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RESUMO 

 
Na previsão da classe burguesa, a educação dos diferentes grupos sociais de trabalhadores 
deve ocorrer para torná-los aptos técnico, social e ideologicamente para o trabalho (pedagogia 
socialista). No segmento turístico ainda prevalece uma desarticulação entre formação e 
mercado, dessa forma, o presente artigo tem como objetivos relatar sobre a educação como 
campo social, discorrer sobre a importância de uma pedagogia socialista como modelo de 
transformação e descrever sobre o ensino e formação de professores de turismo. Tem-se uma 
pesquisa qualitativa e bibliográfica que indica que para a formação de capital humano no setor 
turístico é necessário o investimento em educação e na formação de professores preparados, 
com base em uma pedagogia histórico-crítica. 
Palavras-chave: Formação. Professores. Turismo.  
 
 

RESUMEN 
 
En previsión de la clase burguesa, la educación de los diferentes grupos de trabajadores deben 
ocurrir para hacerlos aptos técnica, social e ideológicamente al trabajo (pedagogía socialista). 
En el sector turístico sigue existiendo una falta de correspondencia entre la formación y el 
mercado, así este artículo tiene como objetivo informar sobre la educación como un campo 
social, se discute la importancia de la pedagogía como un modelo de transformación socialista 
y describir sobre la enseñanza y la formación del profesores de turismo. És una investigación 
cualitativa y bibliográfica que indica que la formación de capital humano en el sector turistico 
debe invertir en educación y en la formación de docente, basada en una pedagogía histórico-
crítica. 
Palabras claves: Formación. Profesores. Turismo. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nesse começo de século, os indicadores econômicos apontam que, nos países 

desenvolvidos e em grande parte dos países em desenvolvimento, a maioria da população 

economicamente ativa está no setor terciário, e que a maior parte do Produto Interno Bruto 

(PIB) desses países ou regiões provém igualmente do setor de serviços (TRIGO, 2003). Isso 

não quer dizer que o setor secundário (indústria) tenha se tornado insignificante. Apenas 

aponta na direção de que, neste início de século, a economia internacional está, em sua maior 

parte, assentada no vasto e complexo setor terciário, que abrange comércio, finanças, 

transportes, saúde, educação, publicidade e propaganda, administração pública e privada, 

comunicações, artes e cultura, lazer e turismo etc.  

Diante dessa realidade faz-se necessária uma análise sobre o direcionamento da 

educação nesses novos cenários, enfatizando-se o papel do professor, que cada vez mais é 

ampliado. O turismo é uma das atividades tipicamente capitalistas que mais cresce no mundo 

e que nas últimas décadas vem sendo foco de análise tanto do campo de vista científico como 

mercadológico. Assim, o professor torna uma figura importante nessa dinâmica, pois é 

responsável por formar cidadãos com autonomia intelectual para refletir sobre o fenômeno 

turístico, mas também responsabiliza-se por formar cidadãos aptos a assumir funções técnicas 

no mundo do trabalho. Mas, cabe uma reflexão, os professores do campo do turismo estão 

preparados para assumir tais funções? Como isso se reflete no campo prático de sala de aula? 

Como esses professores estão sendo formados? 

Dessa forma, o presente artigo analisa a educação como campo social, a pedagogia 

socialista e o ensino e formação de professores de turismo no cenário atual. 

Primeiramente faz-se uma abordagem sobre a educação como campo social, em que 

na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos diferentes grupos 

sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e ideologicamente 

para o trabalho. Trata-se de subordinar a função social da educação de forma controlada para 

responder às demandas do capital. Na medida, entretanto, em que o sistema capitalista se 

solidifica e os sistemas educacionais se estruturam, assume nitidez a defesa da universalização 

dualista, segmentada: escola disciplinadora para os filhos dos trabalhadores e escola formativa 

para os filhos das classes abastadas. 

Posteriormente, apresenta um estudo sobre a atualidade da teoria marxista explicando 

como Marx foi um teórico do capitalismo e não do socialismo. Além disso, pode-se relatar 

sobre a educação socialista, centrada na politecnia já que é por meio dessa expressão que se 
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pode reconhecer imediatamente a concepção de educação que busca, com base na própria 

sociedade capitalista, superar a concepção burguesa de educação.   

