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RESUMO 

Esta pesquisa visa contribuir com subsídios para discussão sobre o tema “formação e 
atuação do turismólogo no âmbito das agências de turismo”, abordando competências 
profissionais  que  seriam  e  vêm  sendo  requeridas  para  atuação  nesse  segmento  de 
mercado. Com vistas a pautar as análises pretendidas, inicialmente procurou-se, a partir 
de revisão bibliográfica, construir um conceito operacional de competência, que passou 
a ser definida como o resultado da articulação de saberes, fazeres e atitudes. Concluído 
esse processo, as reflexões voltaram-se para a construção de um quadro conceitual de 
competências, tendo por referência: modelos estruturais e organizacionais de agências 
de turismo traçados numa perspectiva histórica; paradigmas epistemológicos que põem 
em  foco  a  dimensão  humana  do  turismo;  e  perfil  traçado  para  o  profissional  da 
contemporaneidade,  com base em relatório  elaborado por  comissão  internacional  da 
Unesco sobre a educação para o século XXI e em estudos que a ele se sucederam. Na 
sequência,  analisaram-se  as  competências  legalmente  propostas  pelas  Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Turismo e, igualmente, aquelas 
demandadas por gestores de agências de turismo, elencadas por meio da aplicação de 
instrumento  específico  de  pesquisa.  Num  processo  de  triangulação  analítica, 
contrapuseram-se os  conjuntos  de competências  de forma a caracterizar,  em tese, o 
binômio  “formação  e  atuação  do  turismólogo”  no  âmbito  das  agências  de  turismo, 
objeto  do  presente  trabalho.  Considerando  a  demanda  dos  gestores,  predominam 
competências de cunho técnico-operacional, convergindo particularmente para o êxito 
das vendas  ao cliente que viaja. Quanto às Diretrizes, as competências propostas vão 
além  do  caráter  técnico-operacional,  enfatizando,  para  a  formação  profissional,  a 
importância  da  atitude  reflexiva,  apesar  de  não  fazerem  referência,  ao  menos 
explicitamente, à dimensão humana do turismo e de apresentarem como foco principal, 
para  a  capacitação  do  turismólogo,  o  mercado  turístico.  Já,  quando  contraposto  o 
conjunto  de  competências  conceitualmente  construídas  àquelas  constantes  do 
documento  legal  e  às  demandadas  por  gestores,  mostra-se  possível  e  pertinente,  no 
contexto  da  contemporaneidade,  uma  inversão  de  foco  no  processo  formativo, 
substituindo-se  “mercado  turístico”  por  “fenômeno  turístico”,  o  que  implicaria 
considerar a sua dimensão humana e os respectivos reflexos na atuação profissional do 
turismólogo  –  e,  no  caso  específico,  nas  dimensões  gerencial  e  operacional  das 
agências, cujas relações se dariam com o Sujeito turista, cliente dessas organizações. 
Correlativamente, aí se verificaria uma inversão na lógica do mercado, contemplando a 
eficácia de resultados financeiros atrelada também à priorização do humano e às suas 
repercussões  na  proposição,  desenvolvimento  e  avaliação  de  atividades  turísticas. 
Nessa perspectiva, o turismólogo, cidadão do século XXI, especialista na área e agente 
de turismo poderia contribuir de maneira significativa para redimensionar as ações de 
uma agência de turismo e, dessa forma, fazer reconhecer a importância de sua atuação 
direta ou indireta nesse segmento.

Palavras-chave:  Turismo;  Agências  de  Turismo;  Competências  profissionais; 
Turismólogo; Formação e Atuação.
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ABSTRACT

This research aims to provide insight for discussion on the theme "education and action 
of the tourism’s specialist, in the travel agencies scope”, addressing skills that would 
have been required to act in this market segment. In order to adhere the desired analysis, 
initially sought out, from literature review, build an operational concept of competence, 
which is now defined as the result of combining knowledge, activities and attitudes. 
Once completed, the discussions turned to the construction of a conceptual framework 
of  skills  using  as  reference:  structural  and  organizational  models  of  travel  agencies 
drawn from a historical perspective, epistemological paradigms that put into focus the 
human dimension of tourism, and profile traced to the contemporary professional, based 
on a report prepared by the International Commission of UNESCO on education for the 
twentieth-first century and studies that it succeeded. Further, were analyzed the legal 
skills proposed by the National Curriculum Guidelines for Undergraduate Courses in 
Tourism and also those sued by travel agencies managers, listed by the application of an 
especific research instrument. In a process of analytical triangulation, the skill sets were 
contrasted to characterize, in theory, the concepts of "education and performance of the 
tourism´s  specialist"  in  the  context  of  tourism  agencies,  the  object  of  this  work. 
Considering  the  demand  of  managers,  the  predominant  skills  were  those  technical-
operational, particularly converging to the success of the company´s  sales and to the 
customer who travels. Regarding the Guidelines, the proposed skills go further than the 
technical-operational character, emphasizing, in the education process, the importance 
of  developing  a  reflective  behavior,  although they make  no  reference,  at  least  in  a 
clearly way, to the human dimension of tourism, considering the touristic market as a 
main focus for the training of tourism´s specialists. Already, when set against the skills 
constructed in a conceptually way, to those listed in a legal document and also the skills 
demanded by managers, it seems possible and relevant, in a contemporary context, to 
make  a  reversal  of  focus  in  the  education  process,  replacing  "touristic  market"  by 
"tourism phenomenon", which would consider the human dimension and its effects on 
professional performance of the tourism´s specialist - and, in this particular case, the 
managerial  and  operational  dimensions  of  the  agencies,  whose  relations  would  be 
subject to the tourist, who is also a client of these organizations. Correspondingly, there 
should  occur  a  reversal  in  the  logic  of  the  market,  considering  the  effectiveness  of 
financial results also linked to the prioritization of human and its implications in the 
proposal,  development and evaluation of tourism. From this perspective,  the tourism 
specialist, a citizen of the twentieth-first century, specialist in the area and travel agent 
could contribute  significantly to resize the actions  of/in a travel  agency and thereby 
acknowledging the importance of their action directly or indirectly in this segment.

Keywords:  Tourism,  Travel Agencies,  Vocational  Skills,  in Tourism,  Education and 
Performance.
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INTRODUÇÃO

O crescimento do turismo nas últimas décadas e sua complexificação como 

fenômeno social e econômico vem acompanhando a constituição de contextos sociais 

dinâmicos, igualmente cada vez mais complexos e multifacetados. Assim sendo, refletir 

sobre  o  turismo –  e,  conseqüentemente,  sobre  as  estruturas  e  serviços  que  lhe  dão 

suporte  – implica não só o desafio de considerar  múltiplas  interfaces  entre aspectos 

técnico-administrativos,  socioeconômicos,  psicossociais,  culturais,  ambientais,  éticos, 

entre outros, como também o de buscar definir sua natureza e as especificidades que o 

individualizem no corpo das ciências humanas e sociais. Esse desafio se torna ainda 

maior quando o objeto da reflexão recai sobre o perfil almejado para o profissional da 

área. Como pertinentemente ressaltam Ruschmann e Quadro (2008, p. 2), 

[...]  situações  complexas  exigem  atuação  profissional  especializada  e 
competente, não mais restritas somente a desempenhar procedimentos pré-
estabelecidos,  mas  de  ser  capaz  de  saber  agir  nas  mais  inusitadas 
circunstâncias com pertinência. 

Desse  modo,  tais  situações  requerem  a  atuação  de  um  profissional  apto  a 

perceber,  com  mais  clareza,  necessidades,  demandas,  motivações  individuais, 

institucionais e coletivas e, conseqüentemente, a contribuir com intervenções eficientes 

e  eficazes,  nos  mais  diversos  campos,  como  os  de  hospitalidade,  gastronomia, 

transporte,  agenciamento  e  operação  de  viagens,  consultoria  especializada, 

planejamento e políticas públicas, entre em outras alternativas de atuação no mundo do 

trabalho.  Dito  de  outra  forma,  requerem um profissional  da  área,  cuja  atuação,  em 

decorrência, repercuta na qualificação da própria atividade turística em suas diferentes 

dimensões. 

Ora,  se  todas  essas  são  competências  a  serem  desenvolvidas,  torna-se  um 

imperativo  imediato  refletir  sobre  a  formação  do  turismólogo,  sobre  as  bases 

conceituais  desse  processo  e  respectivas  repercussões  ou  apropriações  e, 

particularmente, sobre a consonância entre o que Academia propõe e o que o mundo do 

trabalho demanda ou poderia/deveria almejar.

Essa  mesma  lógica  se  impõe  quando o  foco  incide  sobre  a  capacitação  do 

turismólogo  para  atuar  em agências  de  turismo.  Como é  sabido,  o  agenciamento  e 
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operações de viagens, no que diz respeito às estruturas, aos processos e procedimentos 

organizacionais,  aos  recursos  tecnológicos  e  materiais  disponíveis  e  utilizados,  às 

interações com organizações afins, com órgãos normativos e, consequentemente, com o 

cliente,  vêm  passando  por  sensíveis  mudanças,  para  cujo  enfrentamento  tem  sido 

apontada,  de um lado,  a importância de identificar/compreender elos dessa dinâmica 

com a dinâmica  do contexto  social  e  das  concepções  de turismo,  como também de 

estender  essas  percepções  para  além  da  dimensão  meramente  prática  ou  técnico-

operacional;  de  outro,  a  importância  de  contar  com  profissionais  com  novas  ou 

redimensionadas  competências  de  atuação.  Nessa  perspectiva,  contribuir  para 

desenvolvê-las  passa  a  constituir-se  assim  em uma  das  prioridades  do  processo  de 

formação do turismólogo.

Que competências profissionais seriam essas? Como têm sido percebidas por 

gestores das agências? Estariam sendo elas demandadas na constituição do quadro de 

pessoal? De outra parte, como estariam sendo contempladas na formação superior em 

Turismo?

É para a busca de respostas a essas questões que se volta o presente trabalho.
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1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

TEMA

Esta  pesquisa  desenvolve-se  em  torno  do  tema  Formação  e  atuação  do 

turismólogo no cenário das agências de turismo.

 

        

PROBLEMA

Tomando como referência: (a) entendimento segundo o qual competência se 

define  pelo  resultado  da  articulação  de  saberes,  fazeres  e  atitudes;  (b)  paradigmas 

epistemológicos que põem em foco a dimensão humana do turismo e suas repercussões 

na proposição, desenvolvimento e avaliação de atividades turísticas; (c) perfil traçado 

do profissional do século XXI; e (d) modelos organizacionais de agências de turismo; 

pergunta-se:  que  competências  seriam  requeridas  do  turismólogo  para  atuar  nesse 

segmento  de  mercado  e  que  elos  poderiam  ser  identificados  comparando  tais 

competências construídas à demanda dos gestores de agências de turismo em relação à 

atuação  desse  profissional,  como  também  ao  disposto  nas  diretrizes  curriculares 

nacionais para os cursos de graduação em Turismo? 

OBJETIVOS

Este  estudo  pretende contribuir  com  subsídios  para  a  discussão  sobre  a 

educação em Turismo no que tange à relação entre os processos de formação e atuação 

profissionais, tendo como foco competências do turismólogo para atuar no segmento de 

agências de turismo.

Especificamente, o trabalho objetiva:

• Identificar, analisar e sistematizar competências demandadas para atuação em 

agências de turismo no contexto contemporâneo, à luz de quadro referencial 

contemplando: perfil traçado para o profissional do século XXI; concepção 

do  fenômeno  turístico  em  que  a  dimensão  econômico-administrativa  é 
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permeada/redimensionada  pela  dimensão  do  humano;  e  características 

organizacionais definidas para as agências alvo de análise;

• Identificar elos entre as competências construídas com aquelas constantes das 

Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Turismo e com outras 

explicitamente demandadas por gestores de agências de turismo;

• Identificar redimensionamentos, desdobramentos, complementações que, em 

tese, se mostrem pertinentes no sentido de equacionar formação e atuação do 

turismólogo nesse segmento de mercado.
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2 PERCURSO REFLEXIVO

Partindo do pressuposto de que competência se define pelo resultado da articulação 

de  saberes,  fazeres  (intelectivos  e  operacionais)  e  atitudes,  conforme  será  explicitado 

posteriormente,  identificar  especificidades  das  competências  profissionais,  como  aquelas 

requeridas ao turismólogo na sua atuação em agências de turismo, paradoxalmente implica 

nelas  encontrar  saberes,  fazeres  e  atitudes  que,  mesmo  no  âmbito  circunscrito  dessas 

organizações,  reflitam a  interrelação  e  a  complementaridade  de  outros  saberes,  fazeres  e 

atitudes  inerentes  ao perfil  que se  desenha  para  esse profissional  com formação  de  nível 

superior em turismo, ao mesmo tempo, sujeito – ser biopsicossocial, ser planetário – “com”-

vivendo  no  século  XXI.  Em síntese,  sob  tal  perspectiva,  essas  competências  específicas, 

ousando  traduzi-las  analogamente  por  uma  expressão  matemática,  viriam  a  ser  assim 

representadas:

Comp. (Prof. Turismólogo agente de turismo) = s/f/a (Prof. Turismólogo agente de turismo) = 
[s/f/a/ (agente de turismo) ∩ s/f/a (graduado em turismo) ∩ s/f/a (prof. Séc. XXI)].

  Onde s/f/a = Saberes / Fazeres/ Atitudes.

Com esse entendimento, sem desconsiderar o fato de que, nas agências de turismo, 

há que se contar com profissionais que possam desempenhar a contento tarefas que requeiram 

competências de nível apenas técnico-operacional,  turismólogos deverão ser portadores de 

outras competências que, sem deixar de contemplar as demandas mercadológicas, permitam 

imprimir às atribuições próprias a essas organizações e aos atores nelas atuantes, um outro 

perfil. 

Em  assim  sendo,  a  continuidade  destas  considerações  é  norteada  pela  seguinte 

lógica: numa primeira parte, após delimitação da pesquisa, indicação do percurso reflexivo e 

definição  operacional  de  competência  a  ser  assumida  neste  trabalho,  são  descritas 

características  estruturais  e  funcionais  de  agências  de  turismo,  nas  suas  diferentes 

configurações, e a elas vinculadas competências de desempenho que seriam requeridas para 

atuação nessas organizações (Síntese de competências A).

Na seqüência, são propostos saberes, fazeres e atitudes para o turismólogo, como 

profissional  com  formação  de  nível  superior  em  turismo,  tendo  como  norte  a  evolução 

conceitual de turismo (Síntese de competências B). Esse processo de construção se repete em 

relação ao cidadão profissional  do século XXI, desta  vez tendo por referência  os saberes 

apontados por Morin (2002) a serem desenvolvidos pela educação (Síntese de competências 
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C).   Na  continuidade,  configurando  uma  abordagem  cíclica,  faz-se  a  retomada  das 

competências inicialmente apresentadas para o agente de turismo (Síntese de competências 

A), estabelecendo articulações com as duas outras sínteses (B e C), com vistas a identificar 

redimensionamentos que possam se mostrar pertinentes tendo em conta as análises realizadas. 

Finaliza-se assim o processo de construção conceitual de competências. 

Numa  segunda  parte,  que  tem  como  objeto  a  identificação  de  competências 

requeridas  do  profissional  atuante  nas  relações  gerenciais/operacionais  das  agências  de 

turismo,  segundo  a  visão  de  mercado,  é  relatada  e  analisada  pesquisa  realizada  junto  a 

gestores de agências de turismo, do que decorre a elaboração da Síntese de competências D. 

Complementarmente,  na medida em que o trabalho objetiva contrapor formação e atuação 

profissionais no âmbito das agências de turismo, são transcritas e analisadas competências 

constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais, para cujo desenvolvimento é esperado se 

voltem os cursos de graduação em Turismo. Tem-se então a Síntese de competências E.

Finalmente, o binômio Formação/Atuação do turismólogo no cenário das agências de 

turismo é analisado na triangulação das competências conceitualmente construídas, com as 

demandadas por gestores de agências e as propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação em Turismo.

Representando  visualmente  a  íntegra  desse  processo  de  cunho  analítico-

interpretativo, tem-se o diagrama que segue, constitutivo da Figura 1:
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Figura 1: Representação gráfica do percurso reflexivo da dissertação
Fonte: O autor  
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3 DEFININDO COMPETÊNCIA

O  termo  “competência”  encontra-se  hoje  muito  presente  tanto  no  meio 

empresarial,  como no educacional.  Na medida em que este trabalho tem como tema 

“formação e atuação do turismólogo no cenário das agências de turismo”,  mostra-se 

pertinente retomar como o termo vem sendo entendido nesses dois âmbitos.

Numa leitura, ainda que não exaustiva de estudiosos do tema, constata-se não 

haver consenso entre eles, embora o uso do termo remonte há séculos, desde a época 

dos aprendizes artesãos na Idade Média (NISEMBAUM, 2000).

No  contexto  da  educação,  os  conceitos  de  competência  e  o  de  habilidade 

fazem-se  presentes  em  diferentes  políticas  públicas  voltadas  à  formação  básica  e 

universitária,  exemplificado,  em  termos  de  Brasil,  pelos  Parâmetros  Curriculares 

Nacionais, pelos exames de avaliação da educação nacional, como o Exame Nacional 

do  Ensino  Médio  (ENEM)  e  o  Exame  Nacional  de  Desempenho  de  Estudantes 

(ENADE).

Em se tratando particularmente dos cursos superiores – e,  dentre eles,  o de 

Turismo –, as Diretrizes Curriculares Nacionais, um dos objetos de análise do presente 

estudo, também apresentam a relação de competências e habilidades previstas para o 

desenvolvimento do perfil do profissional do turismólogo egresso desses cursos.

Um dos mais conhecidos conceitos de competência no âmbito educacional é o 

de  Perrenoud  (1999,  p.  07),  o  qual  se  refere  ao  termo  como:  “capacidade  de  agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles”. O autor defende ainda a idéia de que a formação profissional baseada 

em competências concede maior visibilidade aos processos, ritmos e modos de pensar e 

agir, transformando, inclusive, a capacidade de percepção e atitude do aluno em assumir 

sua parcela de responsabilidade na aquisição e produção de novos conhecimentos, bem 

como na construção de suas competências.    

Deffune e Depresbiteris (2000, p. 50) propõem um conceito de competência 

com outras especificações, quando o relacionam à capacidade de desenvolver, planejar, 

implementar e avaliar atividades, com autonomia. Os mesmos ainda acrescentam que 

“competência  é  a  capacidade  para  usar  habilidades,  conhecimentos,  atitudes  e 

experiência adquirida para desempenhar bem os papéis sociais”.

Apesar de ambas as propostas conceituais ressaltarem que as competências vão 

além  dos  conhecimentos,  o  conceito  de  Deffune  e  Depresbiteris,  ao  focalizar  a 
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interrelação entre habilidades, conhecimentos, atitudes e experiências para a construção 

das competências, situam essa interrelação na conjunção de autonomia e qualidade de 

desempenho social. 

