. Qualquer trabalho 

humano exige determinado grau de reflexão 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Dominar uma operação manual requer ação e, às vezes, decisão, exigindo certa 

reflexão sobre o que fazer, como fazer, como resolver os imprevistos e prosseguir. O 

trabalho possibilita a incorporação de valores, crenças culturais, atitudes que 

perpassam o cotidiano do mundo do trabalho e são fonte de aprendizagem de um 

grupo/categoria de trabalhadores que cria sua trajetória histórica, suas lutas e seus 

embates. Por este motivo, o ato do trabalho articula o fazer com o pensar, cria 

sistemas, técnicas, busca fundamentos práticos e teóricos para dar sentido à sua 

atividade e, assim, permitir vivenciar o conhecido 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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APÊNDICE G – LISTA DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS QUE COMPÕEM O 

RECORTE DA FORMAÇÃO DISCURSIVA DE EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

 

 

Propriedade 1: As unidades do curso são independentes. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Curso de Atendimento ao Turista, apresenta carga horária de 80 horas, composto de 

4 (quatro) módulos: Introdução (dicas de como utilizar Canal); Atendimento 

(conteúdo didático orientado para técnicas e comportamentos voltados para um 

atendimento de excelência); Comunicação (conteúdo didático orientado para língua 

portuguesa e inglesa, no sentido de qualificar o atendente na comunicação básica com 

seus clientes) e Transversal (conteúdo didático que transcende a área de 

atendimento, mas que é de suma importância para preparação de um cidadão 

ético e apto a viver em sociedade). 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

16. Achei que os módulos estão voltados às Olimpíadas ainda, isso será alterado? Em 

uma divulgação do curso, foram pontuados temas como: exploração sexual, tráfico 

de pessoas, turismo acessível.... e isso não aparece no canal atualmente, ainda constam 

somente do Rio de Janeiro: 

As unidades “Segurança Nunca É Demais” e “Diversidade” tratam sobre esses temas. 

O projeto piloto foi realizado no Rio de Janeiro com foco nos jogos Rio 2016 e, 

posteriormente, foi nacionalizado. As unidades específicas sobre os jogos e o Rio 

de Janeiro foram retiradas, sendo que referências pontuais em determinados 

contextos foram mantidas, as quais segundo a instituição de ensino responsável pela 

adequação dos conteúdos, além de não gerar prejuízos aos conteúdos, enriquece a 

abordagem. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

 

Propriedade 2: A política nega o diálogo e pré-determina os papeis de educadores, 

educandos e seu. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

16. Uma das minhas unidades está com 87% mesmo tendo concluído. Isso se deu por 

ter errado duas questões no QUIZ. O que fazer para concluir com 100%? 

Você poderá refazer o quiz quantas vezes forem necessárias para atingir 

aproveitamento mínimo de 60% e concluir a unidade. Também poderá rever as 

atividades anteriores e se preparar para o quiz 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

17. Quem já fala inglês pode deixar de fazer a unidade deste idioma? 

Não. Para concluir o curso e ser certificado pelo IFRJ é necessária a conclusão de 

todas as unidades do canal. Como você já fala inglês, você fará rapidinho essas 

unidades e elas servirão para relembrar palavras e expressões muito utilizadas no 

atendimento ao turista. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

A qualidade pedagógica está diretamente relacionada às pesquisas de demanda para 

qualificação profissional e às ações propositivas, como o acompanhamento 

pedagógico dos estudantes e dos concluintes, a garantia de educadores 

comprometidos e portadores de conhecimentos de turismo nos processos ensino-

aprendizagem, bem como a supervisão da execução, pois estas são tarefas 

inexequíveis sem a efetiva participação dos sujeitos sociais e, principalmente, 

daqueles que representam o trabalho. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Nas realidades territoriais onde houve articulação entre os gestores públicos, as 

instituições ofertantes e a sociedade civil organizada, os diagnósticos das 

necessidades de qualificação foram apropriados, atendendo às expectativas, e o 

número de evasões foi menor, o que aponta caminhos possíveis para a melhor 

estruturação dos programas. Às experiências positivas somam-se os ajustes 

fundamentais para a efetividade dos Programas de Qualificação, onde cabe: 

[...] 11. O levantamento prévio sobre a aptidão dos interessados pelos cursos, pois 

essa ação facilita a maior qualidade dos cursos a serem ofertados, além de contribuir 

para a aplicação dos recursos de forma efetiva; 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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Art. 5o  Para os fins desta Lei, são consideradas modalidades de educação 

profissional e tecnológica os cursos:  

[...] § 1o  Os cursos referidos no inciso I serão relacionados pelo Ministério da 

Educação, devendo contar com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) 

horas.  