E por fim, relata-se sobre o ensino superior de turismo e a formação de professores na 

área. Abordou-se as dificuldades para qualificação para o mercado de trabalho, bem como 

para formação desses formadores de mão-de-obra. Pode-se destacar que o capital humano é a 

maior fonte de valor agregado para o setor e por isso há uma grande preocupação na 

qualificação desses profissionais, bem como a absorção destes pelo mercado. Além disso, é 

importante ressaltar que a situação mundial atual do setor de serviços contraria a tendência 

que predominou durante a maior parte do século XX, quando a indústria garantia aos 

trabalhadores, oportunidades de realização profissional.  

Dessa forma este estudo é de natureza qualitativa, que, segundo Minayo (1999, p. 10):   

Pode ser entendida como aquele capaz de incorporar a questão do 
significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às 
estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto 
na sua transformação, como construções humanas significativas. 

 

Os procedimentos técnicos utilizados levam, também, a uma pesquisa bibliográfica, 

que segundo Gil (1996, p. 48) “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que poderia pesquisar diretamente. 

Assim, este estudo é um convite á reflexão sobre a formação de professores, seus 

novos papéis e dificuldades diante de áreas tão novas como o turismo. 

 
Educação como Campo Social 

Na perspectiva das classes dominantes, a educação dos diferentes grupos sociais de 

trabalhadores deve conceder-se a fim de torná-los aptos técnica, social e ideologicamente para 

o trabalho. Trata-se de submeter a função social da educação de forma controlada para 

retribuir às demandas do capital. 

Segundo Mészáros (1981), o complicado sistema educacional do Estado Social é 

também responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores dentro da qual os 

sujeitos determinam seus próprios objetivos e fins específicos. As relações sociais de 

produção capitalistas não se propagam automaticamente. 

Para os grupos sociais que compõem a classe trabalhadora, a educação é vista como o 

desenvolvimento de potencialidades e a apropriação de “saber social” (conjunto de 

conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que são criados pelas classes, em uma posição 
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histórica dada de relações para prestar conta de seus interesses e necessidades). Trata-se de 

achar, na educação, conhecimentos e habilidades que dêem lugar a uma melhor compreensão 

da realidade e inclua a capacidade de fazer valer os próprios interesses econômicos, políticos 

e culturais (GRYZYBOWSKY apud FRIGOTTO, 2003). 

A educação e a formação humana terão como homem definidor as necessidades, as 

demandas do processo de acumulação de capital sob as diferentes formas históricas de 

sociabilidade que assumir. Ou seja, reguladas e dependentes pela esfera privada, e à sua 

reprodução. Para Vázquez (2007, p. 31), “o homem comum e corrente é um ser social e 

histórico; isto é, encontra-se imerso em uma rede de relações sociais e enraizado em um 

determinado terreno histórico”.  

Numa perspectiva histórica de análise, Marx, Engels, e a tradição marxista, percebem 

a realidade social como uma estrutura, uma totalidade de relações. O conjunto de relações 

sociais e econômicas, autoritárias na produção da vida material dos seres humanos, compõem-

se na base a partir da qual se estrutura e se condiciona a vida social. As relações econômicas 

são, antes de tudo, relações sociais, e enquanto tais geram todas as demais. 

Por ser o trabalho o propósito fundante da transformação humana, ele é o princípio 

educativo e, portanto, é fundamental que todo ser humano, desde cedo, socialize este 

propósito. É desta compreensão do trabalho como criador da realidade humana que Marx e 

Engels requerem a união do trabalho manual, industrial, produtivo, com o trabalho intelectual. 

Na base da análise do seu tempo histórico e na perspectiva do avanço tecnológico e, portanto, 

da elevação das forças produtivas, indicam a hipótese da superação do trabalho manual 

mortificador e a possibilidade da redução do trabalho sob o mundo da necessidade e a 

ampliação do mundo da liberdade.  

Há, de um lado, a necessidade de que a reprodução da força de trabalho seja modelada, 

inventada, construída para a disciplina e dependente das novas relações de produção, mas ao 

mesmo tempo, há a necessidade de instituir uma distinção clara com as formas servis e 

escravocratas do ancien regime. 

Segundo Manacorda (1989, p. 296), “Marx e Engels não rejeitaram, mas assumiram, 

as conquistas teóricas e práticas da burguesia no campo da educação, tais como: 

universalidade, laicidade, estabilidade, gratuidade, renovação cultural e primazia do trabalho.” 