Outros  estudiosos  tratam  igualmente  do  conceito  de  competência  além  do 

âmbito  educacional,  situando-o também ao âmbito  organizacional,  cujas  abordagens 

remetem  à  constituição  de  diferentes  tipologias.  Nessa  perspectiva,  destacam-se: 

Competências técnicas – são representadas por meio do conhecimento específico sobre 

determinada  área  de  trabalho,  configurando-se  como  competências  de  domínio  de 

apenas determinados especialistas e possuindo importância profissional cada vez menos 

significativa quando em estado puro (RESENDE, 2000); Competências intelectuais – 

referem-se à capacidade intelectual para lidar com operações e técnicas em geral e para 

solucionar problemas diversos (KLEMP JUNIOR, 1999);  Competências cognitivas – 

expressam-se pela capacidade de autonomia e domínio de conhecimento, ou seja, pela 

combinação de capacidade intelectual  com conhecimento, como,  por exemplo,  saber 

aplicar  terminologias  e elaborar classificações,  saber lidar com conceitos e teorias e 

interagir  em  diferentes  áreas;  saber  pensar,  inovar  e  criar  (RESENDE,  2000); 

Competências didáticas e pedagógicas – estão relacionadas aos processos de ensino-

aprendizagem  desenvolvidos  de  forma  eficiente,  buscando  integrar  teoria  e  prática, 

utilizando métodos de ensino que privilegiam a aquisição de conhecimentos, dentre os 

quais,  planejar  aulas  de  acordo  com  os  preceitos  pedagógicos,  saber  alcançar  os 

objetivos propostos nos processos de aprendizagem, bem como utilizar metodologias 

atrativas  para  o  aprendizado  (RESENDE,  2000);  Competências  metodológicas – 

conforme Fachin (2001), compreendem a capacidade de utilizar eficientemente técnicas 

e  meios  na  organização  das  tarefas  do  trabalho  para  o  alcance  de  objetivos 

organizacionais,  tais  como elaborar  normas  e  procedimentos,  organizar  o  trabalho  e 

planejar  aulas  (FACHIN,  2001);  Competências  de  liderança – referem-se  a  duas 

dimensões específicas: o comportamento orientado para a tarefa (uma espécie de saber 

fazer) e o comportamento orientado para o relacionamento com pessoas (capacidade de 

relacionar-se),  o  que  pode  ser  trtaduzido  por  saber  organizar  e  conduzir  grupos 

comunitários, por exemplo (FERNANDES, 2002).  

Já  é  possível  perceber  nesse  quadro  que  concerne  à  conceituação  de 

competência,  diferentes domínios de abrangência  que são pontuados,  com diferentes 

ênfases,  nos  quais  se  identificam  elementos/aspectos  intelectivos,  processuais, 

procedimentais,  atitudinais,  apoiados  em  conhecimentos.  Isso  pode  ser  igualmente 
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percebido e posto em relevo em outras propostas conceituais cujo foco recai sobre as 

competências nas organizações.

Dentre  os  muitos  conceitos  de  competência  adotados  para  o  meio 

organizacional,  cabe  ressaltar  o  de Chiavenato  (2002),  segundo o qual  aprendizado, 

conhecimento,  atitude  e  habilidade  são  considerados  elementos  fundamentais  na 

configuração das competências, 

Referentemente a tais elementos, Chiavenato (2002, p. 88), observa:

[...]  O conhecimento reforça e melhora suas atitudes [...].  Atitude 
significa a maneira como você encara o mundo ao seu redor, como você se 
comporta diante dos outros, como você enfrenta a realidade que o cerca [...]. 
Habilidade é maneira  como você  utiliza e  aplica  o  seu conhecimento  e  o 
transforma em ação.

Para o autor, “[...] competência significa tudo aquilo que [se] consegue fazer e 

realizar, mesmo em condições inadequadas ou negativas” (2002, p. 89). Trata-se de um 

quesito diferenciador entre as pessoas, representando um conjunto de habilidades que 

possibilitam o cumprimento de metas e a consecução de objetivos e resultados. Pode-se 

aqui identificar o vértice pragmático para o qual convergem e se conjugam habilidades, 

atitudes e conhecimentos. As competências consistiriam, pois, na colocação em prática, 

de forma bem sucedida, desse conjunto de elementos. 

Em direção semelhante, Durand, citado por Harb (2001) constroi seu conceito 

de  competência,  alicerçando-o  na  interseção  e  interdependência  dos  fatores 

“conhecimento”,  “habilidade”  e  “atitude”,  estes  associados  a  aspectos  cognitivos, 

técnicos  e  sociais  relacionados  às  atividades  e  ao  ambiente  de  trabalho.  O 

conhecimento, na ótica do autor, corresponde à transformação de dados em informações 

estruturadas, ou em conhecimentos captados e armazenados na mente do indivíduo, do 

que decorrem seu entendimento de mundo e suas concepções sobre as relações sociais e 

de  trabalho  (o  que  fazer/know-what e  por  que  fazer/why-what,  por  exemplo).  Por 

habilidade compreende o saber fazer algo, a capacidade de aplicação e utilização do 

conhecimento apreendido produtivamente. São categorias de habilidades: as intelectuais 

(ligadas  aos  processos  mentais)  e  as  motoras  (coordenação  neuromuscular),  estas, 

responsáveis  pela  condução  das  atividades,  como  por  exemplo,  a  confecção  de  um 

desenho ou a escrita.  No que diz respeito à atitude,  ela  expressa reações pessoais a 

certas circunstâncias ou tipo de trabalho, como também refere-se às questões sociais e 

afetivas correspondentes às atividades desenvolvidas no trabalho e ao seu ambiente. 
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Por  outro  lado,  Fleury  e  Fleury  (2000,  p.35)  ampliam a  abrangência  dessa 

abordagem, destacando que "o conceito de competência só revela seu poder heurístico, 

quando apreendido no contexto de transformações do mundo do trabalho, quer seja nas 

empresas, quer seja nas sociedades". Desse modo, a competência não se limita a um 

estoque de conhecimentos teóricos e empíricos detidos pelo indivíduo, nem se encontra 

encapsulada na tarefa, no fazer. Ou seja, o conceito de competência deve ir além do 

conceito de qualificação, deve explicitar a capacidade da pessoa em assumir e tomar 

iniciativas,  superando  assim  as  tarefas  prescritas,  e,  consequentemente,  sendo 

capaz de compreender e dominar situações novas e imprevistas no trabalho [Grifo 

meu].

 Ainda  no  intuito  de  tecer  este  breve  panorama  de  conceituações  de 

competência  na  esfera  organizacional,  cabe  lembrar  a  classificação  apresentada  por 

Zarifian  (2001)  para  o  qual  as  competências  podem  estar  subdivididas  em: 

competências  sobre processos – os  conhecimentos  sobre os  processos  de trabalho; 

competências técnicas –  os conhecimentos específicos sobre os trabalhos que devem 

ser realizados;  competências sobre a organização –  o saber organizar os fluxos de 

trabalho;  competências  de  serviço – capacidade  de  aliar  a  competência  técnica  ao 

resultado final gerado para o consumidor; competências sociais – o saber ser, incluindo 

atitudes que sustentam o comportamento das pessoas: autonomia, responsabilização e 

comunicação

Tomando  por  referência  essa  breve  sistematização  conceitual,  poder-se-ia 

depreender  que  o  desenvolvimento  de  competências  requer  a  realização  de 

aprendizagens  permanentes  nutridas  por  processos  educacionais  desenvolvidos  e 

retroalimentados, desde o contexto familiar e estendidos ao sistema formal de ensino, ao 

mundo  do  trabalho  e  das  relações  sociais.  Em assim  sendo,  o  desenvolvimento  de 

competências nutre-se de experiências pessoais e profissionais vivenciadas ao longo da 

vida,  quando,  autônoma,  responsável  e  eficazmente,  se  mobilizam,  transmitem, 

integram  e  aplicam  conhecimentos  na  condução  de  processos  e  atividades,  face  a 

situações  de  desafio  postas  pelas  e  nas  práticas  laborais  e  sociais.   Portanto,  ser 

competente não significa apenas possuir conhecimento qualificado sobre determinado 

assunto  ou tarefa;  implica  capacidade  de pensar,  agir,  interagir,  decidir  e  liderar  de 

modo satisfatório para si e para os outros. Quanto mais complexos e imprevistos forem 

os contextos, mais complexas e criativas tornam-se as competências requeridas. Nessa 

perspectiva,  os  profissionais  para  o  século  XXI  seriam  aqueles  capazes  de  tornar 
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efetivas suas competências para o seu crescimento pessoal, social e profissional e para o 

crescimento  organizacional,  num  contexto  de  constantes  inovações,  instabilidade  e 

competitividade.

Em outras palavras, e de forma sintética, competência poderia ser definida – e 

o será no âmbito do presente trabalho – como a capacidade resultante da articulação 

entre  saberes,  fazeres  e  atitudes,  articulação  essa pressupondo uma interrelação  de 

caráter  permanente,  efetivada  no  equacionamento  com  contextos  de  atuação  e  de 

aprendizagens contínuas de natureza social e profissional. 

Focalizando  cada  um  desses  elementos,  ainda  que  de  modo  bastante 

simplificado,  propõe-se o entendimento de saberes, como informações processadas e 

assumidas pelo sujeito,  de forma que os saberes vão além das informações que este 

retém  ou  que  processa  como  conhecimento;  eles  se  instituem  na  incorporação,  na 

apropriação dos conhecimentos pelo sujeito.

Os fazeres compreenderiam os comportamentos do sujeito face aos desafios a 

serem  enfrentados  na  prática  social  e  profissional,  nos  quais  se  vale  dos  saberes 

desenvolvidos. Os fazeres retratam a forma de utilização de saberes na resolução de 

situações-problema de diferentes ordens. Considerando, porém, a relação cíclica entre 

saberes  e  fazeres,  estes  se  constituem,  igualmente,  numa  maneira  de  transmissão 

daqueles.

Subjacente a esse processo de articulação entre saberes e fazeres encontra-se o 

elemento “atitude”, que passa a expressar as avaliações que fazemos de pessoas, objetos 

e idéias. Por apropriação do conceito formulado por Aronson et al. (2002), tem-se o 

entendimento de que as atitudes são formadas basicamente por um componente afetivo 

(reações  emocionais  ao  objeto  provocador  da  atitude),  um  componente  cognitivo 

(pensamentos  e  opiniões  sobre  tal  objeto),  e  um  componente  comportamental 

(determinadas ações perante o objeto). 

Nessa proposta conceitual de competência a partir da conjunção entre saberes, 

fazeres  e  atitudes,  a  forma  como  são  organizados  e  apropriados  os  conhecimentos 

(saberes) e efetivados nas ações (fazeres), irá marcar a natureza das atitudes. Estas, por 

sua  vez,  irão  igualmente  influenciar  o  processo  de  construção  dos  saberes  e  de 

desenvolvimento  dos  fazeres,  configurando-se  assim  um  processo  cíclico  de 

retroalimentação, conforme ilustrado na figura 2.
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Competências 

Figura 2: Elementos constitutivos do conceito de competência em sua interrelação 
Fonte: o autor

Tendo presente, pois, o conceito de competência aqui adotado e o intuito de 

identificar, de forma conceitual, competências requeridas para atuação do turismólogo 

em agências de turismo, faz-se necessário caracterizar estrutural e funcionalmente as 

agências,  de modo a que se possa estabelecer  as relações pretendidas.  É o que será 

abordado no item a seguir.
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4 CARACTERIZAÇÃO  HISTÓRICA,  ESTRUTURAL  E  FUNCIONAL  DA 

ORGANIZAÇÃO  “AGÊNCIA  DE  TURISMO  E  COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS DO AGENTE DE TURISMO”

   
Para  elaborar  uma  caracterização  estrutural  e  funcional  da  organização 

“agência  de  turismo”  no  contexto  brasileiro,  como  base  para  formulação  de 

competências  profissionais  para  atuação  no  setor,  faz-se  relevante,  a  partir  de  um 

percurso histórico, proceder metodologicamente a uma abordagem pontual (sincrônica) 

e a uma seleção no conjunto de categorizações tipológicas construídas ou normatizadas. 

Nessa direção, a análise pretendida recairá sobre as agências classificadas como mistas 

e integrantes da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV)1

4.1 PERCURSO HISTÓRICO

Conforme consta da literatura a respeito (Rejowski e Perussi, 2008; Tomelin, 

2001;  Marin,  2007;  Lohmann,  2008;  Santos,  2008),  o  histórico  da  atividade  de 

agenciamento de viagens no país, no que tange à constituição das primeiras empresas do 

ramo, não permite afirmar com toda certeza qual terá sido o primeiro registro de agência 

de turismo no país. No entanto, a partir da revisão bibliográfica realizada, considerar-

se-á a Agência Geral de Turismo, fundada em 1943, na cidade de São Paulo, como a 

primeira agência de turismo eminentemente brasileira.

No contexto internacional, apesar da relevância do crescimento no mercado de 

agências de turismo verificado durante o século XIX, não se pode negar que, durante o 

século  XX,  impulsionados  pela  expansão  dos  meios  de  transporte  e  da  tecnologia, 

ocorreram os maiores avanços no ramo de agenciamento.

Conforme  será  melhor  explicitado  no  item  5  do  presente  trabalho,  o  qual 

contempla  os  aspectos  históricos  do desenvolvimento  do turismo,  a atividade  serviu 

como  um meio  de  recuperação  econômica  das  nações  cujo  crescimento  havia  sido 

interrompido devido às restrições impostas pelo conflito entre o eixo versus os aliados. 

1  Criada em 28 de Dezembro de 1953 na cidade do Rio de Janeiro- RJ, a partir da união de um grupo de 
agências de turismo, a ABAV é considerada por alguns como a entidade mais representativa do turismo 
brasileiro, possuindo mais de 3.000 empresas filiadas à mesma. (www.abav.com.br, acessado em 25 de 
Julho de 2010)
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Assim  sendo,  torna-se  importante  relacionar,  de  forma  direta,  essa  nova 

tendência pós-guerra de massificação do turismo, com a elaboração dos package tours, 

à expansão do número de agências de turismo no mundo.  Outro fator importante diz 

respeito  ao crescimento  e desenvolvimento  obtidos pelas companhias  aéreas  durante 

esse período e, como consequência, o declínio do transporte marítimo e ferroviário.

Com base nesse crescimento do setor de transporte aéreo, registra-se, em 1945, 

a criação da International Air Transport Association (IATA – Associação Internacional 

de  Transporte  Aéreo),  constituindo-se  como  entidade  que  apresentava  por  objetivo 

assegurar a todos os seus filiados igualdade de condições de competição em todos os 

mercados do mundo, bem como garantir segurança e eficiência do transporte aéreo.

Ainda  em  se  tratando  do  aspecto  expansivo  da  aviação,  que  ocorreu 

principalmente a partir da década de 1950, Rejowski e Perussi (2008, p.07), a partir de 

considerações de Ikeda, também apontam o fato de que, nessa mesma época, percebe-se 

o  estreitamento  da  relação  entre  as  agências  de  turismo  e  as  companhias  aéreas. 

Ressaltam as autoras que

[...] a vinculação das agências de viagem às companhias aéreas era tão forte 
que antes de 1959 uma agência só poderia ser aberta nos Estados Unidos se 
fosse patrocinada por uma companhia aérea e se sua abertura fosse aprovada 
por dois terços dos representantes desses transportadores. 

Constata-se,  a  partir  disso,  que  o  cenário  das  décadas  de  1950  e  1960 

caracterizou-se  pelo  aspecto  de  parceria  que  envolvia  o  trabalho  entre  companhias 

aéreas e  agências,  reiterando a falta  de condições  estruturais  das primeiras  em abrir 

filiais para revenda de seus bilhetes, justificando assim, a necessidade de as mesmas 

disporem das  agências  que pudessem auxiliar  na execução dessa tarefa,  sendo estas 

últimas,  responsáveis  por  cerca  de  setenta  e  cinco  por  cento  (75%)  da  venda  de 

passagens aéreas.

Ainda  no  presente  período,  observa-se  o  início  do  processo  referente  à 

organização das agências em entidades de classe nacionais, com a constituição, em 1966 

da  Universal  Federation  of  Travel  Agencies  Associations (UFTAA  –  Federação 

Universal das Associações de Agências de Viagens).

Para Lohmann (2008), outro fator considerado como merecedor de destaque 

para a época é a criação, em 1968, do primeiro sistema computadorizado de reservas 

(CRS), cuja função básica era possibilitar que intermediários obtivessem informações 
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relevantes de uma determinada companhia aérea para seus clientes e, principalmente, 

efetuassem reservas diretamente de seus terminais, eliminando assim a necessidade do 

procedimento clássico de compra de passagens2 e reduzindo, de forma considerável, o 

número de erros, o tempo de execução do processo e a efetivação da venda.     

No Brasil, durante essa mesma época, percebem-se similaridades relativas ao 

desenvolvimento e à organização do ramo de agências de turismo, dando início, dessa 

forma,  ao  processo  de  profissionalização  da  atividade  no  país,  com  a  criação  das 

primeiras  entidades  associativas  do  setor  (sindicatos  e  associações  de  agências  e 

operadoras de turismo). 

No que tange à ABAV, a partir do ano de 1959, a entidade passa a contar com 

maior representatividade, uma vez que as agências da cidade de São Paulo (SP), a qual 

concentrava na época, a maior quantidade desse tipo de empresas, passaram a integrar 

tal associação.

Retomando  a  questão  dos  aspectos  evolutivos  das  agências  de  turismo  no 

século XX, percebe-se, a partir dos anos de 1970, a introdução e aplicação de modernas 

técnicas  de  marketing, as  quais  tinham como principal  foco  o produto turístico  e  a 

padronização da oferta. O referido período caracteriza-se também pela franca expansão 

da atividade de agências de turismo por todo o mundo.

Em se tratando do território brasileiro, Rejowski e Perussi (2008) salientam o 

nascimento da CVC Turismo, em 1972, inicialmente caracterizando-se como agência de 

turismo e, posteriormente, vindo a tornar-se a maior operadora de turismo do país.

Criada na década anterior, em 1964, a empresa Soletur também desponta no 

mercado  nessa  mesma  década,  apresentando  inovações  como  viagens  internacionais 

com  o  “ônibus  brasileiro  nos  Estados  Unidos”.  Outra  operadora  que  poderia  ser 

mencionada como referencial para a época é a Stella Barros, considerada pioneira no 

transporte de passageiros para o complexo Walt  Disney World,  permanecendo como 

ícone em termos de operação e venda desse produto durante as décadas seguintes até o 

final do século XX.

As  décadas  de  1980  até  meados  da  década  de  1990  foram marcadas  pelo 

aumento considerável do volume de negócios das agências de turismo, pelo fato de as 

mesmas  serem  responsáveis  pela  maior  parte  da  intermediação  do  fluxo  de 

deslocamentos  internacionais.   As  considerações  de  Marin  (2007)  para  o  referido 

2  O procedimento clássico de compra de bilhetes por parte dos agentes de turismo constituía-se em os 
mesmos telefonarem para os escritórios de reservas de empresas (REJOWSKI E PERUSSI, 2008).
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período  sinalizam  a  importância  da  inserção  de  tecnologias  como  o  Sistema  de 

Distribuição Global (GDS) nas agências de turismo, cujo objetivo inicial era reunir os 

sistemas computadorizados de reservas (CRS) de diversas companhias aéreas, a fim de 

facilitar  as  reservas  on-line,  que  poderiam ser  feitas  a  partir  de  qualquer  lugar  do 

mundo.

A década de 1990 começou com quatro grandes GDS dominando o 
mercado  –  Amadeus  (www.amadeusbrasil.com.br),  Galileo 
(www.galileobrasil.com,br),  Sabre  (www.sabrebrasil.com.br)  –  e  outros 
menores, de âmbito regional, como o Infini (www.infini-trvl.co.jp) e o Acess 
(www.acess.co.jp),  que,  somados  aos  outros,  eram  responsáveis  por 
praticamente  a  totalidade  das  reservas  aéreas  no  mundo  (MARIN,  2007, 
130). 