Lei nº 12.513 

(BRASIL, 

2011) 

 

Propriedade 3: O conteúdo pedagógico serve ao mundo do trabalho e ajusta o estudante 

a ele. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

Curso de Atendimento ao Turista, apresenta carga horária de 80 horas, composto de 

4 (quatro) módulos: Introdução (dicas de como utilizar Canal); Atendimento 

(conteúdo didático orientado para técnicas e comportamentos voltados para um 

atendimento de excelência); Comunicação (conteúdo didático orientado para língua 

portuguesa e inglesa, no sentido de qualificar o atendente na comunicação básica com 

seus clientes) e Transversal (conteúdo didático que transcende a área de atendimento, 

mas que é de suma importância para preparação de um cidadão ético e apto a viver 

em sociedade). 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

Essa qualificação busca aperfeiçoar profissionais do setor de turismo para a 

melhoria da prestação dos serviços ofertados aos turistas. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

Os PPCU deverão ser estruturados observando-se o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos para diplomação e o Guia Pronatec de Cursos FIC e considerando-se, 

também, as ocupações previstas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

para certificação intermediária, possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino, conforme 

estabelecem os Art. 36 e 39 da LDBEN nº 9394/1996. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Com base na demanda prospectada pelo mundo do trabalho e renda, há uma 

conversão dessas necessidades em propostas de formação profissional para 

atendimento desse crescimento, aumentando as chances de inserção sócio profissional 

de todos os alunos do MedioTec durante e após a execução dos cursos, seja por meio 

de estágios, contratos de aprendizagem ou outros 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

De acordo com esse mapa de demandas, as instituições ofertantes organizam-se de 

maneira a atender as necessidades apontadas pelo mundo do trabalho e renda 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Os Projetos Pedagógicos de Cursos Unificados (PPCU) dos cursos técnicos deverão 

ser elaborados na forma concomitante com o ensino médio, a partir das ofertas 

diagnosticada no Mapa de Demanda Identificada (MDI). 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

4. Observar, no planejamento das ações de qualificação, a descrição de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores requeridos por ocupação e pelo 

mercado de trabalho e, na medida do possível, definidos em normas específicas e 

reconhecidas; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

I - promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a capacitação de estudantes 

brasileiros em técnicas de turismo, hospitalidade e habilidades linguísticas, 

conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais e profissionais 

voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a inovação 

na área de turismo e hospitalidade 

Portaria nº 46 

(MTur, 2017c) 
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Propriedade 4: Defesa da manutenção do sistema vigente através do silenciamento da 

polêmica. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 

30. Os áudios estão com defeito. 

Alguns botões de áudio levam uns segundos para executarem o som, especialmente 

ao acessar por Smartphone. Basta clicar uma vez e esperar (clicar novamente antes da 

espera faz ele executar os segundos de silêncio novamente ou até mesmo travar a 

página). Solicitamos também que utilize a melhor conexão de internet à sua 

disposição. Caso ocorra algum erro, pode nos informar qual unidade para que 

possamos averiguar 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 

Este canal utiliza uma Plataforma de Engajamento e Aprendizagem inovadora e pode 

ser acessado por qualquer aparelho tecnológico com internet, como computador, 

smartphone, tablet, iPad e outros 

Página ‘Sobre’ 

do CGT (MTur, 

2018e) 

Os itinerários formativos da parte profissional deverão oferecer certificação 

intermediária a partir da conclusão do primeiro módulo, levando em consideração 

as ocupações previstas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do 

Ministério do Trabalho (MT), atendendo ao que determina os Artigos. 6 e 24 da 

Portaria MEC nº 817/2015. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Durante os seminários, é importante explorar as atualidades acerca do mundo do 

trabalho e renda, matrizes curriculares, exigências de cada curso, as possíveis áreas 

de atuação em decorrência da formação escolhida e as possibilidades de inserção 

profissional. Além disso, é importante que os candidatos conheçam a base média de 

remuneração de cada profissão 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

O acompanhamento observará fatores como: o tempo que o egresso levou para ser 

inserido no mundo do trabalho e renda, a relação direta de sua formação técnica 

com sua inserção profissional e as dificuldades dessa inserção, a permanência no 

mundo do trabalho e renda, o tempo para reinserção, em caso de desemprego, se a 

formação técnica contribuiu para sua formação cidadã e pessoal, se a formação 

técnica incentivou a continuidade dos estudos ou de especializações em sua área de 

atuação, entre outros 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

3. Fazer emanar um conjunto de ações e estratégias articuladas que expressem e 

orientem a prática político-pedagógica da qualificação profissional, visando a 

elevação da escolaridade, diminuição da informalidade dos empregos e formação 

de carreiras; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

11. O levantamento prévio sobre a aptidão dos interessados pelos cursos, pois 

essa ação facilita a maior qualidade dos cursos a serem ofertados, além de contribuir 

para a aplicação dos recursos de forma efetiva; 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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APÊNDICE H – LISTA DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS QUE COMPÕEM O 

RECORTE DA FORMAÇÃO DISCURSIVA DE EDUCAÇÃO LIBERTADORA 

E PROBLEMATIZADORA 

 

 

Propriedade 1: Articulação dos conteúdos e conhecimentos como dever da política, em 

oposição à desarticulação. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
Busca-se “uma mudança de paradigma de aprendizagem que vá para além da meta do acesso 

universal ao ensino para chegar ao acesso e aprendizagem” (PNUD, 2015), considerando-se 
essencial para a garantia de uma qualidade pedagógica: 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram: 
 (a) Esvaziamento do papel educativo e formativo dos cursos ofertados, causado pela 

concentração em métodos abstrato-formais, com consequente desvalorização das questões 

metodológicas, desconexão de seus conteúdos e didáticas do contexto global, valorização de 

uma pedagogia ativa em detrimento de uma pedagogia problematizadora, somado à dificuldade 
de adaptação às realidades de cada localidade, devido à inexistência de diagnósticos críticos; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A política de qualificação não prioriza somente a geração de emprego e, tampouco, é 
preventiva ao desemprego e estratégia para integração ao mundo globalizado. Estrutura um 

projeto de desenvolvimento humano e, para isso, deve: 