Na medida, contudo, em que o sistema capitalista se torna sólido e os sistemas 

educacionais se estruturam, assume limpidez a defesa da universalização dualista, 

segmentada: escola disciplinadora e adestradora para os filhos dos trabalhadores e escola 

formativa para os filhos das classes dirigentes. 
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Desttut (1908).de Tracy apud Frigotto (2003) relata como é natural a existência de uma 

escolha e de uma formação dualista. Defende também a dependência do ensino e qualificação 

das classes trabalhadoras às necessidades imediatas da produção, e dos filhos das classes 

dirigentes para o governo: 

Os homens de classe operária têm desde cedo necessidade do trabalho de 
seus filhos. Essas crianças precisam adquirir desde cedo o conhecimento e 
sobretudo o hábito e a tradição do trabalho penoso a que se destinam. Não 
podem, portanto, perder tempo nas escolas. [...] Os filhos da classe erudita, 
ao contrário, podem dedicar-se a estudar durante muito tempo; têm muitas 
coisas para aprender para alcançar o que se espera deles no futuro. [...] Esses 
são fatos que não dependem de qualquer vontade humana; decorrem 
necessariamente da própria natureza dos homens e da sociedade: ninguém 
está em condições de mudá-los.  
 
 

Dentre as três mudanças mais significativas deste final de século, destacados por 

Hobsbawm (1992), uma é a crescente intelectualização e, portanto, de ascensão dos degraus 

educacionais em todo o mundo. De forma cada vez mais disfarçada, o desenvolvimento do 

sistema de ensino, criou uma sólida estrutura dualista e segmentada para perdurar até o 

presente, ainda que de forma diferenciada, em contextos específicos nas diferentes formações 

sociais capitalistas.  

O que existe, na verdade, é uma crise mais geral do processo civilizatório, 

concretizada de um lado pelo colapso do socialismo real e, de outro, pelo enfraquecimento do 

maior e bem-sucedido período de acumulação capitalista. Há hoje, uma profunda crise do 

capitalismo existente, que apresenta contestações mais penetrantes. Representam-se uma nova 

divisão, mudanças no conteúdo, quantidade e qualidade do trabalho e novas demandas de 

qualificação humana, como para o turismo, por exemplo. 

O ponto chave é o fato de a nova base técnica, potenciadora das forças produtivas, 

produz-se sob relações de exclusão social, ao contrário de liberar tempo livre enquanto mundo 

da liberdade, cria tempo de tensão, sofrimento, preocupação e tortura do desemprego 

estrutural e subemprego. O trabalho enquanto força de trabalho, passa a compor uma 

preocupação visceral de tal sorte que, traiçoeiramente, como nos indica Francisco de Oliveira 

(1990, p. 12) “o caráter excludente das relações sociais determina que, nestas circunstâncias, o 

trabalhador lute para manter-se ou para tornar-se mercadorias”.  

Para Frigotto (2003), esse novo governo mundial tem na privatização do conhecimento 

e nos processos de exclusão suas armas básicas. Com certeza, esta forma de resposta não é 

nem a única, nem a humanamente desejável. 
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Por uma pedagogia socialista 

Para alguns estudiosos o marxismo é uma concepção atrasada que não atende mais as 

carências de um período de grandes mudanças e avanços tecnológicos, ou seja, que não 

acompanha o dinamismo da globalização. Porém, existem outros que defendem o que foi 

transmitido por Marx e Engels como uma perspectiva revolucionária, que se mantém atual 

mesmo com o socialismo não tendo triunfado, pois o capitalismo continua sendo ainda a 

forma social predominante, portanto o marxismo continua sendo não apenas uma referência 

válida, mas sim a principal para se compreender a situação atual (SAVIANI, 1991).  

Considerando que o capitalismo é o regime hegemônico vigente, entende-se que 

enquanto houver problemas a serem resolvidos e superados desse modo de produção, não faz 

sentido afirmar que o marxismo foi ultrapassado. Ao contrário, trata-se de um referencial 

revolucionário e transformador da ordem existente. É necessário entender que as concepções 

ontológicas e teóricas do processo histórico elaborados por Marx e Engels e desenvolvidas 

por outros marxistas como Gramsci, continuam sendo a base que permite uma análise radical 

para desvendar a natureza e especificidade das relações capitalistas hoje e, especificamente, 

da problemática do trabalho e da educação. 