A tecnologia dos GDS evoluiu à medida que tais sistemas passaram também a 

contemplar  reserva  e  compra  de  serviços  de  hotéis,  trens,  locadoras  de  veículos, 

cruzeiros marítimos,  teatros,  eventos esportivos,  além de fornecer informações como 

exigência de visto para determinados destinos, sendo responsáveis, inclusive, por bancar 

investimentos  de  equipamentos  de  informática  e  tecnologia  nas  agências  parceiras, 

caracterizando-se assim como principal canal de distribuição de serviços turísticos do 

início da década de 1990 até o final do século XX.

Para Tomelin (2001, p.82), com a introdução dessas inovações no cenário das 

agências  de  turismo,  as  mesmas  deixaram  de  caracterizar-se  como  “escritórios 

convencionais” para se tornarem [...] “lojas limpas, onde a tecnologia substituiu o papel, 

tornando  a  qualidade  do  atendimento  uma  função  tão  essencial  quanto  à  própria 

agência”. 

No que se refere à década de 1990, Rejowski e Perussi (2008) observam que, 

nessa época, verificou-se forte crescimento das viagens em um mercado cada vez mais 

competitivo.  Apresentavam-se  produtos  diferenciados  a  viajantes  com  novas 

características, utilizando-se tecnologias avançadas e em constante evolução. A par isso, 

várias das grandes agências de turismo associaram-se a outras agências e/ou empresas 

turísticas.

Quanto ao desenvolvimento do setor em solo brasileiro, ainda durante a década 

de 1990, observa-se a importância do advento do Plano Real, em meados de 1994, o 

qual agiu de forma impactante sobre a economia nacional e, consequentemente, sobre as 

agências de turismo, em função da redução dos índices de inflação, resultando na queda 

dos  preços  das  passagens  aéreas  e,  em  decorrência,  na  diminuição  do  valor  das 
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comissões  e  do  percentual  de  lucro  das  agências.  Em contrapartida,  a  nova  moeda 

possibilitou também crescimento e expansão dos negócios de agenciamento de viagens, 

com a desvalorização do dólar  em relação ao real  e a  consequente  oportunidade de 

abarcar o mercado de viagens internacionais.  

Nos anos 90, categorizados por Marin (2007) como “era pré-internet”, observa-

se  que  as  agências  se  encontravam em uma  posição  privilegiada  de  centralidade  e 

intermediação no processo de venda, possuindo relacionamentos densos em quase todas 

as  organizações,  o  que  lhes  possibilitava  a  manipulação  dos  recursos  em  prol  da 

garantia de seus interesses. Esse cenário favorável tornou possível a franca expansão de 

mercado desse segmento da atividade turística, ocorrido a partir de meados da década de 

1980. 

Nesse período, pode-se dizer que havia certo consenso de que as agências de 

turismo constituíam-se em empresas  com uma necessidade  mínima de investimento. 

Durante muito tempo, constatou-se que a abertura de uma agência requeria apenas o 

aluguel  de  uma  sala  comercial,  com  uma  única  mesa,  um  aparelho  de  fax  e  um 

computador, cedido pelo GDS, mediante contrato de exclusividade de vendas por esse 

canal de distribuição. Não são raros os relatos de casos de sucesso de agências que, à 

época, fizeram inicialmente uso dessa estrutura.

Em se tratando da remuneração,  quanto ao seu caráter de intermediação3 de 

produtos e serviços, Santos (2008, p.43) chama a atenção para o fato de que

[...]  as  agências  de turismo,  consideradas  até  o final  do século XX como 
parceiras  dos  produtores,  eram  comissionadas  por  essas  empresas,  não 
repassando  o  custo  da  comissão  aos  consumidores  finais.  Esse 
comissionamento,  que  em alguns  casos  ainda  é  praticado  nos dias  atuais, 
representa um valor diferente para cada tipo de produto, variando de 6% no 
transporte aéreo, até 15% na locação de automóveis e outros serviços [...] 

 

 Dessa forma, segundo a autora, a remuneração dos agentes de viagens, era 

gerada por meio do “efeito rebate”, que se caracteriza por um repasse de comissões do 

produtor ao mediador.  Para a compreensão da amplitude do trabalho de intermediação 

de serviços turísticos,  é preciso levar em conta dois tipos de relação: aquela entre o 

cliente  e o agente de viagens e a relação deste com seus fornecedores.  À luz desse 

modelo  de  remuneração  (vinculado  ao  caráter  de  centralidade  e  intermediação, 

3  Tomando por referência Santos (2008), especificamente no segmento do turismo, considera-se que o 
termo “intermediação” caracteriza-se pela mediação existente entre  o turista e os distribuidores dos 
serviços e produtos disponíveis. 

31



anteriormente  mencionado),  e  dos  reflexos  econômicos  positivos,  a  atividade  de 

agenciamento de viagens mostrou-se como uma atraente oportunidade de obtenção de 

lucros, até o final do século XX.

Dentro dessa lógica de boa lucratividade à custa de baixo investimento, para os 

empresários do setor, não havia a necessidade de empregar pessoal especializado para 

trabalhar  em  suas  agências,  o  que  os  levava  a  optar,  na  maioria  das  vezes,  por 

alternativas  que proporcionassem soluções  mais  econômicas,  como a contratação  de 

funcionários sem experiência, com menor remuneração do que aquela que seria devida a 

profissionais com maior preparo, conhecimento e tempo de atividade. 

Em meio a esse quase “mar de rosas” que caracterizava as agências de turismo 

até o final do século XX, não parece haver a percepção da necessidade de inserção do 

profissional com curso superior em Turismo nesse segmento de mercado, consistindo 

em uma possível  justificativa para a conturbada  relação entre  mercado e Academia, 

observada ao longo dos anos. 

No  entanto,  já  a  partir  do  final  do  século  XX,  registra-se  a  ocorrência  de 

diversas  modificações,  as  quais  serão  responsáveis  pela  profunda  alteração  desse 

cenário  favorável,  fazendo-se  importante  repensar  os  paradigmas  estabelecidos, 

principalmente no que concerne ao papel  que o profissional  com curso superior em 

turismo (turismólogo) teria a desempenhar.

O MERCADO DAS AGÊNCIAS DE TURISMO FACE À INSERÇÃO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS 

    

Com  relação  às  classificações  bem  como  deliberações  normativas  para  o 

segmento de agências de turismo, será adotado um referencial  teórico que, de modo 

geral, focaliza prioritariamente o contexto brasileiro, o que se justifica pelo fato de as 

agências,  as  quais  servirão  de  análise  para  a  pesquisa,  estarem localizadas  em solo 

nacional e instituídas de acordo com as políticas e normas vigentes estabelecidas por 

órgãos e associações exclusivamente nacionais. 

Em meio ao contexto histórico de desenvolvimento do setor, percebe-se que, 

na  constituição  organizacional  das  agências  no  formato  atual,  foram  múltiplas  e 

significativas  as  mudanças  que  se  sucederam  com  referência  aos  processos 

administrativos, à sua constituição estrutural e funcional, a relações diretas e indiretas 
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com  outras  organizações,  aos  recursos  materiais  e  ao  envolvimento  de  quadro  de 

pessoal.

A chegada do século XXI, trazendo consigo um desenvolvimento tecnológico e 

científico cada vez maior e que tornou possível a criação de novas e complexas formas 

de interação (formas que até então permeavam apenas o imaginário de um universo 

reduzido  de  pessoas),  promove,  juntamente  com  o  advento  do  fenômeno  da 

globalização, reflexões e questionamentos quanto aos rumos pelos quais as sociedades 

do futuro trilhariam seu caminho.

Nesse contexto de avanços e inovações, está inserido o segmento de agências 

de turismo, exposto tanto a influências positivas para o seu desenvolvimento, quanto a 

aspectos “perversos” proporcionados pelo novo cenário, considerados, de algum modo, 

responsáveis  diretos  e/ou  indiretos  pela  decadência  e,  em  alguns  casos,  pelo 

desaparecimento  desses empreendimentos.   Como assinala  Tomelin (2001, p.21),  ao 

longo dos últimos anos, múltiplos fatores têm beneficiado as agências de turismo ou se 

constituído  em  obstáculo  a  seu  desenvolvimento.  Dentre  eles,  menciona  o 

desenvolvimento  da  aviação  comercial,  do  turismo  doméstico  e  internacional,  da 

legislação aeroportuária, de grupos econômicos ligados ao turismo e atividades afins, de 

grandes empresas norte-americanas e européias pelo mundo, e em especial pelo Brasil. 

E,  particularmente,  nas  duas  últimas  décadas,  refere  a  oscilação  na  estabilidade 

econômica dos países, o desenvolvimento da tecnologia, dos sistemas de informação e 

de comunicação e a globalização.

O impacto do surgimento da Internet como nova ferramenta de apoio comercial 

e  operacional,  aliado  à  desregulamentação  do  transporte  aéreo  e  a  demais  fatores 

econômicos,  tornaram-se desafios a serem enfrentados  pelas agências  de turismo no 

limiar deste século. Para Santos (2008), o advento da Internet traz consigo o processo de 

desintermediação (tempos  depois,  por  sua  vez,  possibilitando  o  processo  de 

reintermediação),  os  quais  passaram a caracterizar,  nesse novo contexto  de avanços 

tecnológicos, a atividade turística. A referida rede mundial ampliou para os clientes o 

acesso a informações com maior diversidade e abrangência, tornando-os mais exigentes, 

ao mesmo tempo em que facilitou o processo de venda direta por parte dos fornecedores 

turísticos (empresas aéreas, hotéis, transportadoras, entre outros) ao consumidor final, 

eliminando assim, a dependência em relação aos distribuidores, e consequentemente, a 

confortável posição de centralidade ocupada pelas agências anteriormente.  
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Do ponto de vista da remuneração, observa-se o declínio do modelo clássico de 

pagamento  de  comissões,  com  a  redução  dos  percentuais  que  vinham  sendo 

tradicionalmente  aplicados,  processo  esse  iniciado  primeiramente  pelas  companhias 

aéreas americanas e, posteriormente, adotado também em âmbito mundial.

Marin (2007) lembra que, na chamada “velha economia”, apenas uma pequena 

parcela do seu produto era comercializada diretamente aos consumidores, sendo que a 

maior parte das vendas era realizada por seus respectivos distribuidores. Uma possível 

explicação  poderia  ser  encontrada  no  fato  de  empresas  não  apresentarem,  à  época, 

estrutura suficiente para suprir a demanda de mercado.

Como forma de entender melhor o processo de desintermediação que passa a 

caracterizar  o  mercado,  pode-se  tomar  como  referente  os  fornecedores  turísticos, 

principalmente as companhias aéreas e hotéis. Para estes, o pagamento de comissões, 

tanto aos agentes, quanto aos serviços dos GDS, implicava elevados custos, os quais, 

após  um  determinado  tempo,  passaram  a  constituir-se  em  ônus  financeiro  a  essas 

empresas,  passando  estas  a  buscar  soluções  que  possibilitassem  a  venda  direta  ao 

consumidor final, relegando a segundo plano a lembrança da parceria desenvolvida com 

seus distribuidores em tempos passados. 

O  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  de  comunicação  tornou  possível 

suprir essas deficiências estruturais. Tem-se, como exemplo, a criação de sites próprios 

das  companhias  aéreas  e  de  hotéis  com a  possibilidade  de  venda  de  seus  produtos 

online, permitindo, assim, atingir o consumidor final e, principalmente, reduzir o ônus 

que  os  serviços  prestados  por  intermediadores  representavam.  A  tão  almejada 

oportunidade  de  atingir  diretamente  os  consumidores  chegava  finalmente  aos 

fornecedores, os quais passaram a reestruturar seus canais de venda, “[...] com a (agora 

não tão) secreta intenção de dispensar tanto os GDS, quanto os agentes de viagem” 

(MARIN, 2007, p. 38). Percebe-se então, nesse cenário, que os avanços nas tecnologias 

e nos meios de comunicação,  que ocorreram principalmente após o início do século 

XXI, acarretaram direta e indiretamente essa nova tendência do mercado, que consiste 

na eliminação de terceiros. 

Esse novo contexto das agências, que tem como um de seus principais focos a 

venda direta, remete, de certa forma, a levantar questões sobre o futuro do mercado de 

agências  de  turismo,  antes  consolidadas  por  sua  característica  de  intermediação. 

Emergem,  de  imediato,  questões  como:  O  que  fazer  para  que  a  atividade  de 

agenciamento sobreviva? Como competir e fazer bom uso dessas novas tecnologias? 
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Como equacionar o problema da venda direta? E, talvez, o mais importante de tudo: 

Qual será o perfil de um profissional apto a fazer frente a esse contexto?  Que saberes, 

fazeres e atitudes deveriam compor esse perfil? 

Estudiosos  do assunto falam na  conversão das  agências  do século XXI em 

“autênticas consultoras de viagem” (MARIN, 2007, p. 67) como forma de agregar valor 

aos  serviços  que  oferecem,  porém,  independentemente  das  perspectivas  que  sejam 

traçadas, o momento é de redefinição da função profissional do agente como também da 

própria agência, de necessidade de repensar marcos teóricos de sustentação das novas 

práticas requeridas e, particularmente, de estabelecer “parceria” com o cliente e com os 

recursos da Internet disponíveis, utilizando-os a favor do crescimento e da consolidação 

da agência.

Por outro lado, além dos aspectos decorrentes das relações das agências com o 

contexto  socioeconômico  e  tecnológico  que  vêm  redefinindo  esse  segmento  de 

mercado, faz-se pertinente, mesmo que de forma sintética, retomar tipologias em que se 

enquadram  as  agências,  na  medida  em  que  é  de  supor  que,  inerentes  a  elementos 

estruturais e funcionais, possam ser requeridas competências específicas ao profissional 

nelas atuante. É o que se examinará a seguir.

TIPOLOGIAS DE AGÊNCIA DE TURISMO

Face  à  diversidade  estrutural  e  organizacional  que  passou a  caracterizar  as 

organizações de agenciamento de turismo, surgem diferentes categorizações com base 

em critérios  distintos4,  inicialmente pautadas  por classificações  adotadas no exterior. 

Dentre elas, Braga (2008) menciona as de Ruiz e Armand e as de Cobreros, segundo os 

quais se distinguem três principais tipos de agências de turismo em relação ao destino 

comercial dos seus produtos: as maioristas, que organizam todos os tipos de serviços e 

produtos turísticos e os comercializam exclusivamente para as agências minoristas; as 

minoristas ou  detalhistas, consideradas aquelas que revendem ao cliente/consumidor 

final o produto das agências maioristas; e as maioristas-minoristas ou mistas, as quais 

4  Agências  de  Viagens  Detalhistas;  Agências  de  Viagens  Maioristas:  Agências  de  Viagens  Tour 
Operators (Operadoras de Turismo; Agências de Viagens Receptivas; Agências de Viagem e Turismo 
Consolidadoras: Agências de Viagens e Turismo Escola (TOMELIN, 2001).
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podem funcionar ao mesmo tempo como maioristas e minoristas, comercializando seus 

produtos tanto para outras agências como para os consumidores finais. 

Historicamente,  do ponto  de vista  normativo,  no ano de 1980,  a  legislação 

brasileira estabeleceu a subdivisão das agências em duas categorias, utilizando, como 

critérios  de  diferenciação,  os  produtos  que  comercializam.  São  elas:  agências  de 

viagem e turismo ou agências de viagem. 

Sob a égide da referida legislação, de acordo com o Decreto Federal no 84.394, 

eram  prerrogativas  das  agências  de  viagem  e  turismo:  venda  comissionada  ou 

intermediação remunerada de passagens individuais ou coletivas, de passeios, viagens e 

excursões;  intermediação  remunerada  na  reserva  de  acomodações;  recepção, 

transferência  e  assistência  especializada  ao  turista  ou  viajante;  operação  de  viagens 

individuais  ou  coletivas,  compreendendo  a  organização,  contratação  e  execução  de 

programas, roteiros e itinerários; representação de empresas transportadoras, empresas 

de  hospedagem  e  outras  prestadoras  de  serviços  turísticos;  divulgação  por  meios 

adequados,  inclusive  propaganda  e  publicidade,  dos  serviços  mencionados 

anteriormente.

O  referido  decreto  concedeu  também  às  agências  de  viagem  e  turismo  a 

permissão de realizar atividades não-privativas, como: a obtenção de documentos para 

viajantes; reserva e venda de ingressos para shows e espetáculos artísticos,  mediante 

comissionamento; transporte turístico de superfície; agenciamento de carga, prestação 

de serviços para congressos, feiras e demais eventos; operações de câmbio.  

Apenas as agências de viagem e turismo possuíam permissão para organizar 

viagens e excursões, individuais ou coletivas, para destinos nacionais e internacionais. 

As agências de viagem somente tinham permissão de organizar viagens internacionais 

se o meio de transporte utilizado fosse rodoviário, sendo que a maior parte do itinerário 

deveria ocorrer em solo nacional e ser apenas complementado por trechos em países que 

estabeleciam fronteira com o Brasil.

Braga (2008, p.21) observa que essa diferenciação prevista pelo Decreto tinha 

sua aplicação bastante limitada, por não permitir distinção das funções de produção ou 

distribuição das agências, consideradas como básicas para o funcionamento da atividade 

turística. Textualmente afirma a autora:

[...] as agências de viagem não podiam organizar excursões para o 
exterior,  mas  tinham  a  possibilidade  de  vender  passagens  aéreas  para  o 
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exterior,  complementando com noites de hotel, passeios e outros serviços 
que caracterizam uma viagem individual para o exterior.

Com o  intuito  de  aportar  uma  possível  solução  para  os  entraves  quanto  à 

classificação conceitual das agências, sobreveio, em 2005, o Decreto Federal nº 5.406, o 

qual, oficializando o que já se percebia no mercado, estabeleceu uma nova denominação 

para as empresas do ramo de turismo: “operadoras turísticas”, e “agências de viagem”. 

Ainda segundo essa nova legislação,  ambas se enquadravam em uma categoria  com 

abrangência superior:  agências de turismo.

As  operadoras  turísticas,  que  podem  ser  igualmente  consideradas  como 

maioristas, têm como objetivo principal a montagem de pacotes, conjugando serviços de 

transporte de origem até o destino turístico com o transporte da localidade visitada, bem 

como, entre outros, serviços de guias acompanhantes locais, hospedagem, alimentação, 

passeios,  atividades  de  entretenimento,  entre  outros.  Subdividem-se  em  operadoras 

internacionais,  nacionais,  locais,  de  receptivo,  de  ecoturismo,  de  intercâmbio,  de 

incentivo, de cruzeiros marítimos, de pesca, de golfe.

Já  as  agências  de  viagem,  as  quais  poderiam  equivaler  à  minoristas, 

estabelecem  a  conexão  entre  os  produtos  turísticos  e  consumidores,  atuando  como 

intermediadores entre os consumidores e os serviços turísticos,  tais como transporte, 

hospedagem,  serviços  de  receptivos,  gastronomia,  seguro-viagem,  pacotes  turísticos. 

Essa  categoria  de  agência  subdivide-se  em:  representante,  distribuidora,  vendedora, 

especializada em viagens de lazer e de negócios. 