[...] e) Ensinar não apenas a visão global e fundamental do mundo, mas, também, os 

conhecimentos parciais e locais, pois é necessário identificar o vínculo entre as partes e a 

totalidade. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A qualidade pedagógica em relação à aprendizagem e ao conhecimento é um dos aspectos mais 
inovadores de uma política pública de qualificação profissional, sendo fundamental à 

educação atual aprender a religar (e não apenas separar em análises disciplinares), bem 

como aprender a problematizar 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A Política Nacional de Qualificação no Turismo visa a uma melhoria na qualidade dos cursos, 

observando a adequação da carga horária mínima, especialmente para as atividades práticas e 

em consonância com as especificidades da formação requerida, o que articula como resultado 
a elevação da escolaridade do educando. Para que isso ocorra de forma efetiva, a estrutura 

curricular dos cursos de formação profissional deve abarcar de forma integrada: 

 

Conhecimentos básicos: comunicação verbal e escrita (em diferentes idiomas), leitura e 
compreensão de textos; raciocínio lógico-matemático; saúde e segurança no trabalho; educação 

ambiental, saberes socioantropológicos; direitos humanos, sociais e trabalhistas; relações 

interpessoais no trabalho, informação e orientação profissional. 
Conhecimentos técnicos: conteúdos específicos das ocupações do turismo associados aos 

processos, métodos, técnicas, normas, regulamentações, materiais, equipamentos, sistemas de 

informação, novas tecnologias, entre outros, que qualifiquem a oferta do serviço (por exemplo, 

no atendimento ao turista). 
Conhecimentos de gestão: gestão de empreendimentos, autogestão, associativismo, 

cooperativismo, melhoria da qualidade e da produtividade dos processos de produção, 

empoderamento. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Os programas curriculares da Política Nacional de Qualificação no Turismo 

contemplarão o que é o conhecimento, como se produz. Ou seja, os programas curriculares 

são válidos quando se estimula a capacidade do educando em colocá-los em prática no seu 
cotidiano e ensinam não apenas a visão global e fundamental do mundo, mas, também, os 

conhecimentos parciais e locais. Não basta ter uma visão fragmentada por disciplinas, é 

necessário identificar o vínculo entre as partes e a totalidade 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, cabe aos Planos Territoriais de Qualificação no Turismo: 

[...] 9. Considerar, na organização curricular, conhecimentos e didáticas que permitam uma 

formação para além das competências e habilidades das ocupações em turismo (ACTs), 
utilizando-se de pedagogia problematizadora e ecossistêmica; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

15. A ampliação nas cargas horárias para que haja uma formação mais qualificada e abrangente 
pedagogicamente, vislumbrando uma pedagogia ecossistêmica e problematizadora, que 

permita a formação integral dos sujeitos, conectando o contexto global e local. 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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Propriedade 2: Problematização como alternativa para questões em detrimento de uma 

educação formal irrefletida. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
Este jogo é uma ótima oportunidade para aprender o equilíbrio da Precificação antes de botar 

em prática no seu negócio, evitando possíveis prejuízos 
Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 
Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram:  

(a) Esvaziamento do papel educativo e formativo dos cursos ofertados, causado pela 

concentração em métodos abstrato-formais, com consequente desvalorização das questões 

metodológicas, desconexão de seus conteúdos e didáticas do contexto global, valorização de 
uma pedagogia ativa em detrimento de uma pedagogia problematizadora, somado à 

dificuldade de adaptação às realidades de cada localidade, devido à inexistência de diagnósticos 

críticos; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

(b) Baixa qualidade pedagógica dos cursos, devido ao não estabelecimento de carga horária 

mínima, consequentemente, baixa carga horária média dos cursos de formação vocacional, e a 

ausência de conteúdos mínimos, inexistência de critérios para avaliação do processo de ensino 

em relação às habilidades e competências das ACTs. Exigências apenas formais de 

capacidades técnicas e pedagógicas das entidades executoras 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A qualidade pedagógica em relação à aprendizagem e ao conhecimento é um dos aspectos mais 

inovadores de uma política pública de qualificação profissional, sendo fundamental à educação 

atual aprender a religar (e não apenas separar em análises disciplinares), bem como aprender 

a problematizar 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Devido à transição da economia industrial para economias baseadas no conhecimento e na 

informação, é necessário incluir novas dinâmicas ao nosso modo de vida (pensar, trabalhar e 
aprender), abrangendo novas aptidões na forma de pensar, que compreendem criatividade, 

inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, tomada de decisões e aprendizagem; 

nas formas de trabalhar, que se referem à comunicação, colaboração e trabalho em equipe; e na 

adoção de ferramentas de trabalho baseadas nas novas tecnologias da informação, da 
comunicação e da interpretação, visando a construção do próprio conhecimento, incluindo 

competências para aprender e trabalhar por meio de redes sociais digitais; e formas de viver no 

mundo, refletidas num sentido de cidadania global e local, visão em relação à progressão na 

carreira e compromisso com a responsabilidade pessoal e social 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, cabe aos Planos Territoriais de Qualificação no Turismo: 

[...] 8. Priorizar conteúdos pedagógicos voltados à reflexão dos problemas sociais do 

território, abrangendo, além das questões técnicas e operacionais de cada profissão do 

turismo, elementos que permitam a construção da cidadania, o empoderamento das mulheres, 

negros, indígenas, idosos e portadores de deficiência, por meio do pensamento crítico e da 
inclusão social no mundo do trabalho; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

9. Considerar, na organização curricular, conhecimentos e didáticas que permitam uma 
formação para além das competências e habilidades das ocupações em turismo (ACTs), 

utilizando-se de pedagogia problematizadora e ecossistêmica; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A educação profissional constitui uma eficaz estratégia na busca pelas mudanças necessárias. 