Sobre o tema ensino e educação, Marx e Engels nunca escreveram um texto – folheto, 

livro ou artigo – dedicado exclusivamente ao tema. Suas referências sobre estas questões 

aparecem separadas ao longo de sua obra, tanto nos escritos de sua juventude como nos de 

sua maturidade. 

Segundo Lombardi (2005, p. 08): “Encontramos entre os estudiosos da educação 

socialista um esforço de organização e sistematização das referências de Marx e Engels a 

respeito da educação e da escola e que se encontram no conjunto do seu pensamento sobre a 

economia, a sociedade e a política”. No geral, os trabalhos divulgados por esses autores 

possibilitam organizar a contribuição marxiana à educação em três grandes aspectos ou 

direções: 1 - Crítica à educação, ao ensino e à qualificação profissional burguesa; 2 - Relação 

do proletariado com a ciência, a cultura e a educação; 3- Educação comunista e formação 

integral do homem. 

O propósito sobre a concepção marxista que interessa aos trabalhadores perpassa sobre 

os seguintes princípios: eliminação do trabalho das crianças na fábrica; associação entre 

educação e produção material; educação politécnica que leva à formação do homem 

omnilateral, abrangendo três aspectos: mental, físico e técnico, adequado à idade das crianças, 
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jovens e adultos, inseparabilidade da educação e da política; e articulação entre o tempo livre 

e o tempo de trabalho, isto é, o trabalho, o estudo e o lazer. 

Quanto ao trabalho das crianças, Marx dizia que a partir dos nove anos qualquer uma 

delas deveria participar do trabalho produtivo e trabalhar não somente com o cérebro, mas 

também com as mãos, desde que, não fossem exploradas de forma nociva a saúde, que neste 

caso, deveria ser rigorosamente proibida por lei.  

Essa união entre instrução e trabalho industrial tem por objetivo a formação do homem 

omnilateral ou politécnico, onde o conceito de politécnico abrange a instrução quer no 

trabalho agrícola, quer no trabalho técnico e artístico-artesanal, ou seja, a formação de 

capacidades de trabalho universais, “unificação da instrução com a produção material”. Esta é 

uma concepção muito diferente da que propõe um ensino profissionalizante, caso em que a 

profissionalização é entendida como um adestramento em uma determinada habilidade sem o 

conhecimento dos fundamentos dessa habilidade e, menos ainda, da articulação dessa 

habilidade com o conjunto do processo produtivo (SAVIANI, 2005). 

Desta forma, entende-se como uma pedagogia socialista aquela centrada na idéia do 

coletivo e vinculada ao movimento mais amplo de transformação social. (CALDART apud 

PISTRAK, 2000). Segundo Pistrak, para transformar a escola, e para colocá-la a serviço da 

transformação social, não basta alterar os conteúdos nela ensinados. É preciso mudar o jeito 

da escola, suas práticas e sua estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente 

com os novos objetivos de formação de cidadãos capazes de participar ativamente do 

processo de construção da nova sociedade. 

Para Pistrak, a sua grande preocupação era sobre como a escola poderia ajudar a 

consolidar a revolução socialista, e para isto o fundamento que via era a formação dos sujeitos 

deste processo, não no futuro, mas já no presente. Assim, as crianças e os jovens tinham um 

lugar destacado na construção da nova sociedade soviética. Mas para isso precisavam ser 

educados ao mesmo tempo com muita firmeza ideológica e política nos princípios e valores 

da revolução, e com muita autonomia e criatividade para ajudar a recriar as práticas e as 

organizações sociais (CALDART apud PISTRAK, 2000). 

Considerando que o capitalismo gera problemas que ele não é capaz de resolver, o que 

exige de forma cada vez mais evidente, a sua transformação repondo, agora de forma radical, 

a questão do socialismo. Segundo Saviani (2005, p. 240 e 241), o socialismo não é outra coisa 

senão a categoria conceitual por meio da qual a prática histórica e a teoria dessa prática 

expressam o significado da superação do capitalismo com base no desenvolvimento de suas 
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contradições internas. No aspecto pedagógico busca-se superar a concepção burguesa de 

educação. 

Desde a primeira Revolução Industrial tem ocorrido a transferência das funções 

manuais para as máquinas e agora também as funções intelectuais, provocando a necessidade 

de elevação do patamar de qualificação geral dos empregados.Desta forma, a educação e a 

formação humana terão como sujeito definidor as necessidades, as demandas do processo de 

acumulação de capital sob as diferentes formas históricas de sociabilidade que assumir. Ou 

seja, reguladas e subordinadas pela esfera privada, e à sua reprodução. 