No  entanto,  diante  de  desdobramentos  originados  do  cenário  atual,  do 

acirramento  da  competição  entre  as  empresas,  em  muitas  agências,  o  caráter  de 

especialização do negócio dá lugar à multifuncionalidade, ou seja, as mesmas atuam, 

simultaneamente, na função de agências maioristas, minoristas e vendedoras de turismo 

de  lazer,  negócios,  eventos,  ecoturismo,  intercâmbios,  entre  outros  segmentos, 

montando seus próprios roteiros e criando pacotes (os quais podem ser revendidos, tanto 

para  outras  agências,  quanto  para  o  consumidor  final),  comercializando  pacotes 

oferecidos  por  outras  agências,  prestando  ainda  serviços  de  venda  de  hospedagem, 

seguro-saúde, análise  e encaminhamento de vistos consulares.  Assim sendo, pode-se 

constatar, como tendência atual do mercado, a predominância das agências de caráter 

“misto”, as quais serão particularmente objeto de descrição e análise, considerando o 

escopo do presente trabalho.
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Associando então o texto normativo à classificação de Ruiz e Armand (1997) e 

de Cobreros  (1999)  antes  referida,  têm-se as  categorias  ora  adotadas  pelo mercado: 

operadoras turísticas, maioristas; agências de viagem, minoristas e as agências mistas, 

que atuam como maioristas e minoristas, conforme ilustra a figura 3:

Figura 3: Classificação das Agências de turismo no Brasil
Fonte: O autor (Adaptado de Braga, 2008)

ESTRUTURA  ORGANIZACIONAL  E  FUNCIONAL  DE  UMA  AGÊNCIA  DE 
TURISMO DE CARÁTER MISTO

No Brasil, de acordo com Tomelin (2001), o mercado de agências de turismo 

em geral é constituído de cerca de 80% de empresas de pequeno porte. Dessa forma, a 

estrutura, a organização e o funcionamento de uma agência de turismo estão ligados às 

funções  básicas  organizacionais  de  promoção,  reservas  e  vendas  de  serviços,  como 

transporte, hospedagem, alimentação, entre outros.
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Pode-se observar então que, em termos de cenário brasileiro, não se dispõe de 

um modelo  adequado de  estrutura  organizacional  e  funcional  que possa  certificar  a 

efetividade  de  todos  os  processos  que  compõem  uma  agência  de  turismo, 

independentemente do seu porte, o que pode vir a constituir-se em mais um entrave ao 

desenvolvimento do segmento. A essa realidade acresce-se ainda o caráter familiar de 

muitas dessas empresas, disso decorrendo falta de clareza em relação à especificidade 

das atribuições de seus funcionários, idealizando-se a lógica do “aqui todo mundo faz 

de tudo, por isso nunca se sabe ao certo quem fez o quê”.

No entanto, como ressalta Braga (2008), para uma agência de turismo poder 

exercer suas funções de maneira adequada, é importante que seu modelo de organização 

estrutural se institua sob forma departamentalizada, na medida em que diversidade de 

procedimentos exige especializações. Diz a autora: “[...] cada departamento tem funções 

específicas, mas devem atuar em conjunto, de forma harmônica, para que cada um sirva 

ao outro de modo que ambos alcancem seus objetivos de forma eficaz” (BRAGA, 2008, 

p.63).

Em se tratando de pequenas empresas, é comum o fato de que, inicialmente, 

sejam estruturados apenas dois departamentos, sendo eles o administrativo financeiro e 

o comercial. Porém, à medida que a agência se desenvolve, os referidos departamentos 

tendem a ser subdivididos objetivando maior  agilidade  e eficiência  na operação dos 

negócios. 

O modelo de estruturação de uma agência de turismo mista (representado mais 

adiante  na  figura  4)  compreendendo  os  departamentos  administrativo-financeiro  e 

comercial – estes, por sua vez, subdivididos em setores – poderia ser esquematicamente 

assim desenhado: 

Departamento Administrativo- Financeiro

• Setor gerencial de RH – coordena os processos de seleção, treinamento 

e  contratação,  bem  como  dispensas  e  rescisões  de  contrato  de 

funcionários.  É  o  responsável  por  monitorar  as  metas  e  objetivos 

estabelecidos no planejamento estratégico.

• Setor gerencial financeiro e contábil – responde pelo plano financeiro, 

com a elaboração  de relatórios  para acompanhamento  do desempenho 

financeiro da empresa, definição de procedimentos de análise e liberação 
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de  crédito  para  clientes  efetuarem  pagamentos  in  voice  (faturados). 

Realiza  também  o  acompanhamento  das  despesas  com  material  de 

escritório e a conferência da prestação de contas. Gerencia as contas a 

pagar e a receber, bem como o fluxo de caixa. Esse setor é responsável 

igualmente  pela  administração  dos  prazos  de  pagamento,  cálculo  de 

valores  de  comissão,  controle  dos  gastos  e  negociação  com  os 

fornecedores. Engloba igualmente o estudo de leis, regrais fiscais e de 

tributação,  buscando  alternativas  para  reduzir  o  valor  das  tributações, 

desde o âmbito municipal até o federal. Controla também a emissão de 

recibos, notas fiscais e guias de recolhimento de impostos.

Departamento Comercial

• Setor  gerencial  de propaganda e  marketing –  é  o responsável  pelo 

cumprimento das diretrizes do plano de  marketing, com a consolidação 

de  parcerias  comerciais,  avaliação  da  satisfação  e  fidelização  dos 

clientes,  elaboração  de  folheteria  e  demais  materiais  de  divulgação, 

promoção e propaganda.

• Setor  gerencial  de  vendas  e  atendimento  –  controla  a  equipe 

operacional em suas diferentes subdivisões:  transporte aéreo e terrestre; 

lazer e corporativo, feiras e eventos, ou ainda, nacional e internacional – 

classificação essa que pode variar  de acordo com as características da 

empresa. Esse mesmo setor toma a seu encargo a análise de resultados de 

call center e do atendimento eletrônico. Compreende um setor de apoio, 

o qual é responsável,  entre outras funções, por administrar  o fluxo de 

documentos,  como  solicitações  de  clientes,  reservas  e  ordens  de 

pagamento.

• Setor  gerencial  de  contas  e  operações  –  define  as  rotinas  e  os 

procedimentos  de  reserva.  Suas  atribuições  consistem  também  em 

contatar  fornecedores  para  a  realização  de  bloqueios,  reservas  e 

pagamentos, assim como intermediar a relação de produtos vendidos e 

sua real operação. O referido setor ainda avalia o desempenho da equipe 

de operação, administra a logística das vendas (recebimentos e entrega de 

vouchers, por exemplo) e controla os gastos com comunicação. Abrange 
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igualmente  a  captação  de novos clientes  e  a  manutenção  dos  clientes 

reais. Responde também pelo desenvolvimento de instrumentos de apoio 

aos clientes, como relatórios e rotinas de comercialização. A esse setor 

compete igualmente a conferência de faturas e duplicatas emitidas contra 

clientes e a efetividade das compras realizadas.

Cabe aqui reiterar  o fato de que, para ser caracterizada como “mista”,  uma 

agência de turismo necessita comercializar seus produtos para clientes finais e outras 

agências de turismo. Nesse contexto, as atividades desenvolvidas nas agências mistas 

compõem, prototipicamente, o Front-office e o Back-office.

O  Front-office, termo  traduzido  como  “frente  de  loja”,  aplica-se  para 

determinar todas as atividades que envolvem o serviço prestado diretamente ao cliente, 

sendo  considerado  então,  como  “a  cara”  da  agência.  O  front-office designará,  no 

organograma adiante apresentado (Figura 4), o departamento comercial de uma agência 

de turismo.

O  Back-office,  em  oposição  ao  termo  anterior,  pode  ser  traduzido  como 

“fundos de loja”, sendo utilizado para designar todas as atividades internas promovidas 

pela empresa,  incluindo, desde a operação de pacotes, emissão de bilhetes, envio de 

documentação,  até a administração geral,  o financeiro,  a contabilidade e os recursos 

humanos. Percebe-se assim que o setor armazena todas as informações sobre preços e 

atributos,  bem  como  negociações  com  seus  respectivos  fornecedores.  Como  outras 

atribuições do setor, podem-se citar: o monitoramento das operações em andamento, a 

disponibilização  de  informações  necessárias  para  operar  cada  venda,  a  emissão  da 

documentação  de viagem, bem como o controle  dos recebimentos  de cada cliente  e 

pagamentos  devidos  aos  fornecedores.  O  back-office corresponderá,  no  modelo  de 

organograma  proposto  na  seqüência,  ao  departamento  administrativo-financeiro.  É 

importante  ressaltar,  no  entanto,  que  o  modelo  descrito,  transposto  à  realidade  do 

mercado, pode sofrer alterações, quer devido à natureza das atividades, quer devido ao 

porte da empresa. 
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Figura 4: Modelo proposto de organograma de uma agência de turismo de caráter misto
Fonte: O autor

4.2 SÍNTESE DE COMPETÊNCIAS A

Tendo presente  os  objetivos  deste  trabalho,  o breve percurso histórico aqui 

traçado, associando, principalmente, os contextos econômico, social, legal e tecnológico 

a mudanças estruturais e funcionais por que passaram e vêm passando as agências de 

turismo, parece já permitir ensaiar a construção de um primeiro quadro de saberes e 

fazeres requeridos para uma atuação em agências de turismo equacionada com esses 

mesmos contextos.  Essa construção será realizada,  quer retomando considerações de 
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estudiosos  constantes  da  literatura  sobre  o  tema,  quer  por  processos  de  síntese  das 

reflexões precedentes. 

• Saberes • Fazeres

• Historicamente,  fatores  de  natureza 
econômica,  logística,  política,  tecnológica 
podem intervir  positiva  ou  negativamente 
no cotidiano e nos resultados das agências. 

• O  novo  contexto  mercadológico  requer  a 
conversão das agências  em consultoras de 
viagem.

• A  sobrevivência,  o  reposicionamento  em 
situações  de  crise  ou  a  consolidação  no 
mercado  exigem  conhecimento, 
identificação  de  oportunidades  e  gestão 
estratégica.

• A  visão  de  mercado  constitui-se  em 
elemento  essencial  para  planejamento  e 
elaboração de novos produtos.
 

• “O viajante  do século  XXI é  uma pessoa 
experiente, bem informada, independente e 
com  uma  visão  muito  crítica  sobre  a 
prestação de serviços”.5 

• O  impacto  irreversível  do  surgimento  da 
Internet  como  ferramenta  de  apoio 
comercial  e  operacional,  aliado  à 
desregulamentação do transporte aéreo e a 
outros fatores econômicos, e à tendência de 
desintermediação consistem em desafios a 
serem enfrentados. 

• A evolução da Internet e demais aplicativos 
operacionais para o ramo do agenciamento 
não  se  constitui  única  e  necessariamente 
numa ameaça.  “A natureza  intangível  dos 
serviços  turísticos  os  converte  em 
excelentes  produtos  para  a  venda 
eletrônica."6

• A lógica da descentralização do sistema de 
vendas  “[...]  prejudica  tanto  o  agente  de 

• Identificar  elementos  estruturais  e 
contingenciais  intervenientes  na 
organização,  propondo  e 
implementando  formas  de  lidar 
proativa e reativamente em relação a 
eles

• Promover o trabalho em equipe com 
diversos atores sociais,  econômicos 
e educacionais

• Aprofundar conhecimentos relativos 
ao  processo  de  consultoria  e  aos 
serviços implicados

• Aprimorar  a  relação  com  o 
consumidor  (o  que  concede  ao 
agente  de  viagem  o  caráter  de 
consultor)

• Analisar  tendências  e  planejar  e 
avaliar as estratégias de mercado

• Aplicar  modernas  teorias  de 
mercado  como  a  customização  de 
clientes e qualidade na prestação de 
serviços

• Aprofundar conhecimentos sobre os 
produtos oferecidos

• Planejar, elaborar e comercializar os 
produtos  oferecidos  pela  agência, 
com  visão  de  mercado  (pacotes 
turísticos, passagens aéreas, grupos, 
eventos, entre outros serviços)

• Operar/supervisionar  a  rotina  de 
reservas e operação

• Manter  presteza  na  elaboração  de 

5 MARIN, 2007, p. 35.
6 MARIN, 2007, p. 140.
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viagens,  que  tem  seu  trabalho  de  venda 
aumentado,  quanto  o  cliente  final,  que 
provavelmente  não  contará  com  toda  a 
informação  que  receberia  caso  não 
precisasse ‘garimpar’ cada informação num 
sistema diferente”.7

• A qualificação e a produtividade da agência 
estão relacionadas ao sentimento de 
grupo,de pertencimento à empresa.

produtos e roteiros

• Estabelecer  parcerias  dentro  do 
próprio trade 

• Manter-se atento ao perfil  do novo 
consumidor,  prestar-lhe  um 
atendimento diferenciado que possa 
surpreendê-lo,  superando  suas 
expectativas  e,  assim,  favorecer  o 
processo de fidelização.

• Tornar-se  indispensável  no  trato 
com o cliente

• Obter  e  manter  a  confiança  do 
consumidor

• Transformar  a  Internet  e  os 
correspondentes  aportes 
tecnológicos em aliados

• Rever  os  processos  operativos  da 
agência,  planejando  e  avaliando 
custos  e  investimentos  em 
tecnologia,  assim  como  riscos  e 
prejuízos  acarretados  pela  falta  de 
investimento

• Potencializar  a  utilização  dos 
meios/ferramentas  de  consulta  de 
informação,  como  os  GDS,  web-
sites de  fornecedores,  companhias 
aéreas e hotéis

• Redimensionar/criar  o  web-site da 
agência,  qualificando  o  acesso  a 
informações  sobre  seus  produtos, 
ampliando  a  capacidade  de 
interatividade  do  ambiente 
eletrônico,  incluindo  “[...]  não  só 
informação codificada, mas também 
textos  formatados,  imagens  e  até 
mesmo gravações de áudio e vídeo 
on demand [...]”8

• Buscar  centralizar  novamente  a 

7 MARIN, 2007, p. 140.
8 MARIN, 2007, p. 140.
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busca da informação, promovendo o 
desenvolvimento ou a adoção de um 
sistema de reserva próprio à agência, 
que possua comunicação direta com 
os sistemas de reserva dos principais 
fornecedores,  contribuindo  para  a 
empresa  reposicionar-se  frente  ao 
processo de desintermediação

• Desenvolver novas formas de obter 
receita

• Reposicionar-se no mercado frente à 
tendência de desintermediação, para 
o  distribuidor,  e  reintermediação, 
para o consultor

• Promover  a  integração  entre  os 
diversos setores da agência visando
atingir objetivos em comum

Quadro 1: Síntese de competências A – Competências profissionais do agente de turismo em relação a aspectos 
contextuais, estruturais e funcionais da agência de turismo.

Fonte: O autor

O quadro aqui apresentado, por sua natureza sintética e preliminar, restringe-se 

a grandes linhas, tanto no que diz respeito aos saberes, quanto aos fazeres, entretanto, 

mesmo sem terem sido feitos maiores desdobramentos especificadores, já se delineia, 

subjacente  a  eles,  um  perfil  de  profissional  de  quem  se  espera  determinação, 

proatividade, criatividade, ousadia, espírito de coletividade, próprios do profissional que 

se caracteriza por uma atitude empreendedora. 

Retomando  agora  o  percurso  reflexivo  anunciado  no  item 2,  a  análise  que 

segue  buscará  encontrar  subsídios  para  complementar/redimensionar  a  síntese  de 

competências elaborada (A), tendo por referente uma síntese da evolução conceitual de 

turismo e, nesta, focalizando particularmente, as dimensões econômica e humana. Que 

saberes, fazeres e atitudes poderiam estar vinculados ao conhecimento das concepções 

de turismo na dinâmica de sua trajetória histórica?   Em outras palavras: que reflexos 

poderiam ter na prática cotidiana das agências, tanto na concepção, proposição, quanto 

na operacionalização de produtos turísticos? As considerações que seguem voltam-se 

para a busca de algumas respostas a essas questões.
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5 OS  CONCEITOS  DE  VIAGEM  E  TURISMO  E  COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS 

Nas disposições da legislação brasileira, ao longo do tempo, a denominação 

“agência de turismo”, pelo que os textos normativos indicam, passou a abarcar, tanto as 

operadoras de turismo (maioristas),  quanto as agências de viagem (minoristas).  Essa 

nova  categorização  encontrou  sua  raiz  na  necessidade  de  definir  tipologias  face  à 

dinâmica  conjuntural  em  que  essas  organizações  estiveram  e  estão  inseridas  e  aos 

decorrentes processos de mudança estrutural e funcional que se operaram. No entanto, 

as denominações transcendem esse caráter  funcionalista,  uma vez que elas encerram 

universos conceituais  que matizam,  ou mesmo,  direcionam os sentidos que lhes são 

atribuídos.

Estudos sobre a origem do turismo (REJOWSKI E SOLHA, 2005; BARRETO, 

2003; BARBOSA, 2005) remetem, no mundo ocidental, às viagens que se realizavam 

na  Grécia  e  na  Roma  Antigas,  motivadas  por  razões  diversas  (de  ordem religiosa, 

política,  comercial,  entre  outras)  e  para  as  quais  contribuíram  distintos  elementos: 

moeda,  língua,  meios  de  transporte,  segurança,  aspectos  físico-geográficos,  por 

exemplo). Após o longo período medieval – em que, ao lado da fixação do homem em 

seus feudos, da insegurança que causavam os ataques bárbaros, se viu o fortalecimento 

das  peregrinações  incentivadas  pela  Igreja,  ou  ainda,  o  movimento  religioso  das 

Cruzadas –, na Idade Moderna ganham força as grandes navegações para o oriente e 

para o novo mundo tornadas possíveis pela conjunção de fatores como a invenção da 

bússola, do astrolábio, da caravela e da vela  triangular, o desenvolvimento do sistema 

mercantil, a formação dos Estados Nacionais. 

Independentemente de época, das motivações das viagens ou das modalidades 

como se desenvolviam,  elas implicavam modificações/adaptações  em estruturas  para 

acolhimento  do  viajante  ou  para  facilitar/fomentar  relações,  particularmente  as 

comerciais, deste com os locais por onde passava.

Com  a  chegada  à  Idade  Moderna,  o  ressurgimento  das  cidades,  o 

desenvolvimento  de  novas  formas  de  comércio,  a  exploração  do  mundo  recém 

descoberto  e  os  avanços  nos  campos  das  artes,  da  literatura  e  da  ciência  que 

caracterizaram  o  Renascimento,  contribuíram,  de  modo  significativo,  para  a 

modificação das tendências das viagens na época.
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O Grand  Tour,  que  marca  os  séculos  XVII  e  XVIII,  segundo  o  conceito 

elisabetano9, tinha por intuito desenvolver, através da educação, a formação qualificada 

de novos estadistas e  embaixadores.  Dentre  os principais  destinos  visitados estavam 

França e Itália. As viagens, privilégio das ricas famílias inglesas, eram consideradas a 

forma de dar aos nobres uma educação completa.

[...]  o Grand Tour,  termo surgido em 1670, era uma viagem da 
elite  animada  pela  vontade  de  conhecer  melhor  o  mundo:  os  lugares,  os 
povos  a  fim  de  desenvolver  sua  personalidade,  considerado  como  uma 
pedagogia do Humanismo, uma incitação a refletir sobre o imaginário. Nessa 
viagem,  se  descobre  a  sociedade,  a  ciência  e  o  mundo  chegando-se  à 
construção social de um espaço intelectual. As expectativas sociais desse tipo 
de viagem eram a formação cultural de um meio pela descoberta das artes, de 
sua herança magnificada e,  por aquelas  dos usos e costumes. Além disso, 
como  uma  exigência  de  status  cultural  e  social,  aglutinava  necessidades 
educativas e políticas diversas: ela contribuía para a formação do homem de 
Estado, do homem do mundo, do homem sensível (AVENA, 2008, p. 301). 