É pela formação das pessoas que são garantidas as condições de reflexão sobre o modo de 

pensar, agir e tomar decisões quanto aos princípios, pressupostos e atividades previstas e seu 

compromisso moral e ético com o trabalho exercido. É de grande valia não se restringir à 
aquisição de saberes no sentido acadêmico e incluir a aquisição do saber-fazer. Ou seja, o ideal 

seria reunir habilidades profissionais e um saber-ser ético e de comportamentos sociais 

solidários, unindo a formação à informação. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Nas realidades territoriais onde houve articulação entre os gestores públicos, as instituições 

ofertantes e a sociedade civil organizada, os diagnósticos das necessidades de qualificação 

foram apropriados, atendendo às expectativas, e o número de evasões foi menor, o que aponta 
caminhos possíveis para a melhor estruturação dos programas. Às experiências positivas 

somam-se os ajustes fundamentais para a efetividade dos Programas de Qualificação, onde 

cabe: 

[...] 8. A aplicação de uma pedagogia problematizadora que possibilite aos sujeitos 
desenvolvimento integral de suas potencialidades, não só para o mundo do trabalho, mas 

para uma integração efetiva na sociedade; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

15. A ampliação nas cargas horárias para que haja uma formação mais qualificada e 

abrangente pedagogicamente, vislumbrando uma pedagogia ecossistêmica e 

problematizadora, que permita a formação integral dos sujeitos, conectando o contexto global 

e local. 

PNQT (MTur, 

2018i) 
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Propriedade 3: Pensar autêntico como objetivo ou diretriz inevitável da política. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
Tem como proposta desenvolver conhecimentos inovadores, habilidades e atitudes que 

qualifiquem atores envolvidos nos processos de planejamento, administração e gerenciamento 
de políticas, programas, projetos e ações relacionadas ao turismo e hospitalidade. 

Página ‘Sobre’ 

do CGT (MTur, 

2018e) 
As características psicológicas deverão ser estimuladas com o seminário de profissões e 

outras ferramentas capazes de orientar a escolha do aluno e auxiliá-lo a construir seu 

projeto de vida profissional e cidadã 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 
Os seminários de profissões devem também abordar as características gerais das profissões 

relacionadas aos cursos a serem ofertados, sinalizados pela SETEC/MEC em função da 
demanda do mundo do trabalho e renda, em consonância com o arranjo local, orientando a 

escolha do aluno e auxiliando-o a construir seu projeto de vida profissional e cidadã 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

O processo de escolha profissional, para que tenha sucesso, precisa ser realizado da forma 

mais adaptada possível, o que implica em diversos fatores: gostos pessoais, conhecimento e 

identificação com a atividade profissional, envolvimento e suporte da família na escolha e, 

durante o desenvolvimento do aluno, condições socioambientais e econômicas. Estes 
seminários deverão ser realizados antes do processo de seleção do público, para que o 

beneficiário seja orientado à melhor escolha de seu curso, podendo ser aberto ao público em 

geral, estimulando inclusive a participação das famílias 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Os seminários têm por objetivo facilitar o processo de escolha e definição do curso pelos 

alunos, na premissa de evitar a evasão devido a uma escolha pouco embasada, uma vez que 

possibilitam ao beneficiário o conhecimento prévio das profissões, uma análise sobre suas 

aptidões, transformando-se num instrumento indutor da escolha mais adequada do curso. 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

O educando deve sentir-se incentivado a pesquisar todas as características e atribuições 

de cada profissão, a formação necessária, a evolução, a carreira, as principais atividades, o 

mundo do trabalho, as aptidões necessárias e desejáveis, os campos de atuação, as 

especialidades e as possibilidades dentro da área de atuação 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

O Estado é responsável pela criação de políticas públicas como resposta às demandas que 

emergem da sociedade, com o intuito de amenizar as desigualdades sociais e possibilitar 

oportunidades para todos. As políticas educacionais e de qualificação profissional fazem parte 
do conjunto dessas políticas públicas que visam a uma maior qualidade de vida para a 

sociedade, uma vez que a educação consiste em ferramentas capazes de elevar a autoestima 

do cidadão e proporcionar a sua autonomia como ser social. De fato, a formação integra os 

cidadãos ao mundo do trabalho e os conduz a uma vida digna, com direitos assegurados 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Articula-se a Educação Básica (unitária, pública, gratuita e universal) de qualidade, formadora 

de sujeitos autônomos, protagonistas de cidadania ativa, a um projeto de Estado democrático 
e a um projeto de desenvolvimento sustentável. Isso ocorre na perspectiva de que essa 