O modo capitalista de produção se caracteriza pela exploração, isto é, pela apropriação 

da força de trabalho e a realiza a fim de produzir mais-valia. Trabalho produtivo é aquele que 

produz mais-valia. Tal conceito se refere ao capital variável que fica nas mãos do capitalista 

depois de um certo número de horas de trabalho, quando o operário já pagou os insumos de 

produção, os meios de trabalho, o capital constante e o salário. O tempo excedente trabalhado, 

ou o excedente qualitativo de trabalho, é a mais-valia. O capital somente se apropria daquela 

força de trabalho que esteja em condições de gerar mais-valia. Esse “estar em condições de” é 

obtido através da qualificação com um ensino adequado. 

Segundo Marx e Engels (1983, p. 07), “O sistema de ensino é entendido como uma 

concreta qualificação da força de trabalho que alcançara seu aproveitamento máximo e o 

ajuste e a integração dos indivíduos no sistema”. 

A qualificação da força de trabalho encaminha-se para a produção. O esforço é 

justamente para que a qualificação humana não seja dependente das leis do mercado e à sua 

adaptabilidade e funcionalidade, seja sob a forma de adestramento e costume da imagem do 

mono domesticável dos esquemas tayloristas, seja na forma da polivalência e formação 

abstrata, formação geral ou policognição reclamadas pelos modernos homens de negócio e os 

organismos que os representam (VEBLEN apud FRIGOTTO, 2003). 

A qualificação humana faz referência ao desenvolvimento de condições físicas, 

mentais, afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano (condições omnilaterais) capazes de 

estender a capacidade de trabalho na produção dos valores de uso em geral como condição de 

satisfação das múltiplas necessidades do ser humano, está no plano dos direitos que não 

podem ser mercantilizados e, caso ocorra, agride-se essencialmente a condição humana. 

Os novos conceitos ricamente utilizados pelos homens de negócios e seus assessores – 

flexibilidade, integração, globalização, competitividade, participação, qualidade total, 

pedagogia da qualidade e defesa da educação geral, formação polivalente e “valorização do 

trabalhador” – são uma imposição das novas formas de sociabilidade capitalista tanto para 
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estabelecer um novo padrão de acumulação, quanto para definir as formas concretas de 

integração dentro da nova reorganização da economia mundial. 

A significação destes conceitos em termos consistentes dá-se mediante métodos que 

buscam ganhar tempo, espaço, energia, matérias, trabalho vivo, aumentar a produtividade, a 

qualidade dos produtos e, conseqüentemente, o nível de competitividade e de taxa de lucro.  

Ao contrário do que previram algumas perspectivas na década de 1970, que 

prognosticavam a “fábrica automática”, as novas tecnologias, ao mesmo tempo que diminuem 

a necessidade quantitativa do trabalho vivo, aumentam a necessidade qualitativa do mesmo. A 

intervenção direta de um trabalhador com capacidade de análise torna-se crucial para a gestão 

da variabilidade e dos imprevistos produtivos (SALERNO apud FRIGOTTO, 2003). 

Segundo Frigotto (2003), esses dados mostrados acima revelam que estamos diante de 

um processo em que o capital não dispensa do saber do trabalhador e do saber em trabalho e é 

forçado a reclamar trabalhadores com um nível de capacitação teórica mais elevado, o que 

implica mais tempo de escolaridade e de melhor qualidade. Revelam, de outra parte, que o 

capital, mediante diferentes mecanismos, busca manter tanto a subordinação do trabalhador 

quanto a “qualidade” de sua formação. 

No campo da educação e formação, o processo de dependência busca efetivar-se 

mediante a delimitação dos conteúdos e da gestão do processo educativo. No plano dos 

conteúdos, a educação geral, abstrata, vem demarcada pela exigência da polivalência ou de 

conhecimentos que permitam a policogniçãoC. 

Entende-se que, a idéia-chave é de que um acréscimo marginal de instrução, 

treinamento e educação, corresponde a um acréscimo marginal de capacidade de produção, e 

o investimento em capital humano é um dos mais rentáveis, no plano geral do 

desenvolvimento das nações e da mobilidade individual. A questão básica é, pois, como e que 

tipo de educação é gerador de diferentes capacidades de trabalho, da produtividade e da renda. 