Essa  prática,  fortemente  difundida  na  época  moderna,  foi  interrompida  de 

forma  repentina  pela  Revolução  Francesa,  de  1789,  e  posteriormente,  pelas  guerras 

napoleônicas,  as  quais  instauraram um clima  de  insegurança  em todo  o  continente 

europeu. 

No século XIX, com o advento da Revolução Industrial, inicia-se o período das 

viagens organizadas, que têm, como pioneiro, Thomas Cook, o qual, em 1841, fretando 

um trem, organizou uma viagem para mais de 500 trabalhadores poderem participar de 

um evento,  apoiado na lógica da diminuição de preço/maior número de passageiros. 

Avena  (2008),  valendo-se  de  considerações  de  Withey,  refere  que,  para  Cook,  a 

curiosidade  de  seus  clientes  era  igual  à  daqueles  em posição  superior  na  hieraquia 

social, o que os tornava ávidos de viajar, bastando que houvesse oportunidade para fazê-

lo. “Essa empatia com seus clientes – e o hábito de viajar junto com eles escutando suas 

opiniões – provaria o seu sucesso, mesmo quando expandiu seus negócios para além 

dos limites das excursões para a classe trabalhadora” (p. 302).

Já se referindo a “turismo” e não mais às viagens, Barretto (2003) ressalta que, 

no século XIX,  o  turismo esteve  marcado pela  melhoria  no transporte  ferroviário  e 

marítimo, bem como dos setores de indústria, comércio e serviços. Surgia, assim, uma 

nova classe social, a classe média. Essa nova classe social em ascensão foi igualmente 

responsável  pelas  transformações  quanto  às  características  das  viagens,  aos  destinos 

9 Conceito originado no período do reinado de Elizabeth I, da Inglaterra (REJOWSKI  et al., 2005)
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turísticos  e  à  consequente  redução  do  período  de  viagem,  diferentemente  do  que 

ocorrera com a classe aristocrática. 

Paralelamente ao surgimento da classe média e à substituição do campo pela 

cidade, outros elementos também contribuíram para impulsionar a procura por viagens, 

dentre os quais podem ser mencionado: a reivindicação da classe trabalhadora por maior 

tempo de lazer; o aumento do índice de alfabetização da população; o crescimento da 

segurança e da salubridade; a estruturação da força policial; o saneamento básico, com a 

consequente  diminuição  do  índice  de  enfermidades.  Tais  elementos  podem  se 

caracterizar  como essenciais  para a prática  do turismo,  transformando-o,  de maneira 

gradativa, em um fenômeno mundial de massas.

Paralelamente ao desenvolvimento e à estruturação dos meios de transporte do 

período, observou-se o crescimento da estrutura hoteleira de entorno, com a criação dos 

chamados hotéis de ferrovias, os quais, financiados pelas próprias empresas ferroviárias, 

situavam-se  próximo  a  seus  respectivos  terminais.  Em  meio  a  esse  contexto  de 

transformações  sociais,  econômicas,  culturais  e  políticas,  pode-se  ressaltar  ainda  a 

iniciativa  de  comerciantes  em criar  novos  produtos  que  viessem a  atender  a  novas 

“necessidades” geradas por esse novo cenário, tais como os hotéis luxuosos. As férias 

remuneradas,  por  sua  vez,  passaram a  contemplar  a  realidade  de  uma  considerável 

parcela da população européia,  sendo responsável, juntamente com o crescimento do 

setor  automobilístico,  por  permitir  que  classes  menos  abastadas  também  tivessem 

acesso a uma viagem de férias.

No decurso desse período (século XIX até início do século XX), profundas 

mudanças  econômicas,  sociais,  políticas,  culturais,  influíram,  pois,  direta  e 

indiretamente nas transformações do setor de viagens e turismo, dentre as quais, cabe 

assinalar: a “democratização” do turismo, o advento da viagem de lazer, outrora restrita 

para fins meramente econômicos e/ou culturais; a  melhoria na estruturação do que já se 

poderia denominar de trade turístico (transportes, hotelaria, gastronomia); a organização 

cada vez maior de empresas que viriam a atender a demanda por viagens e turismo; a 

busca  por  informações  sobre os  destinos,  estimulando os  viajantes  a  conhecê-los;  o 

surgimento de associações entre turistas; as preocupações, ainda que incipientes, com a 

qualificação dos profissionais atuantes no setor. É esse mesmo contexto de mudanças 

que exerce influência sobre a atividade turística de organização em massa, que atinge 

seu ápice durante o século XX, em se tratando de indicadores quantitativos como o 

volume de turistas  e  sua  movimentação  financeira.  Para essa mesma época pode-se 
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creditar  o  início  das  preocupações  com  os  impactos  causados  pela  expansão  não 

planejada do setor turístico, juntamente com a ocorrência de períodos de crise política 

ou econômica, de recessão, repercutindo no crescimento ou desaceleração da atividade 

turística. 

Uma observação especial cabe em relação à Segunda Guerra Mundial. Se, de 

um lado, como lembra Barretto (2003), observou-se a paralisação do setor turístico, de 

outro,  como  reflexo  do  conflito,  ocorre  a  melhoria  na  eficiência  e  qualificação  do 

transporte aéreo. A criação do órgão IATA, em 1945, serviu para introduzir o transporte 

aéreo no setor de turismo. Barbosa (2005, p. 65) refere o fato de que “com o término da 

Segunda Guerra, o transporte aéreo iniciou sua jornada com aviões a jato mais velozes 

e, na década de 1960, surgiram os wide-body, os grandes aviões comerciais”. De outra 

parte,  o  turismo  foi  visto  como  alternativa  para  a  recuperação  econômica, 

principalmente  em  se  tratando  dos  países  europeus,  os  quais  sofreram  com  maior 

intensidade os impactos negativos do conflito bélico. 

Assim sendo, pode-se perceber, levando em consideração o conjunto de tais 

fatores, a que se somam também o constante crescimento do desejo de evasão, bem 

como o  incremento  das  técnicas  de  marketing  e  publicidade  para  a  divulgação  dos 

destinos turísticos, que tais elementos foram essenciais para a consolidação do turismo 

de  massa  da  época,  sob  a  alcunha  das  viagens  econômicas  com todos  os  serviços 

inclusos10, dando início também, ao elevado crescimento de empresas responsáveis pela 

elaboração e comercialização dos pacotes de viagem. É a partir da década de 1960, que 

surgem as operadoras de turismo, as quais ofereciam pacotes que tinham como roteiro 

diversos países do continente europeu. No final desse mesmo período, os pacotes da 

modalidade  all  inclusive  tour passaram  a  constituir-se  como  preferenciais  entre  os 

viajantes da época. Esse crescimento está associado também à ampliação expressiva do 

número de companhias aéreas, as quais não apresentavam estrutura para atendimento 

direto  ao  público,  não  restando  outra  opção  senão  contar  com  o  auxílio  de  seus 

respectivos  distribuidores.  Tem  início,  também,  o  surgimento  das  grandes  redes 

hoteleiras e a criação de organizações e associações turísticas, as quais apresentavam o 

intuito de fomentar, desenvolver e promover a cooperação no setor. Além disso, criam-

se  novas  destinações  no  mercado  turístico,  destacando-se,  nos  Estados  Unidos,  os 

parques temáticos da  Disneyland, na Califórnia,  e, posteriormente,  o complexo  Walt  

Disney World, em Orlando, Flórida.  

10 “All inclusive tour” (BARRETTO, 2003)
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Para  Barretto  (2003),  a  partir  da  década  de  1980,  inicia-se  o  processo  de 

transição do turismo para aquele que conhecemos atualmente.  No final do século XX, 

acentuam Rejowski e Solha (2005, p.101), 

o  processo  de  globalização  da  economia  internacional,  a  evolução  dos 
transportes,  as  facilidades  e  a  rapidez  nas  comunicações  obtidas  com  o 
avanço da tecnologia da informação, dentre outros fatores, transformaram a 
inacessibilidade  em  acessibilidade  e  possibilidade.  Ao  mesmo  tempo,  as 
transformações cada vez mais rápidas impuseram flexibilidade e velocidade 
às  mudanças  ocorridas  na  última década  do século  XX.  Nesse  sentido,  o 
termo “turista global” aparece, significando tanto a globalização das viagens 
quanto a expansão, integração,  fusão e internacionalização das empresas e 
empreendimentos turísticos.

Assim  sendo,  diante  desse  novo  contexto  do  turismo,  impulsionado  pela 

revolução tecnológica, pela globalização do mundo, pela redução das distâncias, pelo 

acesso cada vez menos restrito ao conhecimento e à informação (tornando os turistas 

cada vez mais conscientes e exigentes), e marcado por instabilidades e crises políticas e 

econômicas, entre outros aspectos, os pilares estruturais do turismo sofrem profundas 

alterações,  como a reestruturação do  trade,  por exemplo,  ou o surgimento de novas 

localidades a serem visitadas, novas tipologias de turismo, novos segmentos turísticos. 

Essas transformações próprias da contemporaneidade,  as quais  promovem rupturas e 

descontinuidades nos processos de desenvolvimento de diferentes atividades ou setores, 

instituem-se como uma forte tendência para o início do século XXI.

Na mesma direção, Trigo (2003, p.09) assinala com pertinência que 

o turismo deixou de ser apenas um complexo sócio-econômico para se tornar 
uma das forças transformadoras do mundo pós-industrial. Juntamente com as 
novas tecnologias  (telecomunicações,  engenharia  genética,  etc.),  o turismo 
está  ajudando  a  redesenhar  as  estruturas  mundiais,  influenciando  a 
globalização, os novos blocos econômicos.

Nesse  cenário  assim  caracterizado,  identifica-se  o  surgimento  de  um novo 

paradigma, que Molina (2004) denominou de “pós-turismo”. Observa o autor:

O conjunto de transformações  que a sociedade  experimentou nos 
últimos  anos  incidiu  de  maneira  determinante  na  estrutura  e  no 
funcionamento do turismo. Não se trata de mudanças isoladas que alterem 
um ponto específico  do fenômeno turístico [...]  mas sim a entrada de um 
novo  limiar  do  desenvolvimento  turístico  que  não  pode  ser  explicado 
somente pelas tecnologias  de projetos,  pela  qualidade de serviços  ou pela 
competitividade (MOLINA, 2004, p. 9). 
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Parece, pois, evidente, nessa dinâmica contextual em que se deu a passagem da 

“viagem” ao “turismo”, a complexificação da atividade turística refletida nas relações 

sociais  e  econômicas  que  estabelece,  na  ampliação  de  sua  abrangência,  na 

reconfiguração de suas estruturas, processos e recursos.

Retomando agora as considerações introdutórias a este item do trabalho e tendo 

por  referência  a  construção  desse  breve  panorama  histórico  sobre  os  caminhos  que 

fizeram o percurso “da viagem ao turismo” – construção instigada pela reflexão sobre a 

passagem da denominação “agência de viagem” para “agência de turismo” –, poder-se-

ia dizer que Thomas Cook se constitui num divisor de águas entre esses dois momentos. 

Essa afirmação, mais do que chamar a atenção para um aspecto demarcatório do ponto 

de vista histórico, traz à tona uma diferenciação apontada por Avena (2008), apoiado, 

particularmente, na distinção que Barbosa estabelece entre viajante e turista, acrescida 

da  abordagem antropológica  que,  sobre  esses  sujeitos,  faz  Jean-Didier  Urbain. Essa 

distinção leva a refletir qual seria o sujeito para quem se volta à agência ora denominada 

“de turismo”: o viajante ou o turista? Que implicações estariam aí presentes? Mesmo 

sem a pretensão de maior aprofundamento sobre essas questões, mostra-se interessante 

trazê-las neste momento, para, posteriormente, voltar a elas.

Barbosa, conforme Avena (2008) apresenta as seguintes definições: viajante é 

aquela  pessoa  que  consome equipamentos  turísticos,  transportes  –  aviões, 
trens,  navios,  carros  –  e  hotéis  ou  restaurantes,  porém  faz  seu  próprio 
itinerário,  preocupando-se  em  interagir  com  os  lugares  visitados,  com  a 
cultura local. Informa-se antecipadamente sobre os destinos, às às vezes, tem 
senso crítico e é seu próprio guia, isto é, um grande desbravador (p.295) 

Já o turista seria

[...]  um consumidor  que  busca  sempre  o  conforto,  é  acomodado;  quanto 
menos sacrifício em uma viagem melhor. Adepto da lei do 'menor esforço', 
não quer correr riscos. Normalmente é o grande consumidor de pacotes de 
viagem que incluem: transfers [...], passeios e, às vezes, refeições. Além de 
tudo isso, o mais importante para o turista é um personagem muito especial, o 
guia, que desempenha o papel de uma verdadeira 'mãe', uma superprotetora, 
que cria um total elo de dependência (p. 295).

Na  contraposição  de  “desbravador”  a  “consumidor”,  de  acordo  com  esse 

referencial, o turista (designação que conota algo de pejorativo em relação ao viajante), 

é o guiado, aquele que “[...] prefere o 'embrulho'  que contém toda uma simulação, a 

emoção  e  a  possibilidade  de viajar  sem se  preocupar  com o que está  ao  seu  redor 

(BARBOSA apud AVENA, 2008, p. 296). Vítima da sociedade de consumo em que 
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está inserido, é bombardeado pelo marketing. No dizer de Urbain (apud AVENA, 2005, 

p. 296), trata-se do “turista mercadoria”, não pertencente à classe dos viajantes, aqueles 

que  “observa[m],  descobre[m],  respeita[m],  preserva[m],  melhora[m],  salva[m]  ou 

espera[m] salvar o mundo, [...] est[ão] em missão permanente” (p. 299). Esse turista 

coletivo,  “desumanizado”  é  levado  à  categoria  de  produto.  Tem-se  mais  que  a 

“mercantilização da viagem”; tem-se a “mercantilização do turista”, visto como “moeda 

de troca” (p. 297). Essa “depreciação secular”, pela “coisificação de um homem que se 

transporta e se troca” (p. 297),  paradoxalmente, estendeu-se atualmente do turista para 

o turista (o outro).

[...] como o fez o viajante, o turista não deixa de sublinhar a incultura do 
turista.  Além disso,  esse antropólogo considera que o turista vê no turista 
somente um homem superficial, atraído irresistivelmente pelo bibelô mais do 
que  pelo  patrimônio  artístico  do  país  visitado  [...]  Por  esse  motivo, 
considerando que o turista é o outro, é necessário diferenciar-se dele. Desse 
modo,  salienta  que  tudo  é  bom  para  levar  a  bom  termo  essa  operação, 
começando pela escolha dos destinos. É necessário ir onde o turista não vai. 
Além disso, é necessário adotar as práticas de alimentação e de vestimenta 
locais (p. 307). 

No âmbito  dessa  análise,  Avena  (2008)  chama  a  atenção  para  um aspecto 

referido pelo antropólogo: diferentemente de economistas ou sociólogos, essa imagem 

negativa que o turista acabou construindo do turista (o outro), vem sendo explorada por 

promotores de viagens, de modo que o “discurso da promoção turística” passou a ser 

“antiturístico” (p. 307), destacando-o do esteriótipo, da imagem comum.

No imaginário do turista se interligam projetos e medos, desejos e inibições. Assim é atualmente 
a sua bagagem psicológica. Preenchida por sonhos, espaços mitológicos, está 
também  preenchida  de  contradições  e  de  paradoxos  que  traduzem  seus 
comportamentos  que  nos  resta  evocar:  seus  gestos  e  suas  palavras,  seus 
itinerários e suas lembranças, suas práticas e seus discursos (URBAIN, apud 
AVENA, 2008, p.310). 

Numa  primeira  resposta  às  questões  formuladas,  pautada  pela  abordagem 

antropológica  de  Urbain  (como  nos  é  apresentada  por  Avena,  2008),  a  agência  de 

turismo teria  como foco, ao lado do “turista médio” (aquele  que opta  pelas viagens 

organizadas e guiadas), particularmente o turista marcado por tal paradoxalismo, o que 

estaria  sendo  sinalizado,  de  acordo  com o  autor,  pela  diversificação  incessante  das 

práticas turísticas.

Finalizadas essas considerações relativas à relação entre viajante/turista, de um 

lado, e a denominação “agência de turismo”, segue a reflexão, desta feita procurando 
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identificar vínculos entre conceitos de turismo, a denominação “agência de turismo” e 

competências profissionais que marquem a articulação entre esses polos de análise.

CONCEITUAÇÃO DO TURISMO: DIMENSÕES ECONÔMICA E HUMANA

O  conceito  de  turismo  encontra-se  ainda  em  construção,  sendo  objeto  de 

posições  comuns,  complementares,  diversas  ou,  até  mesmo,  controversas  no  meio 

científico ou acadêmico. O termo “turismo”, de acordo com Barbosa (2005, p. 69), tem 

sua origem na palavra inglesa tourism, a qual, por sua vez, tem suas raízes no francês 

tourisme,  palavra cujo significado está “ligado à viagem com prazer”.  Para Barretto 

(2003, p. 9), a primeira definição a respeito do turismo data de 1911, sob a autoria de 

Hermann Von Schullern zu Schattenhofen,  um economista austríaco, segundo o qual 

“turismo  é  o  conceito  que  compreende  todos  os  processos,  especialmente  os 

econômicos, que se manifestam na chegada, na permanência e na saída do turista de um 

determinado  município,  país  ou  estado”.  A  partir  do  ano  de  1929,  observa-se  o 

surgimento de um número considerável de definições pela então denominada “escola 

berlinesa”, dentre as quais se destaca a conceituação de Robert Glücksmann, para quem 

o turismo consiste no “[...] vencimento do espaço por pessoas que vão para um local no 

qual não têm residência fixa”.

Por volta do ano de 1942, durante a Segunda Guerra mundial, os estudos sobre 

o turismo ganham força, conforme antes mencionado, e, conseqüentemente, observa-se 

o  surgimento  de  novas  propostas  quanto  à  sua  conceituação,  tais  como  estas  que 

Barretto (2003, p. 11) destaca: “Conjunto de viagens temporárias de pessoas, motivadas 

por necessidades  de repouso,  de cura,  espirituais  ou intelectuais.”  –  Michele  Troisi; 

“conjunto das relações e dos fenômenos produzidos pelo deslocamento e permanência 

de  pessoas  fora  do  seu  local  de  domicílio,  sempre  que  ditos  deslocamentos  e 

permanência não estejam motivados por uma atividade lucrativa”. – Walter Hunziker e 

Kurt Krapf. 

Cerca de 30 anos mais tarde, o desenvolvimento do chamado turismo de massa 

e  o  crescimento  dos  elementos  estruturais  que  compunham  a  atividade  são 

acompanhados  por  novas  definições,  como a  do estudioso espanhol  Luis  Fernández 

Fúster, datada do ano de 1973:
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Turismo é, de um lado, conjunto de turistas; do outro, os fenômenos 
e  as  relações  que  esta  massa  produz  em  conseqüência  de  suas  viagens. 
Turismo  é  todo  o  equipamento  receptivo  de  hotéis,  agências  de  viagens, 
transportes,  espetáculos,  guias-intérpretes  que o núcleo deve habilitar  para 
atender às correntes [...]. Turismo é o conjunto das organizações privadas ou 
públicas que surgem para fomentar a infra-estrutura e a expansão do núcleo 
(BARRETO, 2003, p. 11).