educação proporcione a emancipação humana e uma melhor preparação técnica para o mundo 

do trabalho, em consonância com as revoluções científicas e tecnológicas. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Tais conhecimentos são insuficientes para enfrentar os problemas nos setores precarizados da 

sociedade, nos quais há aparente disponibilidade de oportunidades educacionais, restrita, na 

maioria das vezes, a um caráter certificatório que não assegura o domínio dos conhecimentos 
técnicos, teóricos e práticos, de forma a possibilitar o desenvolvimento da autonomia 

intelectual, ética e estética do trabalhador. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Devido à transição da economia industrial para economias baseadas no conhecimento e na 

informação, é necessário incluir novas dinâmicas ao nosso modo de vida (pensar, trabalhar e 

aprender), abrangendo novas aptidões na forma de pensar, que compreendem criatividade, 

inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, tomada de decisões e aprendizagem; 

nas formas de trabalhar, que se referem à comunicação, colaboração e trabalho em equipe; e na 

adoção de ferramentas de trabalho baseadas nas novas tecnologias da informação, da 

comunicação e da interpretação, visando a construção do próprio conhecimento, incluindo 

competências para aprender e trabalhar por meio de redes sociais digitais; e formas de viver no 

mundo, refletidas num sentido de cidadania global e local, visão em relação à progressão na 

carreira e compromisso com a responsabilidade pessoal e social 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 4: Representação de educador e educando como sujeitos inconclusos que se 

educam em comunhão. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
O curso Gestor de Turismo é uma iniciativa, de qualificação profissional, desenvolvido pelo 

Ministério do Turismo em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro em consonância com a proposta de formação continuada na modalidade de 
ensino à distância(EAD) para o Desenvolvimento de Atores Institucionais no Planejamento e 

Gestão de Políticas Públicas em Turismo, elaborado pela Universidade de Brasília (UNB). 

Página ‘Sobre’ 

do CGT (MTur, 

2018e) 
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Ainda, há que se levar em conta que o público beneficiado desempenhando atividades 

acadêmicas em mais de um turno para a sua formação escolar. O acréscimo de carga de estudo 

e de atividades acadêmicas, os conflitos da idade e as condições econômicas e sociais podem 

ser fatores contribuintes para a evasão desse aluno. Desse modo, as instituições ofertantes dos 
cursos técnicos devem oferecer um acompanhamento e um suporte pedagógico diferenciado, 

como, por exemplo, apoio aos estudos individuais e coletivos. Os apoios psicossocial e 

pedagógico têm como objetivo o acompanhamento das dificuldades apresentadas pelos alunos, 

identificando suas necessidades individuais, como reforço escolar presencial, entre outros 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Outra maneira de se prevenir a evasão é viabilizar o alinhamento entre os conteúdos ministrados 

no ensino médio regular com os da educação profissional. Essa ação pode ser fomentada por 
meio do apoio pedagógico aos docentes quando da elaboração do Projeto Pedagógico de 

Curso Unificado e dos planos de aula 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

(f) Pouca qualificação e ampliação da formação cidadã, com maior autoafirmação dos 

sujeitos e menor relação servil como trabalhador; 
PNQT (MTur, 

2018i) 
A educação deve ser um processo amplo e ininterrupto, tanto para a formação como para a 

atuação nas tarefas necessárias ao atendimento das carências e necessidades humanas. A 
dinâmica educacional nos marcos da forma social capitalista é direcionada, cada vez mais, ao 

mundo do trabalho abstrato. A perspectiva de uma educação continuada ao longo da vida, ao 

sair do papel para ser efetivada, entrevê maior profissionalização do trabalho no país. Os 

processos biológicos para a manutenção da vida pressupõem a existência de flexibilidade 

estrutural e possibilidades de adaptações constantes entre organismo e meio ambiente. A 

flexibilidade é que permite a regeneração. Cabe à educação continuada oferecer condições 

variadas para a reorganização e sobrevivência do trabalhador quando entendido como sujeito 

aprendiz 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Possibilitar a integração entre os itinerários formativos (conjunto de etapas que compõem a 

organização da educação profissional em determinada área, permitindo o aproveitamento 
contínuo e articulado dos estudos do sujeito) e o reconhecimento de saberes dos 

trabalhadores em turismo, o que trará maior flexibilidade para o estudante e aumentará a 

atratividade da educação profissional, possibilitando ao jovem e trabalhador iniciar a sua 

formação em um curso de qualificação profissional e avançar até a conclusão em um curso 
profissional de nível subsequente. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

7. Desenvolver ações de elevação de escolaridade e educação continuada, integradas à 
qualificação por meio da articulação com as políticas públicas de educação (em particular com 

a educação de jovens e adultos), que reconheçam e valorizem os conhecimentos adquiridos 

pelo trabalhador em experiências no trabalho e educacionais, fomentando a estruturação 

de carreira e certificação das atividades exercidas, com base no saber-fazer dos sujeitos, a 
exemplo de outros programas federais; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

9. A disponibilidade de cursos que se articulem com as demandas e necessidades turísticas 
locais, com aulas que permitam integrar os conteúdos técnicos aos saberes e experiência dos 

sujeitos. Considera-se o potencial dos trabalhadores, especialmente os que ocupam cargos 

de gerência intermediária, como instrutores e multiplicadores de metodologias de ensino 

e aprendizagem em serviço, ampliando, na prática, o desempenho dos trabalhadores, gestores 
e empreendedores (DNQT, 2015); 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 5: Os conteúdos e propósitos da política são voltados para a conexão, 

problematização e recriação do mundo pelo ser humano. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
14. Há um catálogo com cursos que serão oferecidos pela Secretaria de Qualificação e 

Promoção do Turismo?  