Este embate crítico nos auxilia, hoje, a perceber que o resgate das concepções 

marxistas de formação humana politécnica ou omnilateral emerge no terreno das contradições 

do capitalismo neste começo de século. 

  

Educação Superior em Turismo 

O desenvolvimento da atividade turística no Brasil a partir das décadas de 1960/70, 

que resultou inclusive na criação da EMBRATURD, despertou no setor educacional a 

necessidade de oferecer cursos superiores na área para alimentar de profissionais essa 

atividade em expansão. 
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O Turismo chega ao meio acadêmico na década de 1970, e o professor Mário Beni 

(apud MATIAS, 2002, p. 04), em seu discurso na abertura do I Congresso Nacional de 

Turismo, em 1975, acreditava que com os cursos superiores: 

 

[...] a fase da improvisação, adaptação e repentinidade começava a ser 
seriamente ameaçada. O turismo improvidente, desgovernado começa a ser 
criticamente analisado. São muitos os que hoje se preocupam com sua 
problemática, mantendo-se em permanente atividade de reflexão e vigília 
[...] O turismo no Brasil deixou de ter somente posição política 
administrativa empresarial e passou a constituir-se também, agora em 
assunto de ordem técnica e científica, e como tal deve ser encarado [...] 
 
 

O estabelecimento do curso superior de Turismo no país teve início na década de 

1970, como uma opção de distinção econômica e social para uma classe média sujeita a se 

especializar em setores da economia caracterizados pela força e pela “modernidade”.Após 

1992, com a retomada do crescimento da atividade turística e da sua importância econômica-

social como geradora de renda, as instituições de ensino superior voltaram a se interessar pela 

implantação do curso superior de Turismo, visando atender às necessidades do setor. 

A partir de 1996, com o sucesso do Plano Real, o turismo torna-se uma atividade 

econômica de destaque para o país, com a abertura do mercado brasileiro ao comércio e aos 

investimentos internacionais, gerando empregos e criando novas profissões. Esse processo de 

crescimento da oferta de serviços destinados ao lazer, turismo, hotelaria, gastronomia e 

entretenimento em geral tem seus reflexos na área da educação, porque o mercado tornou-se 

carente de mão-de-obra qualificada para atender a esse mercado em desenvolvimento. 

Diante desse quadro ocorreu um crescimento desenfreado de cursos de Turismo, 

Hotelaria e áreas afins no país, sendo que, em 1999, o número de cursos em funcionamento 

no país chegava a cerca de 200. A maioria desses cursos não dispunha de professores 

formados e/ou especializados nessas áreas, comprometendo assim a formação profissional. 

Atualmente, a educação superior no país está dividida em duas modalidades de ensino: 

Bacharelado e Tecnologia. A principal diferença entre elas está na formação que se pretende 

dar às pessoas que demandam pelos cursos nessas duas modalidades. Conforme o Parecer 

CNE/CP número 29/2002 do MEC (2009): 

[...] a educação superior em tecnologia objetiva uma formação específica 
para aplicação e desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica; 
difusão de tecnologias; gestão de processos de produção de bens e serviços; 
desenvolvimento da capacidade empreendedora; manutenção das suas 
competências em sintonia com o mundo do trabalho; e desenvolvimento no 
contexto das respectivas áreas profissionais. 
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Mesmo passados mais de três décadas após a criação das primeiras faculdades, os 

egressos ainda enfrentam dificuldades de serem absorvidos pelo mercado (trade turístico). 

Conforme o CBO - Classificação Brasileira de Ocupações /MTB - Ministério do Trabalho e 

Emprego grande parte das ocupações na área do turismo ainda não exigem o nível superior 

para seus ocupantes. 

A Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo têm discutido desde 1996 as novas 

diretrizes curriculares a serem apreciadas pelo Ministério da Educação com base na nova Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB). Ao lado do currículo mínimo e da estrutura curricular para os 

diversos cursos de turismo e hotelaria, são também discutidos sobre as ementas das 

disciplinas, os conteúdos programáticos e a conveniência de implantação de ênfases 

profissionalizantes (agenciamento, alimentos e bebidas, eventos, meios de hospedagem, 

transporte, lazer e recreação, planejamento turístico) na graduação em turismo. 