Em se tratando de definições mais recentes, a autora, apoiada em apontamentos 

de De La Torre  destaca o conceito  de turismo aceito  pela  Organização Mundial  do 

Turismo (OMT): “Soma de relações e serviços resultantes de um câmbio de residência 

temporário  e  voluntário  motivado  por  razões  alheias  a  negócios  profissionais” 

(BARRETTO, 2003, p. 12). Já no meio acadêmico, uma das definições de turismo mais 

recentes que são trazidas é a do autor mexicano Oscar de La Torre, para quem

O  turismo  é  um  fenômeno  social  que  consiste  no  deslocamento 
voluntário  e  temporário  de  indivíduos  ou  grupos  de  pessoas  que, 
fundamentalmente  por  motivos  de  recreação,  descanso,  cultura  ou  saúde, 
saem do seu local de residência habitual para outro, no qual não exercem 
nenhuma  atividade  lucrativa  nem  remunerada,  gerando  múltiplas  inter-
relações de importância social, econômica e cultural (BARRETO, 2003, p. 
12).

Apesar de tratar-se de definições de diferentes estudiosos e épocas, pode-se 

perceber  a  ênfase  no  enfoque  econômico,  em  detrimento  de  outros  aspectos  que 

poderiam servir como vetores à atividade.  A atribuição desse caráter  eminentemente 

economicista ao turismo teria sua possível gênese na tendência histórica observada na 

Europa pós II guerra, a qual “abraçou” a atividade como uma alternativa de reerguer sua 

economia,  até  então  devastada  pelos  impactos  causados  pelo  conflito.  Ao  mesmo 

tempo, encontraria campo fértil para enraizar-se, tanto no contexto socioeconômico que 

se  sucedeu,  quanto  nos  próprios  estudos  que  sobre  ele  se  desenvolveram,  os  quais 

postulavam uma “plataforma de defesa”, nos termos em que a propôs Jafari (1994) 11. 

A  respeito  dessa  tendência  analítica  inevitável,  Castillo  Nechar  e  Panosso 

Netto (2010, p. 32-33), em obra por ambos organizada, fazem as seguintes ponderações:

11 No entanto, cabe ressaltar que essa abordagem “positiva” do turismo, cujo auge se situa por volta da 
década de 1960, será contestada,  inicialmente na Europa e nos Estados Unidos,  estabelecendo-se a 
plataforma  denominada  por  Jafari  da  “advertência”.  Outros  estudos,  de  natureza  conciliadora, 
instituindo, na terminologia de Jafari, uma plataforma de “adaptação”, consideram a possibilidade de 
implementar adaptações minimizando os impactos negativos do turismo. Sob qualquer ângulo, contudo, 
mesmo redimensionado por outras lentes, o foco na vertente econômica se faz presente.
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[...] al turismo se sobreviene un fenómeno de magnitud internacional que se 
vincula  con  su  desarollo:  la  concentración  del  poder  económico  en  una 
cuantas megaempresas multinacionales que controlan a nivel económico su 
actividad. Este control se manifesta de manera vertical incidiendo a la vez en 
el manejo de grandes compañías operadoras, aerolíneas, agencias de viajes, 
cadenas hoteleras y otras similares. Esta situación genera intereses de poder 
económico en el turismo que se relaciona con las decisiones que asumen los 
grandes  consorcios  para  dirigir  la  afluencia  de  turistas  de un país  a  otro, 
donde sus inversiones  son más redituables.  [...]  En ese sentido,  no puede 
negarse que el turismo es una industria internacional que se posiciona en la 
cima  de  muchas  economías  mundiales  y  que  da  empleo  a  millones  de 
personas, pero detrás de ello existe una superestructura y estructura que de 
manera deliberada promueve, produce y comercia el turismo [...].

Por outro lado, a partir da década de 1990, começam a pontuar, na Academia, 

estudos voltados para a busca de identificação de condições essenciais que caracterizam 

o fenômeno turístico. Dentre eles, poderiam ser citados os de Tribe assim como os de 

Kadri e Bédard de Cériani-Sebregondi et al. e de Hoerner, apontados por Cappellano 

dos Santos, Marinho e Possamai (2009)12. 

Conforme  expõem  Lohmann  e  Panosso  (2008,  p.19),  dentre  os  principais 

questionamentos que desencadearam esses estudos poderiam ser citados: “o que se pode 

conhecer em turismo? Como é produzido o conhecimento em turismo? O conhecimento 

em turismo é possível? Pode o conhecimento produzido em turismo ser verdadeiro?”. 

Porém, advertem Castillo Nechar e Panosso Netto (2010, p. 34-35), “[...] no se trata de 

evadir o dejar de estudiar lo económico del turismo, no. Ao contrario, debe estudiarse 

críticamente para entender y comprender las lógicas que están detrás de los hechos y 

fenómenos de lo económico vinculados al turismo”. Contudo, sem “[...] reinterpretar 

nuestras realidades tan cambiantes,  será difícil  desligar la ‘teoria’ del turismo de los 

esquemas hegemônicos”.

No conjunto dos pesquisadores enquadrados nessa linha de investigação, aqui 

deve ser mencionado, no México, Sergio Molina (2004), cujas reflexões se fazem desde 

um modelo fenomenológico; no Brasil, destacam-se, entre outros, Mario Beni (1999, p. 

16), com  sua  abordagem  sistêmica  do  turismo,  cujos  componentes,  ordenados  e 

estruturados,  “[...]  tocam-se,  entrelaçam-se  e  casam-se  para  produzir  o  fenômeno 

global”; Gastal (2005 p. 12), a qual considera que [...] “falar em turismo significa fazer 

referência àquelas pessoas que  saem das suas rotinas espaciais e temporais por um 

período de tempo determinado” [grifo da autora], e Panosso Netto (2005), que faz uma 

abordagem epistemológica do turismo a partir da fenomenologia, trazendo à reflexão a 

12  Caberia aqui referir  a “plataforma de conhecimento” (JAFARI,  1994), que,  ao focar  o estudo do 
turismo como um todo, assume o tratamento holístico do mesmo, indo além das reflexões sobre suas 
formas e impactos. 
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possibilidade  da  apreensão,  pela  consciência,  de  uma  ação  em  curso,  em  sua 

essencialidade.

Moesch (2002, p.12), pautada pela dialética histórico-estrutural, a qual, elege 

como método de seus estudos, aborda o turismo como fenômeno, não como simples 

atividade econômica.

[...] Se o turismo for entendido como mera atividade econômica, sua 
análise passa a vir recheada de índices estatísticos, projeções de crescimento, 
planos e projetos em nível macro e micro, estudos de demandas, viabilidade 
econômica  de  investimento,  custo  benefício  entre  produção  e  consumo, 
limitando-se a um análise aparente do fenômeno (MOESCH, 2002, p.12). 

Na  verdade,  falar  de  turismo  implica  entendê-lo  como  permeado  por 

objetividade e subjetividade em

 

[...]  uma combinação complexa de inter-relacionamentos  entre  produção e 
serviços,  em  cuja  composição  integram-se  uma  prática  social  com  base 
cultural,  com herança  histórica,  a  um meio  ambiente  diverso,  cartografia 
natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações interculturais 
(p. 9).  

A autora põe em relevo a dimensão humana do fenômeno ao considerar que 

Na realidade, no turismo, o epicentro do fenômeno é de caráter humano, pois 
são  os  homens  que  se  deslocam,  e  não  as  mercadorias,  o  que  impõe 
complexidades ao esforço de uma argumentação sistemática dessa realidade 
(p. 13). 

Essa tendência de centralização do turismo na dimensão do humano, conforme 

observado nas considerações de Moesch, também é abordada por Perazzolo, Pereira e 

Santos (2009), as quais fazem uma leitura do fenômeno sob as lentes da psicanálise 

freudiana.  Na  perspectiva  analítica  das  autoras,  o  cerne  acionador  do  processo  que 

culmina na prática turística  seria o impulso/vontade do conhecer na sua forma mais 

intrínseca, a pulsão epistemofílica, a busca do “novo” sustentada na demanda da busca 

do prazer  em “outro lugar”,  onde o objeto original  não pode  ser  identificado.  Essa 

pulsão  primeira,  que  antecederia  reflexos  persuasivos  de  ações  de  marketing,  de 

estratégias comerciais, estaria na base do fazer turismo. 

Sob outra perspectiva, poderia aqui ser lembrada a “pulsão de errância”, como 

a denomina  Maffessoli  (2001),  expressando uma outra  relação  com o outro,  com o 
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mundo assentada no sentimento  de impermanência  das  coisas,  dos indivíduos  e dos 

próprios relacionamentos.

No artigo Dimensão relacional do Acolhimento,  Perazzolo, Pereira e Santos 

(2010 b, s. p.), consideram que

[...] todo movimento da vida psíquica na direção do externo ao si próprio 
seria  uma forma de  turismo,  e  todo impulso desencadeado  na  direção  de 
transformar, a dar destinos ao “não saber”, integraria sistemas complexos que 
induziriam, pelo imaginário, os sujeitos a espiar, a buscar sentidos, a brincar 
com os elementos apropriados do mundo sensível, propiciando avanços no 
desenvolvimento  humano,  perpetuando  deslizamentos  de  significações  e 
fomentando a saúde psicossocial. 

Nesse sentido, a motivação fundamental do turismo repousa sobre o processo 

que aciona todos os demais comportamentos humanos. Entretanto, se do ponto de vista 

do processo, o turista se desloca para saber/ter aquilo que não sabe/tem13, “somente a 

dinâmica do acolhimento – resultante do tecido relacional – rompe as fronteiras dos 

territórios de quem acolhe e de quem é acolhido, inaugurando novos espaços, únicos, 

transformados, com dimensões objetivas e subjetivas” (SANTOS et al.,  2010 a, s.p.) 

[Tradução nossa]. O acolhimento torna-se nesse momento um fenômeno que se instala 

no espaço constituído entre o sujeito (singular ou coletivo) que acolhe e o sujeito que 

deseja ser acolhido; trata-se de um fenômeno que não corresponde à ação de um ou 

outro  sujeito,  tampouco  ao  produto  dessa  relação.  “Para  que  ocorra  o  acolhimento, 

ambos os sujeitos têm que se ajustar dinamicamente na interação de suas necessidades, 

o  que  exige  de  cada  um,  o  olhar  do  olhar  do  outro”  (PERAZZOLO,  PEREIRA E 

SANTOS., 2010, s.p) Esse  conjunto  de  apontamentos,  ainda  que  sucinto,  dá 

conta  da complexidade  do fenômeno turístico,  razão pela  qual Ramírez,  no capítulo 

Reflexiones sobre Epistemologia del  Turismo da obra de Castillo  Nechar e Panosso 

Netto  (2010,  p.  58),  entende  que  “[...]  el  paradigma  complejo  es  perfecto  para  la 

investigación turística, pues es tal la complejidade  del turismo que un examen somero 

de su problemática está íntimamente ligada al principio de incertidumbre”. 

Ora,  se  um  dos  objetivos  do  presente  trabalho  é  discutir  a  formação  do 

profissional  em turismo,  a  importância  de  sua  atuação  no  cenário  turístico,  é  essa 

complexidade que primeiramente deve ser considerada. E, em âmbito mais específico, 

há de ser levada em conta em sua atuação em agências de turismo. Eis que, novamente, 

13  Talvez aqui se pudesse fazer uma aproximação à característica de “desbravador” atribuída ao viajante 
(BARBOSA, 2005), ou, ainda, ao turista “não-médio” (AVENA, 2008).
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emerge a questão: Que concepção de turismo balizaria as ações de uma agência que se 

propõe como “de turismo”? 

Faz-se importante observar que não se está aqui a desconsiderar ou situar num 

plano de menor importância o viés econômico no pensar, no promover, no intermediar 

ou no realizar turismo. Logicamente, o enfoque econômico faz-se inevitável, visto que o 

modelo de consumo capitalista agiu como impulsionador e alimentador do processo de 

viajar e fazer turismo. Com a vigência de tal modelo econômico na sociedade atual, 

seria  ingenuidade  considerar  que  a  dimensão  econômica  não  se  apresenta  como 

fundamental  ao  desenvolvimento  do  turismo  e,  no  caso  em  foco,  na  própria 

sobrevivência das agências de turismo. No entanto, faz-se necessário também propor 

reflexões quanto a um modelo que apresente o enfoque econômico não como um fim 

em si mesmo, mas integrado a uma concepção mais abrangente de turismo. Torna-se 

pertinente considerar que, exatamente pelo fato de entender o turismo como fenômeno 

em  toda  sua  complexidade,  estão  sendo  contempladas  igual  e  simultaneamente  as 

dimensões econômica e humana.  

A vertente econômica se insere no turismo, ao que se viu, desde o contexto 

histórico  das  viagens,  conforme  já  tratado  e,  mais  recentemente,  desde  meados  do 

século XX, em que a atividade se transformou em meio de geração de empregos, de 

ascensão  social,  de  recuperação  financeira  de  países  e  organizações.  Sem entrar  no 

mérito  de discussão sobre modelos  econômicos,  as variáveis  econômico-financeira  e 

administrativa  intervêm na  sustentação  da  sociedade  de  consumo.  Desconsiderá-las, 

pois, não seria cabível, ao menos no contexto atual. 

No entanto,  é na/pela dimensão do humano do turismo, que está em jogo a 

pulsão  do  conhecer,  os  desejos,  os  sonhos,  as  relações  de  acolhimento,  a 

(re)constituição  de  territórios  simbólicos;  é  em  função  dela  que  se  faz  necessário 

reacender “[...] os valores da confiança e da ética, indispensáveis, sobretudo, no mundo 

dos  serviços,  que  requerem  precisão,  qualidade  e  confiabilidade”  [...];  [que  se  faz 

necessário reacender o “[...] valor estético em que as formas, as cores, os sons e as boas 

maneiras são tão indispensáveis ao ser humano quanto à substância e à funcionalidade; 

(AVENA,  2008,  p.  44);  que  que  o  turismo  torna  possível  a  aprendizagem  e  a 

transformação.

O  turista,  um  sujeito  em  busca  permanente  de  conhecer,  de  saber,  no 
momento em que é cativado [por uma viagem], por um destino – porque ali 
ele encontra elos que o conduzem ao ‘significante inacessível’ – entrelaçará 
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elementos de sua ‘ignorância simbólica’ com cenários de fantasia e com a 
expectativa de realização (SANTOS et al., 2010 a, s.p.) [Tradução nossa].  

Assim sendo, são pessoas que fazem turismo, que viajam, motivadas por uma 

diversidade de fatores; são pessoas que atuam nos diferentes setores de serviços que 

compõem a atividade turística (atendem as mesas dos restaurantes, preparam a chamada 

“refeição  típica”  do  local  visitado,  carregam  as  bagagens,  comercializam  pacotes 

turísticos e passagens aéreas, dirigem os ônibus e demais meios de transporte, realizam 

a reserva de apartamentos  e o  check-in no hotel,  prestam informações  sobre o local 

visitado,  conduzem  aos  principais  locais  de  visitação,  entre  outros  fazeres).  São 

igualmente pessoas que estudam o turismo, que buscam, por meio de suas reflexões, 

contribuir para ampliar a compreensão do fenômeno e, com isso, contribuir para seu 

constante desenvolvimento. 

Esse ciclo complexo que tem no humano o elemento fundante do turismo, é 

permanente,  alimentando  e  sendo  retroalimentado  pela  interrelação  de  seus  atores, 

serviços,  equipamentos,  produtos,  estes,  por  sua  vez,  atrelados  a  contextos  sociais, 

políticos, culturais, ambientais, administrativos, filosóficos psicológicos, entre outros.

Por  outro  lado,  de  um  ponto  de  vista  pragmático,  esse  mesmo  foco  na 

dimensão humana do turismo poderia vir a constituir-se num fator de favorecimento à 

eficácia dos serviços prestados, repercutindo positivamente nos resultados financeiros – 

o que passaria a efetivar uma nova lógica na relação do trade com o turista.

 

5.1 SÍNTESE DE COMPETÊNCIAS B

Nesse contexto, em que se privilegia a dimensão do humano no conceito do 

turismo,  uma  nova  articulação  entre  saberes  e  fazeres,  constitutiva  do  conceito  de 

competência,  é  a  seguir  focalizada.  Os  saberes  enunciados  são  extraídos  das 

considerações precedentes, ora transcrevendo-as, ora sintetizando-as. 

Saberes Fazeres
• O  fenômeno  turístico  caracteriza-se 

essencialmente  por  sua  complexidade 
inscrita  na  sua  natureza 
multidimensional.

• Considerar, na concepção, proposição 
e implementação de políticas e ações 
públicas  e  privadas,  bem  como  na 
concepção  e  oferta  de  serviços  e 
produtos,  a  complexidade  do 
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• O fenômeno  turístico  está  estreitamente 
associado ao contexto em que se insere e, 
nesse sentido, o conceito de turismo vem 
sendo  redimensionado  em  seu  percurso 
histórico.

• O percurso da “viagem” ao “turismo”, ao 
mesmo tempo em que reflete  mudanças 
contextuais de diferentes ordens, encerra 
um  percurso  de  natureza  também 
conceitual. 

• O  objeto  do  turismo  é  o  homem  em 
deslocamento  movido  pela  pulsão  do 
conhecer/viver o Outro, pela “pulsão de 
errância”.

• É  na/pela  dimensão  do  humano  do 
turismo,  que  está  em jogo  a  pulsão  do 
conhecer,  os  desejos,  os  sonhos,  as 
relações  de  acolhimento,  a 
(re)constituição de territórios simbólicos; 
que  o  turismo  torna  possível  a 
aprendizagem e a transformação.

• A  atividade  turística  é  permeada  de 
objetividade e subjetividade 

• O acolhimento é constitutivo do turismo.

• O ciclo complexo que tem no humano o 
elemento  fundante  do  turismo,  é 
permanente,  alimentando  e  sendo 
retroalimentado pela interrelação de seus 
atores, serviços, equipamentos, produtos, 
estes, por sua vez, atrelados a contextos 
sociais,  políticos,  culturais,  ambientais, 
administrativos,  filosóficos  psicológicos, 
entre outros.

• Apesar da multiplicidade de definições de 
diferentes  estudiosos  e  épocas,  pode-se 
perceber a ênfase no enfoque econômico, 
em  detrimento  de  outros  aspectos  que 
poderiam servir como vetores à atividade.

• Assim como outras áreas, o turismo vem 
sofrendo influência  direta  das inovações 
tecnológicas.

fenômeno  turístico  em  sua 
multidimensionalidade.

• Manter-se  atento  à  dinâmica 
conjuntural e/ou estrutural do contexto 
social,  econômico,  cultural  e  político 
em que se insere o turismo.