[...] Durante o curso serão abordadas temáticas como hospitalidade e atendimento ao turista; 

manipulação e segurança alimentar; prevenção da exploração sexual de crianças e 

adolescentes, sustentabilidade e acessibilidade e inglês instrumental. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 
15. Quais cursos são oferecidos no Brasil Braços Abertos: 

um único curso de Atendimento ao Turista. Ele curso é voltado tanto para profissionais que 

atuam na linha de frente do turismo, que prestam atendimento ao turista de diversas formas, 

quanto para aqueles que têm interesse em entrar neste mercado de trabalho. As unidades 
são divididas em módulos 

-Introdução (I): dicas de como utilizar a plataforma; 

-Atendimento (A): conteúdo didático orientado para técnicas e comportamentos voltados para 

um atendimento de excelência; 
-Comunicação (C): conteúdo didático orientado para língua portuguesa e inglesa, no sentido de 

qualificar o atendente na comunicação básica com seus clientes; 

-Transversal (T): conteúdo didático que transcende a área de atendimento, mas que é de suma 

importância para preparação de um cidadão ético e preparado para vida em sociedade; 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

BBA (MTur, 

2018b) 
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Tem como proposta desenvolver conhecimentos inovadores, habilidades e atitudes que 

qualifiquem atores envolvidos nos processos de planejamento, administração e gerenciamento 

de políticas, programas, projetos e ações relacionadas ao turismo e hospitalidade. 

Página ‘Sobre’ 

do CGT (MTur, 

2018e) 
Estrutura do curso Gestor de Turismo (50h) 

MÓDULO INTRODUTÓRIO – Como utilizar o canal 

MODULO I – Planejamento 

MODULO II – Legislação 
MODULO III – Projetos 

MODULO IV – Programas e ações específicas do MTur. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

CGT (MTur, 

2018d) 

A educação, ao considerar essas noções, fortalece o papel do cidadão no processo de 

formação. Os cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional são ações 

que devem abranger, de forma integrada: conhecimentos básicos, técnicos e de gestão, para, 

assim, assegurarem não apenas o domínio técnico, teórico e prático de uma profissão, mas 
também o desenvolvimento da autonomia intelectual, ética e estética do trabalhador em turismo 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Cabe destacar que o processo de elaboração das diretrizes para a formulação da Política 

Nacional de Qualificação em Turismo (PNQT) contou, desde o início, com a participação de 

representantes do trade turístico, academia, terceiro setor e gestores públicos. A PNQT deve 

seguir as seguintes diretrizes (DNQT, 2015: 11-12): 
[...] 2. Adotar e estimular a oferta de cursos em diversos formatos: a distância, presencial e 

semipresencial, fora ou no próprio ambiente de trabalho, em conformidade com a demanda e 

as características de cada destino ou atrativo turístico e público-alvo respectivo; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Articula-se a Educação Básica (unitária, pública, gratuita e universal) de qualidade, formadora 

de sujeitos autônomos, protagonistas de cidadania ativa, a um projeto de Estado democrático 

e a um projeto de desenvolvimento sustentável. Isso ocorre na perspectiva de que essa educação 
proporcione a emancipação humana e uma melhor preparação técnica para o mundo do 

trabalho, em consonância com as revoluções científicas e tecnológicas. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Construir propostas de formação profissional que privilegiem uma educação emancipadora 

significa garantir uma formação ampliada, que não possua como único fim proporcionar a 

empregabilidade, mas que amplie, a partir dos conhecimentos adquiridos sobre o seu objeto de 

trabalho e da sua experiência vivencial, a sua capacidade para um diálogo ativo voltado para a 
responsabilidade social e política, e permita ao educando aprofundar a interpretação e 

resolução dos problemas a enfrentar no mundo do trabalho. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Entre outros exemplos, pode-se mencionar a inexistência de noções de “cidadania” e de 

“pertencimento” em seus conteúdos formativos, o que acaba por prejudicar os alunos – 

empreendedores, gestores e trabalhadores em geral que atuam, ou que pretendem atuar, nas 

ocupações do turismo – nos processos de desenvolvimento das suas carreiras profissionais no 
setor e de inclusão socioeconômica pelo emprego formal. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Tais conhecimentos são insuficientes para enfrentar os problemas nos setores precarizados da 
sociedade, nos quais há aparente disponibilidade de oportunidades educacionais, restrita, na 

maioria das vezes, a um caráter certificatório que não assegura o domínio dos conhecimentos 

técnicos, teóricos e práticos, de forma a possibilitar o desenvolvimento da autonomia 

intelectual, ética e estética do trabalhador. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Os programas curriculares da Política Nacional de Qualificação no Turismo contemplarão o 

que é o conhecimento, como se produz. Ou seja, os programas curriculares são válidos quando 
se estimula a capacidade do educando em colocá-los em prática no seu cotidiano e ensinam 