Segundo Trigo (2003, p. 171), “há um ponto comum à literatura internacional 

existente sobre teoria em turismo: o consenso sobre a necessidade de a educação direcionada 

à área ser muito bem estruturada e baseada em fundamentos amplamente discutidos e aceitos 

pela comunidade empresarial, acadêmica e política”. 

 Já para Cooper apud Trigo (2003, p. 172), existem diferenças entre educação e 

treinamento para o turismo. O treinamento refere-se à transmissão de conhecimento prático, 

técnicas e habilidades. Desde o século passado que trabalhadores são treinados para servir em 

hotéis, restaurantes e cidades turísticas em todo o mundo desenvolvido e em 

desenvolvimento. Já a educação em turismo é uma atividade mais recente. Em vários países 

os cursos superiores ainda estão existem, pois apenas nos últimos anos os governos 

reconheceram o valor do turismo para as economias e realizaram a conexão entre formação de 

recursos humanos (educação e treinamento) e o incremento da atividade e competitividade no 

setor. 

Apesar do investimento na educação superior no turismo, ainda é o mercado quem 

regula e dita as regras para qualificação e capacitação de mão-de-obra para o setor. Exige-se 

do trabalhador do setor turístico formação profissional que englobe nível de escolaridade e 

experiência adquirida, ao longo de determinado período no exercício da função. Segundo 

Matias (2005), isso deixa clara a necessidade de existir uma articulação entre formação 

escolar e prática de mercado, para que o trabalhador tenha conhecimentos essenciais e possa 

desenvolver as funções de sua ocupação satisfatoriamente.  
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Pode-se entender desta forma, que o capital humano é a maior fonte de valor agregado 

para as empresas turísticas do século XXI. 

E para formar esse capital humano Ruschmann (1991, p. 95) relata que os cursos 

superiores de turismo necessitam de dois tipos de professores: “aqueles com formação e título 

na área de ciências que possam ensinar as ciências básicas; e aqueles com formação, título e 

experiência para ensinar os conhecimentos das disciplinas profissionais e técnicas”. 

Dentro desta realidade, alguns problemas ocorrem, como: os professores das 

disciplinas básicas não conseguem estabelecer uma relação com a ciência e o turismo; os 

professores das disciplinas específicas geralmente são profissionais bem sucedidos na área 

que são convidados pelas instituições para transmitir suas experiências, não havendo assim 

titulação mínima exigida para atuar, foco unilateral do objeto em estudo e freqüente ausência 

desses professores nas aulas, pois estão envolvidos nos próprios negócios. 

Já os professores que possuem dedicação exclusiva e titulação para atuarem como 

docentes estão centrados no ensino e na pesquisa, faltando muitas vezes a experiência prática 

necessária ao curso de turismo. Essa necessidade de integração da teoria com a prática para a 

formação profissional do turismólogo torna o trabalho da instituição de ensino complexo. 

Tem-se a formação profissional no ensino em turismo, frequentemente afetada pela falta de 

especialistas que possam integrar a dupla condição de saber como fazer e de saber ensinar. 

Mas quem eram, e ainda hoje são, as pessoas que ensinam nos cursos de turismo? São 

profissionais do turismo e da hotelaria que foram convidados a ensinar, mas sem terem sido 

formados em conhecimentos pedagógicos. Além disso, não há cursos que formem professores 

para o turismo. Assim, continua-se a formar somente profissionais com habilidades técnicas, 

mas que não sabem lidar com aspectos pedagógicos e emocionais. 

O ensino do turismo requer conhecimentos sólidos e atualizados relacionados às 

teorias pedagógicas, a métodos pedagógicos inovadores. Além disso, demanda permanente e 

indispensável atualização das correntes de pensamento recentes da disciplina. 

Segundo Nascimento (2002, p. 65), “no ensino do turismo exige uma permanente 

adaptação e revisão dos modelos, que deveriam, preferencialmente, ser adaptados às 

realidades locais e às características políticas, sócio-econômicas e do meio ambiente”. 

Ainda segundo Nascimento (2002), o planejamento do ensino do turismo precisa de 

uma maior participação das demais disciplinas no delineamento de projetos pedagógicos que 

tenham substância e que ofereçam integração de todas as áreas do conhecimento. Isto porque 

o conhecimento não está dividido em compartimentos, mas é algo bem articulado num mútuo 
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complemento. O princípio da totalidade deveria guiar a análise do setor e as conclusões 

individuais. 