• Manter-se  atento  às  mudanças  do 
perfil  do  turista  em  seu  processo 
histórico e às implicações relacionais e 
organizacionais delas decorrentes

• Empreender  processo  de  atualização 
permanente  em  relação  aos 
conhecimentos  produzidos  sobre 
turismo,  ampliando  a  compreensão 
sobre o fenômeno em sua historicidade 
e complexidade e transformando esse 
processo em requisito indispensável à 
atuação profissional 

• Interrelacionar  conhecimentos  de 
diferentes  áreas  com  que  o  turismo 
estabelece  interface  e  convergir  o 
interrelacionamento  para  a  prática 
profissional

• Valorizar  e  integrar  o  Sujeito,  na 
concepção  e  oferta  de  produtos  e 
serviços turísticos

• Conceber  e  implementar  a  prática 
turística permeada pelo acolhimento

• Criar/ampliar  condições  para 
potencializar a capacidade inerente ao 
turismo de tornar possível ao turista a 
aprendizagem, a transformação

• Identificar/criar, com base na evolução 
conceitual do turismo, novos espaços e 
campos de atuação profissional 

• Integrar  os  novos  conhecimentos 
produzidos  no  desenvolvimento  de 
atividades  em  equipes 
multiprofissionais

• Utilizar adequadamente as inovações e 
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• A  atividade  turística  abrange  diferentes 
hierarquias de complexidade, presente na 
criação,  operacionalização  e 
planejamento  de  novos  produtos  e 
serviços.

tecnologias da informação de modo a 
poder gerar benefícios para a atividade 
em  si,  para  os  equipamentos  e, 
principalmente,  para  os  sujeitos 
envolvidos

• Inverter  a  lógica  da  geração  de 
recursos  financeiros  para  as 
organizações  turísticas,  atrelando 
resultados  também  à  priorização  da 
dimensão humana do turismo

Quadro 2: Síntese de Competências B – competências requeridas  ao turismólogo, considerados conceitos de 
turismo

 
Fonte: O autor

Tendo  presente  mais  uma  vez  o  pressuposto  de  que  a  forma  como  são 

organizados e apropriados os conhecimentos (saberes) e efetivados nas ações (fazeres), 

irá marcar a natureza das atitudes que se configuram nesse processo e que estas, por sua 

vez,  irão  igualmente  influenciar  o  processo  de  construção  dos  saberes  e  de 

desenvolvimento dos fazeres, num processo cíclico de retroalimentação, seria possível 

dizer resumidamente que, no quadro acima, está implícito  o desenvolvimento de uma 

atitude reflexiva resultante da análise permanente e longitudinal do fenômeno turístico 

tendo  em  conta  mudanças  contextuais  e  sua  multidimensionalidade  resultante;  de 

abertura para o novo, para a i(re)novação pautada pelos avanços do conhecimento na 

área; e de valorização do Sujeito nas relações socioprofissionais para o realinhamento 

ou redimensionamento de decisões e ações, particularmente face às pressões de ordem 

econômica da estrutura turística. 

Feitas  essas  considerações  e  retomando  novamente  o  percurso  reflexivo 

proposto para o presente trabalho, cabe agora voltar o foco para aquele que seria, em 

linhas gerais, o perfil do profissional para o século XXI e, consequentemente, para as 

competências que dele seriam requeridas no contexto da contemporaneidade.
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6 O CONTEXTO DO SÉCULO XXI: COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Como  já  mencionado  em  diferentes  momentos  destas  reflexões,  entre  os 

objetivos específicos para os quais se volta o presente trabalho está o de identificar, 

analisar e sistematizar competências demandadas para atuação em agências de turismo 

no contexto contemporâneo, à luz de quadro referencial contemplando um perfil traçado 

para  o  profissional  do  século  XXI,  caracterizado  por  saberes,  fazeres  e  atitudes 

(competências)  não  particularizados  para  uma  área  de  conhecimento  ou  de  atuação 

específica, mas aplicáveis ao profissional da contemporaneidade. Nesse sentido, muitos 

elementos  poderiam ser aqui trazidos para caracterizar  primeiramente o século XXI, 

como  o  têm  feito,  sob  diferentes  lentes  analíticas  e  focos,  os  teóricos  da 

contemporaneidade,  conferindo-lhe  denominações  igualmente  diversas:  era  do 

conhecimento (LASTRES e ALBAGLI, 1999), era do vazio (BAUMAN, 2003), era das 

tecnologias  intelectuais  (LÉVY,  2004),  era  planetária  (MORIN,  2002),  era  pós- 

industrial  (TOFFLER,  1980),  hipermodernidade  (LIPOVETSKI,  2007),  entre  várias 

outras.  Entretanto,  no  escopo  deste  estudo,  pretende-se  tão  somente  pontuar  alguns 

desses saberes e fazeres delineando um “macroperfil” profissional. Para tanto, recorre-

se a Edgar Morin (2002) a quem foi solicitado que aprofundasse a visão transdisciplinar 

da educação preconizada por Jacques Delors, coordenador do Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação do Século XXI. Atendendendo a essa solicitação, Morin 

elabora  o  texto  “Os  sete  saberes  necessários  à  educação  do  futuro”,  pelos  quais 

deveriam ser pautadas as propostas educacionais para este século.  Partindo então do 

pressuposto de que, aos serem tomados como norteadores da educação, esses saberes 

deveriam  ser  apropriados  pelos  educandos,  passando  a  permear  sua  visão  ou 

compreensão do homem, da sociedade e do próprio conhecimento, com repercussões na 

sua vida pessoal e na atividade social e profissional (numa perpsectiva do “com”-viver), 

faz-se  agora  um exercício  de  transposição  e  tomam-se  esses  saberes  como  aqueles 

almejados para o homem cidadão profissional do século XXI.
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6.1 CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL

 De acordo com Morin (2002, p.  67), a partir  do século XVI, tem início a 

história  da  era  planetária,  com  o  estabelecimento  da  comunicação  entre  todos  os 

continentes e, desde o final do século XX, encontramo-nos na fase da mundialização.

O mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, mais e 
mais,  parte  do  mundo  e  o  mundo,  como  um  todo,  está  cada  vez  mais 
presente em cada uma de suas partes.  Isto se verifica não apenas para as 
nações e povos, mas para os indivíduos. 

   

Em  sua  visão  sistêmica  do  mundo,  associada  às  idéias  de  globalidade, 

multidimensionalidade  e  complexidade,  o  autor  chama  os  sujeitos  planetários  deste 

século a assumirem sua identidade terrena, complexa, comum a todos os humanos. O 

ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural,  social, histórico, e, 

conseqüentemente, situado nas interfaces entre unidade, diversidade e complexidade. É, 

pois, incondicionalmente necessário compreender tanto a condição humana no mundo 

como a condição do mundo humano [...], saber pautar as ações por essa compreensão,  

considerando ao mesmo tempo, a unidade e a diversidade do processo planetário.  O 

cidadão do novo milênio deve ter presente em suas ações sua “identidade terrena”, o 

que  o  conclama  a  inscrever  em seu  pensar  e  agir  a  “consciência  antropológica”,  a 

“consciência ecológica”, a “consciência cívica terrena” e a “consciência espiritual da 

condição  humana”  (MORIN,  2002,  p.  76),  fomentando  e  consolidando  assim  uma 

antropoética.  Esse  entendimento  remete  então,  de  um  lado,  à  importância  do 

equacionamento  de  autonomias  individuais,  sociais  e  institucionais,  do  respeito  às 

individualidades; de outro, à importância da organização de conhecimentos dispersos 

nas ciências da natureza, nas ciências humanas, na literatura, na filosofia. 

Quando as interdependências se multiplicam, a compreensão mútua entre os 

seres humanos, sejam eles próximos ou estranhos, é fundamental para que as relações 

humanas saiam do seu estado bárbaro de incompreensão. O problema da compreensão, 

para Morin (2002, p. 94) é duplamente polarizado, compreendendo um polo planetário, 

“[...] o da compreensão entre humanos, os encontros e relações que se multiplicam entre 

pessoas, culturas, povos de diferentes origens culturais”; e um polo individual, “[...] o 

das  relações  particulares  entre  próximos.  Para  a  materialização  dessas  relações,  é 

necessário ir além da comunicação, pois esta não garante a compreensão. Sob essa ótica, 
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identificam-se duas formas de compreensão: a intelectual ou objetiva – efetivada pela 

inteligibilidade  e  pela  explicação  –  e  a  intersubjetiva,  que  “[...]  comporta  um 

conhecimento de sujeito a sujeito” (MORIN, 2002, p. 95). 

O  processo  de  explicar  requer  que  se  considere  “[...]  o  que  é  preciso  se 

conhecer  como  objeto  e  aplicar-lhe  todos  os  meios  objetivos  de  conhecimento” 

(MORIN, p.  94),  satisfazendo a  compreensão  intelectual  ou objetiva.  No entanto,  a 

compreensão humana exige mais que a explicação; exige que o outro não seja apenas 

percebido objetivamente, mas como Sujeito num processo de identificação em que o 

ego alter se torna alter ego. Face a esse modo de ver as relações entre humanos e com 

os  próximos,  ao  cidadão  deste  milênio  cabe  vivenciar  e  fomentar  e  consolidar  a 

compreensão  mútua;  identificar  raízes,  modalidades  e  efeitos  da  incompreensão, 

fomentando a cultura da paz. 

Porém,  é  necessário  ter  sempre  em  conta  aqueles  que  se  constituem  em 

obstáculos exteriores à compreensão intelectual ou objetiva, intervindo, em decorrência, 

contrariamente à compreensão intersubjetiva: o “ruído” que interfere na transmissão da 

informação,  a  discrepância  entre  sentidos  atribuídos  por  quem enuncia  e  por  quem 

recebe o enunciado (como a que pode ocorrer em função do caráter  polissêmico de 

palavras,  tal  como  se  verifica  com  a  palavra  “cultura”),  a  ignorância  dos  ritos  e 

costumes do outro (como os de cortesia,  por exemplo),  a incompreensão de valores, 

imperativos éticos, idéias e argumentos afetos a outra cultura, ou ainda a incompreensão 

de uma estrutura mental em relação a outra. 

À luz desse pensamento, emerge a relevância de identificar possíveis ruídos de 

comunicação;  dominar  o  sistema  lingüístico  e  procurar  adequar  a  comunicação  em 

relação ao Outro, ao contexto social e cultural; informar, explicar e tornar inteligível a 

comunicação;  dispor-se  à  abertura,  à  simpatia,  à  generosidade,  à  compreensão  da 

própria  incompreensão.  Para  isso,  concorreria  a  prática  mental  do  auto-exame 

permanente,  “[...]  já  que a  compreensão  de nossas  fraquezas  ou faltas  é  via  para  a 

compreensão  do  outro”  (MORIN,  2002,  p.  100),  para  o  reconhecimento  do 

egocentrismo. 

O egocentrismo (quando não, a hipertrofia do ego) coloca-se como empecilho a 

esse processo de auto-exame e crítica,  pois  cultiva  a  self-deception, ou seja,  “[...]  a 

tapeação  de  si  próprio,  provocada  pela  autojustificação,  pela  autoglorificação” 

(MORIN,  2002,  p.  96)  e  pela  tendência  de  projetar  sobre  o  Outro  a  causa  dos 

problemas.  Assim  sendo,  mostra-se  pertinente  procurar  realizar  regularmente  auto-

64



exame  crítico,  cultivar  a  capacidade  de  descentração  e  identificar  situações  de 

egocentrismo. 

Outro empecilho  à  compreensão  deriva,  de  acordo  com  o  autor,  da  não 

percepção de que a cultura existe por meio de outras culturas, da singularidade de cada 

cultura em meio à pluridade de culturas, isto é, de “[...] saberes, fazeres, regras, normas, 

proibições,  estratégias,  crenças,  idéias, valores,  mitos,  que se transmite de geração a 

geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém a 

complexidade psicológica e social” (MORIN, 2002, p. 56). Ter-se-ia, pois, de ter claro 

essa interrelação profunda entre unidade e diversidade nas relações pessoais, sociais e 

profissionais.  Ter-se-ia  de  ter  claro  que  nisso  reside  uma  “ética  planetária”,  de 

mundialização da compreensão. 

As  culturas  devem  aprender  umas  com  as  outras,  e  a  orgulhosa  cultura 
ocidental , que se colocou como cultura mestra, deve-se tornar também uma 
cultura-aprendiz.  Compreender  é  também  aprender  e  reaprender 
incessantemente (MORIN, 2002, p. 102).

 

De  outra  parte,  no  mundo  humano,  o  desenvolvimento  da  inteligência  é 

inseparável do mundo da afetividade, considera Morin (2002, p. 20).

A afetividade pode asfixiar o conhecimento, mas também pode fortalecê-lo. 
Há estreita relação entre inteligência e afetividade: a faculdade de raciocinar 
pode  ser  diminuída,  ou  mesmo  destruída  pelo  déficit  da  emoção;  o 
enfraquecimento da capacidade de reagir emocionalmente pode mesmo estar 
na raiz de comportamentos irracionais.

Desse modo, nas relações, decisões e ações, torna-se um quesito fundamental 

equacionar o meio racional e o afetivo. Mais ainda: diante dos saberes desenvolvidos ao 

longo da história,  impõe-se, numa vigilância  epistemológica,  que se esteja atento às 

possíveis “cegueiras do conhecimento”, nos dizeres do autor. 

Na dinâmica da vida,  em âmbito individual,  social,  profissional,  é esperado 

para  o  sujeito  deste  século  o  entendimento  de  que  “o  conhecimento  não  pode  ser 

considerado como uma ferramenta  ready made,  que pode ser utilizada sem que sua 

natureza  seja  examinada”  (p.14).  Assim sendo,  “[...]  conhecer  o  conhecimento  para 

saber enfrentar riscos permanentes de erro de ilusão” (p. 14) é um fazer que decorre 

dessa concepção sobre o conhecimento. 
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Nesse mesmo horizonte dos riscos de erro de ilusão, o autor visualiza o que 

expressa como risco da “cegueira paradigmática”, na medida em que, segundo ele, os 

paradigmas  possuem  “[...]  um  papel  ao  mesmo  tempo  subterrâneo  e  soberano  em 

qualquer teoria, doutrina ou ideologia” (p. 26), instaurando axiomas que determinam 

conceitos, discursos e/ou teorias. Assim sendo,“[...] os indivíduos conhecem, pensam e 

agem segundo paradigmas [“supraconscientes”] inscritos culturalmente neles” (p.25). 

Em sua análise, o autor reflete sobre o paradigma cartesiano, que, desde o século XVII, 

vem se impondo como o grande paradigma Ocidental, reforçando, ao longo do tempo, a 

disjunção,  a  lógica  da separação  entre  o  sujeito  e  o objeto,  o princípio  da redução, 

tornando “clandestina, marginal ou desviante” (p. 27) qualquer oposição crítica que se 

lhe  fizesse,  rompendo  o  complexo  do mundo em fragmentos  disjuntos,  fracionando 

problemas, tornando unidimensional o multidimensional. Assim, em vez da lógica da 

complexidade, aplica-se

[...]  a  lógica mecânica  e determinista da máquina artificial.  [Conduz-se]  a 
excluir  tudo  aquilo  que  não  seja  quantificável  e  mensurável,  eliminando, 
dessa  forma,  o  elemento  humano  do  humano  [...]  [e,  ao  mesmo  tempo, 
ocultando] o imprevisto, o novo e a invenção (MORIN, 2002, p. 46)

Morin  (2002,  p.  14)  ressalta  então  ser  capital  o  conhecimento  capaz  de 

apreender  os  problemas  globais  e  fundamentais  para  que  neles  sejam  inseridos  os 

conhecimentos parciais e locais. Reitera que o conhecimento fragmentado “[...] impede 

freqüentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser substituída 

por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu contexto,  sua 

complexidade e seu conjunto”. Nesse sentido, explica-se a relevância, de um lado,  de 

identificar,  situar,  contrapor,  selecionar  e  criticar  os  paradigmas  existentes;  de 

identificar reducionismos; de outro, de situar as informações em um contexto e em um 

conjunto, estabelecendo “relações mútuas e influências recíprocas entre as partes e o 

todo em um mundo complexo”, aplicando a lógica da complexidade (MORIN, 2002, 

p.14). 

Ao aplicar a lógica da complexidade, emerge a necessidade de enfrentamento 

das  incertezas,  particularmente  quando  se  vive  num  contexto  de  mudanças,  de 

instabilidades,  de  ambivalência  de  valores.  Morin  (2002)  fala  do  enfrentamento  de 

incertezas  ligadas  ao  conhecimento:  a  incerteza  cérebro-mental  atinente  à 

tradução/reconstrução do conhecimento; a incerteza lógica entre falsidade e verdade; a 
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incerteza racional, pelos perigos da racionalização; e a incerteza psicológica, atrelada à 

impossibilidade  de consciência  total  do que se passa na mente,  dificultando o auto-

exame  crítico.  Refere-se  igualmente  ao  fato  de,  ao  lado  de  certezas  trazidas  pelo 

conhecimento, a história humana ser portadora de incertezas irremediáveis.

Os séculos precedentes sempre acreditaram em um futuro, fosse ele repetitivo 
ou  progressivo.  O  século  XX  descobriu  a  perda  do  futuro,  ou  seja,  sua 
imprevisibilidade.  Esta  tomada  de  consciência  deve  ser  acompanhada  por 
outra, retroativa e correlativa: a de que a história humana foi e continua a ser 
uma aventura desconhecida (p. 79).

A tomada  de  consciência  das  incertezas  remete  à  compreensão  do  “caráter 

desconhecido da aventura humana” e à consequente necessidade de preparar-se para 

lidar com o inesperado. Com base nisso, a capacidade de “enfrentar os imprevistos, o 

inesperado e a incerteza e modificar seu desenvolvimento, em virtude das informações 

adquiridas  ao  longo  do  tempo”  (p.16),  bem como  manter  uma  constante  vigilância 

epistemológica  para que se possa descolar de concepções deterministas da história e da 

tradição dogmática, passa a constituir-se em fazeres esperados no século XXI. 

Por  outro  ângulo,  o  autor  assinala  a  importância  estar  consciente  de  que a 

pertinência do conhecimento se institui na sua situcionalidade e funcionalidade, razão 

pela qual é preciso “[...]  situar as informações em um contexto e um conjunto”  [...] 

estabelecendo “[...] relações mútuas e influências recíprocas entre as partes e o todo em 

um mundo complexo” (p.14). 

Em todo o processo de reflexão sobre o processo de pensar e conhecer, Morin 

(2002, p. 23) chama a atenção para os riscos da racionalização ou da falsa racionalidade. 

A racionalidade, construtiva ou crítica, conforme o autor, dialoga com o real que lhe 

resiste. Opera o ir e vir incessante entre a lógica e a instância empírica, é o fruto de um 

debate argumentado das idéias.  Ela 

[...] conhece os limites da lógica,  do determinismo, do mecanicismo; sabe 
que a mente humana não poderia ser onisciente, que a realidade comporta 
mistério. Negocia com a irracionalidade, o obscuro, o irracionalizável. É, não 
só crítica, mas autocrítica.

Já  a  racionalização  constitui-se  em  um  sistema  lógico,  fundamentado  na 

dedução  ou  na  indução  e  assenta-se  em  bases  falsas,  nega-se  à  contestação  de 

argumentos  ou  à  verificação  empírica.  “Ela  se  nutre  nas  mesmas  fontes  que  a 

racionalidade,  mas constitui  uma das fontes mais poderosas e erros e ilusões. Dessa 
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maneira,  uma  doutrina  que  obedece  a  um  modelo  mecanicista  e  determinista  para 

considerar o mundo não é racional, mas racionalizadora (p. 23). Assim sendo, faz-se 

necessário discernir  racionalidade de racionalização;  expor-se à racionalidade crítica, 

assim como evitar/eliminar racionalizações. 

Tomando por referente esse conjunto de reflexões e considerações, os saberes, 

fazeres e atitudes a serem apropriados pelo cidadão profissional estarão assentados, em 

linhas gerais, no “princípio da incerteza racional”, no regaste da individualidade  do 

humano, na liberdade de pensamento,  na importância da ruptura de paradigmas para a 

conjunção do todo e das partes, na consciência e compreensão da identidade terrena, na 

ética  da  compreensão  planetária,  na  solidariedade  entre  indivíduos  e  a  sociedade, 

elementos  esses  interrelacionados  e,  formando,  assim,  um  ciclo  contínuo  de 

retroalimentação.  O  quadro  que  segue,  busca  expressar,  sinteticamente,  o  percurso 

analítico e descritivo realizado. 