não apenas a visão global e fundamental do mundo, mas, também, os conhecimentos 

parciais e locais. Não basta ter uma visão fragmentada por disciplinas, é necessário identificar 

o vínculo entre as partes e a totalidade 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Um despertar para a continuidade dos estudos pela educação formal, com perspectiva de 

trabalho e carreira no setor, a compreensão de direitos e deveres de cidadão, o conhecimento 

sobre as potencialidades do turismo na sua região, bem como o interesse pelos problemas 

da localidade, foram construções que se elaboraram no itinerário formativo dos egressos dos 

cursos de qualificação. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 6: A política orienta a articulação entre educação e mundo. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
Recomenda-se que para a mediação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, sejam 

observadas e diagnosticadas as especificidades em relação ao perfil dos estudantes  

prevendo ações educativas mais efetivas frente às particularidades identificadas 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 
Diante disso, recomenda-se à instituição ofertante o acompanhamento psicossocial e 

pedagógico do educando em toda a execução da oferta, oferecendo-lhe o apoio necessário ao 

seu desenvolvimento durante o curso. Para tanto, poderá inserir em seu quadro técnico um 

psicólogo e um pedagogo, neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo, para atendimento desse 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 
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público específico, por meio de concurso público ou pagamento de bolsas, conforme legislação 

do bolsa-formação 

Tais limitações são tratadas no Plano Nacional de Turismo (PNT), o qual estabelece como 

finalidade: o aumento da empregabilidade e da competência dos profissionais por meio da 

qualificação, e a consequente melhoria da qualidade dos serviços prestados ao turista. 

Similarmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma ser indispensável 
entender o processo formativo como resultado das vivências individuais, tanto no ambiente 

familiar quanto no do trabalho, das instituições de ensino, movimentos sociais e organizações 

da sociedade civil, além das manifestações culturais. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Cabe destacar que o processo de elaboração das diretrizes para a formulação da Política 

Nacional de Qualificação em Turismo (PNQT) contou, desde o início, com a participação de 

representantes do trade turístico, academia, terceiro setor e gestores públicos. A PNQT deve 

seguir as seguintes diretrizes (DNQT, 2015: 11-12): 

[...] 9. Observar, nas diversas ofertas de formação, a articulação, cada vez mais adequada, da 

teoria com a prática, com vistas à obtenção de resultados substantivos 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram:  

 (a) Esvaziamento do papel educativo e formativo dos cursos ofertados, causado pela 

concentração em métodos abstrato-formais, com consequente desvalorização das questões 
metodológicas, desconexão de seus conteúdos e didáticas do contexto global, valorização de 

uma pedagogia ativa em detrimento de uma pedagogia problematizadora, somado à dificuldade 

de adaptação às realidades de cada localidade, devido à inexistência de diagnósticos críticos; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A educação leva em conta a formação física, psíquica, biológica, social, cultural e histórica 

do ser humano e sua integração aos processos educativos; permite conhecer a realidade do 

mundo (processos ambientais, econômicos, ideológicos, sociais), problemas e ameaças ao 
planeta, buscando um entendimento comum da condição humana; enfrentar as incertezas e 

ensinar a compreensão. A educação é uma ferramenta de cidadania capaz de encaminhar os 

indivíduos rumo a uma sociedade democrática (MORIN, 2001). 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A educação profissional constitui uma eficaz estratégia na busca pelas mudanças necessárias. 

É pela formação das pessoas que são garantidas as condições de reflexão sobre o modo de 

pensar, agir e tomar decisões quanto aos princípios, pressupostos e atividades previstas e seu 
compromisso moral e ético com o trabalho exercido. É de grande valia não se restringir à 

aquisição de saberes no sentido acadêmico e incluir a aquisição do saber-fazer. Ou seja, o 

ideal seria reunir habilidades profissionais e um saber-ser ético e de comportamentos sociais 

solidários, unindo a formação à informação. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 7: O pensamento tem liberdade relativa – cria dentro dos limites. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
Além disso, os PPCU deverão ser construídos pelas instituições educativas parceiras 

observando as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB nº 

05/2011 e Resolução CNE/CEB nº 02/2012) e da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio (Parecer CNE/CEB nº:11/2012 e Resolução CNE/CEB nº 06/2012), devendo ser 

submetidos aos órgãos e/ou colegiados correspondentes/competentes, quando for o caso 

Guia – 

MédioTec 

(MEC, 2017) 

Cabe destacar que o processo de elaboração das diretrizes para a formulação da Política 

Nacional de Qualificação em Turismo (PNQT) contou, desde o início, com a participação de 

representantes do trade turístico, academia, terceiro setor e gestores públicos. A PNQT deve 

seguir as seguintes diretrizes (DNQT, 2015: 11-12): 
[...] 8. Incentivar a utilização de metodologias inovadoras de ensino e de instrução que 

atendam às especificidades de cada público – trabalhadores, gestores e empreendedores – e 

propiciem o desenvolvimento de conhecimentos teóricos, práticos e operacionais para atuação 

de forma competente diante dos desafios e da dinâmica do setor do turismo 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A Política Nacional de Qualificação no Turismo visa à inclusão social e ao desenvolvimento 

econômico com geração de trabalho e distribuição de renda. Norteia-se por uma concepção de 
qualificação entendida como construção social, de maneira a fazer um contraponto àquelas 

baseadas na aquisição de conhecimento como processo estritamente individual e apenas como 

derivação das exigências dos postos de trabalho 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 8: A qualificação age ou pode agir em favor de processos de libertação (das 

instituições, do capital, da dominação). 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
Trata-se de formação em educação à distância, totalmente GRATUITA, recomendada para 

pessoas que possuam ensino fundamental com idade igual ou superior à 15 (quinze) anos, 

oferecida em módulos, estruturada por meio da Plataforma de Engajamento e Aprendizagem - 
PEA do MTur, acessível ao estudante por qualquer aparelho com internet, como smartphone, 

tablet ou computador 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 
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BBA (MTur, 