Com base nesses dados, pode-se entender que a educação em turismo ainda busca o 

seu caminho e muito precisa ser feito para mudar principalmente o quadro de desemprego no 

setor. Pois durante o ano, são inúmeras as pessoas que terminam o seu curso superior ou 

mesmo curso técnico ou tecnológico e são colocadas frente a dura realidade do mercado de 

trabalho. 

Alguns especialistas dizem que isso refere-se a falta de qualificação de mão-de-obra, 

onde os estudantes e demais trabalhadores saem despreparados para o trabalho de seus 

referidos cursos. Porém sabe-se que no caso do turismo há também a concorrência de 

profissionais de outras áreas, além do fato da profissão ainda ser nova em e por isso muitos 

empresários e até mesmo o setor público ainda não entenderam realmente qual o papel do 

turismólogo e qual a sua importância para uma empresa turística ou para um município ou 

região. Por isso é fundamental o incentivo de formação de professores para a área, ou seja, a 

formação de formadores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação é, antes de tudo, desenvolvimento de potencialidades e a apropriação de 

“saber social”. (GRYZYBOWSKI, 1986). Segundo Matias (2005) a educação encarrega-se de 

formar profissionalmente o indivíduo, enquanto o mercado deveria absorver essa mão-de-

obra, mas que no segmento turístico tem ocorrido uma desarticulação entre ambos. 

O que acontece é que um mesmo funcionário desenvolve várias funções em um 

determinado setor. Minimizam desse modo os custos de contratação de força de trabalho, sem 

incorrer em elevações no custo salarial dos trabalhadores restantes, em virtude da fragilidade 

dos sindicatos em negociar aumentos salariais em um contexto de baixo nível de emprego. A 

fragilidade do poder sindical é reforçada no contexto atual de desemprego, abrindo espaço 

para que as empresas atuem seletivamente na contratação de trabalho. 

Para a formação de capital humano no setor é necessário o investimento em educação 

e na formação de professores que devem ter conhecimento do caráter mutável do turismo e 

saber que é de extrema importância a sua constante atualização de conhecimentos. Assim a 

atividade de pesquisa deveria acontecer em duas direções: aprofundamento e interação com 

outras disciplinas; e em duas dimensões, teórica e prática. Além disso, a dinâmica e as 

transformações das atividades turísticas demandam que o professor revisite continuamente a 

teoria e a prática, pois o que é verdade hoje pode não ser mais amanhã. (GAETA, 2001).  
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Ensinar turismo, então, supõe-se que o professor seja capaz de transmitir a suas classes 

o dinamismo profissional da área no seu dia-a-dia, o que demanda uma base teórica e uma 

interface com os equipamentos turísticos. Estas dimensões mostram que o desenvolvimento 

profissional de professores está baseado num caráter multi-funcional. Ele requer um 

desenvolvimento pedagógico, um conhecimento e uma compreensão de si mesmo; 

desenvolvimento cognitivo, teórico, profissional e um desenvolvimento de carreira. 

Ainda não se observa dentro dos cursos de turismo ou mesmo na formação desses 

professores a busca de uma pedagogia histórico-crítica. Pois, tem-se plenamente a 

preocupação de formar a pessoa para o mercado de trabalho, visando plenamente a 

concorrência do mesmo. 

 Mesmo que os cursos busquem uma formação em diversos níveis, são sempre 

almejando a melhor forma de inserir o cidadão no ambiente do trabalho. Para isso busca-se 

parcerias entre escolas e empresas, estágios, palestras, congressos, parcerias com a iniciativa 

privada, com organizações não-governamentais e segmentos da sociedade civil em geral são 

urgentes e fundamentais. O ideal seria que, além disso, se buscasse também um processo de 

transformação social, fazendo da escola (universidade) um local de construção de uma nova 

sociedade, onde segundo CALDART apud PISTRAK (2000, p. 11 e 12) educação é mais do 

que ensino, onde é preciso passar do ensino à educação, dos programas aos planos de vida e a 

vida escolar deve estar centrada na atividade produtiva, onde os estudantes devem prestar 

serviços à coletividade. 
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produtiva como um todo; c) responsabilidade, lealdade, criatividade, sensualismo; d) disposição do trabalhador 
para colocar seu potencial cognitivo e comportamental a serviço da produtividade da empresa.  
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