2018b) 
Art. 1º Os cursos de ensino à distância desenvolvidos pelo Ministério do Turismo - MTur com 

o objetivo de promover a qualificação profissional no turismo serão ofertados para o público 
interessado, mediante cadastro e acesso à Plataforma de Engajamento e Aprendizagem - PEA, 

disponível no Portal do Ministério do Turismo, no endereço  

Portaria nº 8 

(MTur, 2017d) 

Este Canal utiliza uma Plataforma de Ensino e Aprendizagem inovadora, focada em 

dispositivos móveis, desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Página ‘Sobre’ 

do BBA (MTur, 

2018c) 
Está associada a uma visão educativa, um direito de cidadania, que contribua para a 

democratização das relações de trabalho e para imprimir um caráter social e 

participativo ao modelo de desenvolvimento 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Articula-se a Educação Básica (unitária, pública, gratuita e universal) de qualidade, formadora 

de sujeitos autônomos, protagonistas de cidadania ativa, a um projeto de Estado democrático e 

a um projeto de desenvolvimento sustentável. Isso ocorre na perspectiva de que essa educação 

proporcione a emancipação humana e uma melhor preparação técnica para o mundo do 

trabalho, em consonância com as revoluções científicas e tecnológicas. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Construir propostas de formação profissional que privilegiem uma educação emancipadora 

significa garantir uma formação ampliada, que não possua como único fim proporcionar a 

empregabilidade, mas que amplie, a partir dos conhecimentos adquiridos sobre o seu objeto de 

trabalho e da sua experiência vivencial, a sua capacidade para um diálogo ativo voltado para a 
responsabilidade social e política, e permita ao educando aprofundar a interpretação e resolução 

dos problemas a enfrentar no mundo do trabalho. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

Assim, cabe aos Planos Territoriais de Qualificação no Turismo: 

[...] 8. Priorizar conteúdos pedagógicos voltados à reflexão dos problemas sociais do território, 

abrangendo, além das questões técnicas e operacionais de cada profissão do turismo, elementos 

que permitam a construção da cidadania, o empoderamento das mulheres, negros, 
indígenas, idosos e portadores de deficiência, por meio do pensamento crítico e da inclusão 

social no mundo do trabalho; 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

Propriedade 9: Qualificação como meio de promover mudanças diversas. 
SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS DOCUMENTO 
Destinado aos atores institucionais, em especial os gestores das políticas públicas do 

turismo, atuantes no desenvolvimento do turismo. O curso poderá ser cursado por qualquer 
equipamento tecnológico com acesso à internet, como smartphone, tablet ou computador. 

Recomendado a pessoas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

CGT (MTur, 

2018d) 
Considerando o turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico a médio e longo 
prazos, a melhoria da qualificação profissional do setor como meio para ampliar a inclusão 

social, a qualidade de vida dos trabalhadores e a qualidade da prestação de serviços 

turísticos no Brasil, com a qualificação pelo Canal Gestor de Turismo, almeja-se como 

expectativa 

Página 

‘Perguntas 

Frequentes’ do 

CGT (MTur, 

2018d) 
Será ofertado na modalidade de educação a distância, cuja presencialidade obrigatória (segundo 
resolução CNE/CEB nº 06 de 2012) é de, no mínimo, 20% (vinte por cento). Entretanto, estão 

previstos encontros quinzenais e, dependendo da escolha do curso, serão ministradas aulas 

práticas. O MEC custeará a assistência estudantil, observando a proporcionalidade da hora 

do curso a distância. 

Página 

‘MédioTec 

presencial’ 

(MTur, 2018f) 

Os “nós críticos” ou causas dos problemas identificados foram:  

[...] (c) Desconexão entre a qualificação profissional e a ampliação da cidadania que 

permitisse maior inclusão social dos jovens em vulnerabilidade social, elevação da 

escolaridade dos participantes envolvidos e formação possibilitadora de uma profissão 

PNQT (MTur, 

2018i) 

A educação profissional constitui uma eficaz estratégia na busca pelas mudanças necessárias. 

É pela formação das pessoas que são garantidas as condições de reflexão sobre o modo de 

pensar, agir e tomar decisões quanto aos princípios, pressupostos e atividades previstas e seu 

compromisso moral e ético com o trabalho exercido. É de grande valia não se restringir à 
aquisição de saberes no sentido acadêmico e incluir a aquisição do saber-fazer. Ou seja, o ideal 

seria reunir habilidades profissionais e um saber-ser ético e de comportamentos sociais 

solidários, unindo a formação à informação. 

PNQT (MTur, 

2018i) 

 

 