Para melhor explicitar as reflexões desse capítulo, construiu-se o Quadro 

3, o qual descreve a relação entre saberes e fazeres abordados até o presente momento.

6.2 SÍNTESE DE COMPETÊNCIAS C

Saber Fazer
O homem é a um só tempo físico, biológico, 
psíquico,  cultural,  social,  histórico  e, 
consequentemente,  situado  nas  interfaces 
entre unidade, diversidade e complexidade. 

Considerar  a  complexidade  do  mundo, 
tendo presente a unidade e a diversidade 
do processo planetário

“O mundo torna-se cada vez mais um todo. 
Cada parte do mundo faz mais e mais parte 
do mundo, e o mundo, como um todo, está 
cada vez mais presente em cada uma de suas 
partes”.14

Situar as informações em um contexto e 
em um conjunto, estabelecendo “relações 
mútuas  e  influências  recíprocas  entre  as 
partes e o todo em um mundo complexo;

O  homem  é  ao  mesmo  tempo  indivíduo, 
sociedade e espécie.

Organizar  conhecimentos  dispersos  nas 
ciências  da  natureza,  nas  ciências 
humanas, na literatura, na filosofia;

A compreensão, meio e fim da humanidade, 
compreende uma dimensão planetária (entre 
pessoas,  culturas,  povos)  e  uma  dimensão 
individual (relações entre próximos).

Inscrever  no  pensar  e  no  agir  a 
consciência  antropológica,  ecológica, 
cívico-terrena  e  espiritual  da  condição 
humana

A comunicação não garante a compreensão. 
A  compreensão  humana  vai  além  da 
informação.

Informar,  explicar  e  identificar  possíveis 
ruídos  de  comunicação;  interagir, 
dispondo-se  à  abertura,  à  simpatia,  à 
generosidade,  ao  bem-pensar,  à 
compreensão da própria incompreensão 

14 MORIN, 2002, p. 67.
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Existem  duas  formas  de  compreensão:  a 
intelectual  ou  objetiva  (que  faz  parte  da 
compreensão) e a intersubjetiva (de sujeito a 
sujeito).

Compreender tanto a condição humana no 
mundo  como  a  condição  do  mundo 
humano,  pautando  as  ações  por  essa 
compreensão
Vivenciar  e  fomentar  a  compreensão 
mútua;  identificar  raízes,  modalidades  e 
efeitos da incompreensão; orientar-se pelo 
horizonte da cultura da paz

O  desenvolvimento  da  inteligência  é 
inseparável da afetividade.

Equacionar o racional e o afetivo

A cultura existe por meio de outras culturas e 
da singularidade de cada cultura em meio à 
pluralidade  de  culturas.  As  culturas 
aprendem umas com as outras.

Lidar (compreendendo e respeitando) com 
a  diversidade,  atentando  para  a  relação 
entre  a  diversidade  cultural  e  a  unidade 
humana,  equacionando  autonomias 
individuais,  sociais  e  contingências  da 
espécie humana

A história humana é portadora de incertezas 
(lógicas,  racionais,  psicológicas,  entre 
outras).

Enfrentar  as  incertezas  em  função  de 
contextos de mudança, de instabilidade e 
de ambivalência de valores

O  conhecimento  não  pode  ser  considerado 
como uma ferramenta ready made, que pode 
ser  utilizada  sem  que  sua  natureza  seja 
examinada.

Pensar  o  conhecimento  para  saber 
enfrentar  riscos  permanentes  de  erro  de 
ilusão

O conhecimento necessário é aquele capaz de 
apreender  os  problemas  globais  e 
fundamentais para que neles sejam inseridos 
conhecimentos parciais e locais.

Identificar conhecimentos pertinentes pela 
leitura e interrelação das dimensões global 
e local

Os  paradigmas  possuem  atualmente,  um 
papel  “subterrâneo  e  ao  mesmo  tempo 
soberano”  em  qualquer  teoria,  doutrina  ou 
ideologia,  instaurando  relações  primordiais 
que constituem axiomas [ supraconscientes], 
determinando  conceitos,  discursos  e/ou 
teorias”15.

Manter  constante  vigilância 
epistemológica,  identificando,  situando, 
contrapondo,  selecionando  e  criticando 
paradigmas existentes e descolando-se de 
concepções  deterministas  da  tradição 
dogmática 

A  racionalidade,  construtiva  ou  crítica, 
dialoga com o real que lhe resiste, é o fruto 
de  um  debate  argumentado  de  idéias, 
conhece  os  limites  da  lógica,  do 
determinismo;  já  a  racionalização  constitui-
se em um sistema lógico,  fundamentado na 
dedução ou na indução e assenta-se em bases 
falsas, nega-se à contestação de argumentos 
ou à verificação empírica;

Discernir racionalidade de racionalização; 
expor-se à racionalidade de crítica, assim 
como evitar/eliminar racionalizações

A  prática  do  autoexame  permanente  é 
necessária;  o  egocentrismo  se  coloca  como 
empecilho a esse processo de autoexame

Desenvolver a capacidade de descentração 
e identificar situações de egocentrismo

Quadro 3 – Síntese de Competências C: competências requeridas do cidadão profissional do século XXI
Fonte:  O 

autor

15 MORIN, 2002 p. 26
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7 COMPETÊNCIAS  DO  PROFISSIONAL  CIDADÃO  DO  SÉCULO  XXI, 

GRADUADO EM TURISMO E AGENTE DE TURISMO 

Num primeiro momento, se considerado o enunciado acima, poderia se pensar 

que bastaria justapor as sínteses de competências A, B e C num único quadro e, a partir 

dele, definir o perfil desse profissional. De certo modo, isso se explicaria, pois é de se 

presumir que, em se tratando do mesmo profissional, ele deveria reunir o conjunto de 

saberes, fazeres e atitudes elencados. No entanto, tendo sido definido operacionalmente, 

neste  trabalho,  que  competência  corresponderia  ao  resultado  da  articulação  entre 

saberes, fazeres e atitudes, é necessário ir além dessa justaposição e proceder a uma 

meta-articulação desse conjunto de saberes, fazeres e atitudes. Somente assim tornam-se 

possíveis redimensionamentos no pensar e no agir desse profissional. 

Partindo-se do fato de que, até por força da legislação, trata-se de agências de 

turismo, a dinâmica contextual, conceitual e operacional dessa organização (com suas 

relações internas e externas) passa a estar atrelada à compreensão da interrelação que 

estabelece com a dinâmica contextual e conceitual de turismo e de turista e, ao mesmo 

tempo,  com  a  compreensão  das  relações  do  homem  com  o  contexto  da 

contemporaneidade, contexto de mudanças, incertezas, instabilidade,  de ambivalência 

de valores.

É com essa compreensão que o agente de turismo se institui simultaneamente 

como um profissional de mercado, do turismo e do século XXI, e a agência passa a ser 

também  simultaneamente  um  empreendimento  mercadológico,  turístico  e  humano-

social  da  modernidade.  Todas  essas  faces  permeiam  umas  às  outras,  sem 

descaracterizar-se, apenas redimensionando-se. No outro polo da interação, está aquele 

que  é  ao  mesmo  tempo  um  cidadão  do  século  XXI,  turista  e  cliente  da  agência, 

características essas indissociáveis.

A  figura  que  segue  origina-se  de  uma  tentativa  de  tornar  visíveis  essas 

relações.
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Figura 5: As faces das agências e dos agentes de turismo na relação com o cidadão turista, cliente das agências
     Fonte: O autor

A partir desse entendimento e tomando por base palavras-chave extraídas das 

Sínteses de competências A, B e C, são apresentadas,  na sequência,  três figuras,  no 

intuito de expressar visualmente a meta-articulação antes referida. 

A primeira, Figura 5, construída a partir da Síntese de competências A, tem, 

como eixo central, a  agência “de viagem” de caráter misto. A denominação “agência 

de turismo”, neste caso, não se aplica, uma vez que esta se mostra restrita ao aspecto 

formal, segundo o disposto na legislação. Trata-se de saberes e fazeres condicionados 

por e condicionantes de atitudes próprias a uma organização prestadora de serviços ao 

cliente (indivíduo que viaja). 
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Figura 6: Relações internas e externas à agência de viagem, prestadora de serviços ao cliente 
Fonte: O autor

O  próximo  diagrama,  sempre  a  partir  de  palavras-chave  e  procurando 

estabelecer vínculos com o anterior, figura relações internas e externas a uma agência 

de turismo, organização “vendedora de turismo” ao turista, seu cliente. Na mudança de 

foco, observa-se que o entendimento de turismo centrado no homem em deslocamento, 

traz  o  Sujeito  às  relações,  e  juntamente  com  isso,  formas  de  redimensionar  o 

pragmatismo  mecanicista  vivenciado  na  e  pela  organização.  A  título  de  exemplo, 

chama-se a atenção para o sentido diferente que, a partir da compreensão da relação 

entre  turismo  e  acolhimento,  passa  a  assumir  a  palavra  “customização”  e,  por 

consequência,  as  marcas  que  esse  sentido  pode  deixar  no  cotidiano  da  agência. 

Inserindo nas relações o “olhar com o olhar do outro”, a agência, mais do que ofertar 

“novos  produtos”,  poderá  ofertar  “novos  produtos  novos”  ao  turista  e  reavaliar 

processos meramente informativos de treinamento do quadro de pessoal. Ao procurar 

atender às expectativas desse turista cliente,  poderá ultrapassar os procedimentos  ou 

mecanismos usuais, esteriotipados (precisão, presteza, preços, “hospitalidade treinada”, 

entre outros), estabelecendo um outro diferencial em relação às concorrentes.
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Figura 7: Relações internas e externas à agência de turismo, “vendedora de turismo” ao turista, seu cliente
Fonte: O autor

A figura 8 procura destacar diferenciações de uma agência de turismo que tem 

presente sua dimensão de empreendimento humano-social da contemporaneidade, cujos 

atores,  cidadãos  planetários,  têm compreensão  e  vivenciam a  “condição  humana  do 

mundo e a condição do mundo humano”, a que se refere Morin (2002). Também a título 

de exemplo,  chama-se a atenção para a relação informação/compreensão no que diz 

respeito  aos  processos  de  interação,  ou  para  marcas  que  podem ser  impressas  pelo 

entendimento  de  “cidadania  terrestre”.  Veja-se  que,  no  mundo  da  globalização,  em 

função dele ou apesar dele, é importante que se pensem e se ofereçam “novos produtos 

novos”,  nos  quais  e  pelos  quais,  se  fomente  o  conhecimento  e  o  respeito  a  outras 

culturas, a outros modos de vida, que se fomente a consciência ecológica.
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Figura 8: Relações internas e externas à agência de turismo, simultaneamente um empreendimento humano-social da 
contemporaneidade

Fonte: O autor

Novamente  associando  as  Sínteses  de  Competências  A,  B  e  C,  com  os 

respectivos  saberes,  fazeres  e  atitudes  conceitualmente  construídos,  de  certo  modo 

parece ficar claro que, uma agência de turismo é mais que a soma de estrutura física e 

material,  de procedimentos e produtos e de seus atores. Ela, como um todo, está em 

cada um deles,  e cada um deles,  como uma parte,  está no todo da agência.  Na sua 

concepção  e  na  dinâmica  de  seu  funcionamento,  está  presente  essa  complexidade 

sistêmica e suas implicações individuais e coletivas.

Ao assumir-se como agência de turismo, sem excluir os fins mercadológicos, a 

organização assume seu papel de, pelos produtos turísticos que concebe e disponibiliza, 

favorecer ao turista, experiências de aprendizagem e de “transformação de si”16.

16 AVENA, 2008.
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8 COMPETÊNCIAS  DEMANDADAS  POR  GESTORES  ATUANTES  NO 

MERCADO DE AGÊNCIAS DE TURISMO

Como  já  anteriormente  explicitado,  dentre  os  objetivos  do  presente  estudo 

encontra-se o de contribuir com subsídios para a discussão sobre educação em Turismo 

no que tange à relação entre os processos de formação e atuação profissionais, tendo 

como foco  competências  do  turismólogo  para  atuar  em agências  de  turismo.  Nessa 

direção,  estabeleceu-se um percurso reflexivo com três grandes focos: 1) construção 

conceitual de competências que seriam requeridas do turismólogo para atuação nessas 

organizações,  à  luz  de  quadro  referencial  contemplando  perfil  traçado  para  o 

profissional  do  século  XXI,  evolução  conceitual  de  turismo  e  características 

organizacionais  das  agências;  2)  análise  das  competências  previstas  nas  Diretrizes 

Curriculares  Nacionais;  e  3)  identificação,  análise  e  sistematização  de competências 

demandadas por gestores de agências de turismo.

É em relação a este último foco que se situam, pois, as próximas considerações, 

as quais têm por base uma pesquisa de campo realizada junto a agências de turismo da 

cidade de Caxias do Sul, selecionadas como universo de pesquisa.

Metodologicamente, desenvolveu-se uma pesquisa com abordagem qualitativa, 

mediante  processos  de  análise  e  intrerpretação  discursiva,  o  que  significa  que  as 

conclusões a que se chegou não podem ser generalizadas, restringindo-se, portanto, ao 

âmbito da investigação, devendo ser entendidas como sinalizações.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

8.1.1 Definição dos Sujeitos de pesquisa

A seleção  dos  sujeitos  da  pesquisa (gestores  de  agências  de turismo)  ficou 

associada à seleção das próprias agências em que atuam. Para tanto, observaram-se os 

seguintes critérios:

• Localização

As agências selecionadas localizam-se todas na cidade de Caxias do Sul.
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• Tipologia 

São todas elas agências mistas. Essa opção prendeu-se ao fato de atuarem 

como  produtoras  e  distribuidoras,  requerendo,  na  comercialização  de 

produtos  para  clientes  finais  e  outras  agências  de  turismo,  estrutura  de 

suporte, tanto às atividades de  front-office,  como as de  back-office,. Nesse 

sentido,  seriam  aquelas  que,  a  priori,  requeririam  do  profissional  gestor 

saberes e fazeres de maior nível de complexidade relacional.

• Características

Ser filiada à ABAV constituiu-se em um critério de recorte metodológico, 

na  medida  em que  essa característica  especifica  um tipo  de  organização 

turística  no  conjunto  de  todas  as  demais  portadoras  do  registro 

EMBRATUR (o número do certificado de cadastramento no referido órgão 

consiste como um dos pré-requisitos para filiar-se à Associação).

Aplicados esses critérios, o universo de pesquisa correspondeu a um total de 10 

agências.

8.1.1.1 Agências de turismo: Caracterização do Mercado de Caxias do Sul

Maior cidade do interior do RS, com cerca de 435 mil habitantes (IBGE, 2010), Caxias 

do sul caracteriza-se pelo desenvolvimento econômico, constituindo-se como o segundo maior 

pólo metal-mecânica do país, ficando atrás apenas de São Paulo. Em meio a esse contexto de 

pujança  econômica,  observa-se  ainda  o  crescimento  e  instalação  de  grandes  empresas 

multinacionais  de  tranporte  rodoviário  na  região  e  demais  produtos  industriais.   Sob  essa 

condição, muitas dessas empresas possuem unidades e fornecedores no exterior, e, dessa forma, 

oberva-se então a ocorrência de muitas viagens e chegadas de estrangeiros na cidade.

Assim sendo, parece pertinente considerar que o turismo de negócios apresenta-se como 

um dos principais segmentos do mercado turístico de Caxias do Sul. Ganha força também, nesse 

cenário, a figura das agências de turismo, responsáveis diretas por atender a esse fluxo constante 

de  viagens  percebidas  atualmente  devido  a  alta  industrialização  da  região.  Conforme  as 

informações obtidas diretamente do site da associação17, atualmente a cidade possui cerca de 10 

agências  filiadas  à  ABAV,  no  entanto,  levando  em consideração  as  agências  não  filiadas, 

estima-se que haja um número bem mais expressivo dessas organizações turísticas na cidade

17 http://www.abav-rs.com.br/  -   Acesso em 25/11/2010
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8.1.2 Coleta de dados

A  coleta  de  dados  compreendeu  duas  etapas:  contato  telefônico  com  os 

gestores e aplicação de questionário por meio eletrônico.

8.1.2.1 Contato telefônico

 Em um primeiro momento, o procedimento de coleta de dados consistiu em 

contato telefônico com os sujeitos, a fim de identificar o responsável pelas operações 

(gestor) da empresa e promover o vínculo inicial. Primeiramente,  procurou-se confirmar 

com tais responsáveis que se tratava de uma agência de turismo de caráter misto, após 

explicação de quais elementos,  na prática,  as caracterizariam como tal.  Durante esse 

primeiro contato, fez-se uma explanação geral sobre a pesquisa, o instrumento que seria 

aplicado para coleta de dados e ainda, de forma resumida, sobre os eixos nucleadores 

das  perguntas,  para  que  os  respondentes  pudessem  avaliar  com  maior  clareza  o 

conteúdo de suas respostas.

Como forma de encerrar essa etapa, foi solicitado o e-mail desses profissionais 

para envio da proposta por escrito, bem como do link para acesso direto ao formulário 

eletrônico de coleta de dados.

 Uma vez acessado a  URL,  caberia  aos mesmos descrever,  na sua visão de 

gestores,  quais  seriam  as  competências  profissionais  requeridas  para  atuação  nesse 

segmento de mercado.

8.1.2.2 Instrumento de coleta de dados

O instrumento utilizado para o estudo correspondeu a um formulário eletrônico 

em forma de questionário dirigido aos sujeitos da pesquisa (Ver Anexo 1).

De acordo com o que fora explicado em contato telefônico, no formulário era 

solicitado o que, na visão dos sujeitos, os gestores de agências de turismo deveriam 

conhecer,  saber fazer e como deveriam  ser  para atuarem eficiente e eficazmente no 

back-office e no front-office nessas organizações, tendo presente tratar-se de agências de 

caráter misto.  
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Esses três eixos,  que nucleariam as respostas,  foram inseridos no intuito  de 

buscar  consonância  com o conceito  de competência  adotado no trabalho,  ou seja,  a 

capacidade  resultante  da  articulação  de  saberes,  fazeres  e  atitudes.  Assim  sendo, 

“conhecer”,  “saber  fazer”  e  “ser”  permitiriam,  respectivamente,  aproximação  a 

“saberes”, “fazeres” e “atitudes”.

O  formulário  encontrava-se  (e  encontra-se)  acessível  no  site 

<www.millgest.com.br/_query>,  endereço  este  informado  por  ocasião  do  contato 

pessoal ou telefônico e, posteriormente, pelo e-mail enviado aos sujeitos.

Após o preenchimento dos campos de informação, ao clicar no botão “enviar 

formulário”,  os  dados  eram  diretamente  remetidos  ao  e-mail do  pesquisador.  Os 

respondentes indicaram também seus endereços eletrônicos, de modo a que se pudesse 

identificar a autoria de cada formulário recebido, conforme ilustra a figura 9:

 

Figura 9: Modelo do formulário eletrônico para recebimento das respostas ao questionário
Fonte: O autor
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Do universo de 10 agências contatadas, sete (70%) deram retorno à solicitação, 

repondendo ao questionário.

8.1.3 Organização dos dados

Primeiramente as respostas foram transcritas e separadas por eixo: ‘conhecer’, 

‘saber fazer’ e ‘ser’ (Ver anexo 1). Mediante análise de conteúdo de cada conjunto de 

repostas,  constituíram-se  categorias  de  análise,  as  quais  permitiram  elaborar  novos 

reagrupamentos18. Desse processo de organização, originaram-se os quadros 4, 5, 6 e 7. 

Cabe ressaltar que, em alguns casos, as respostas dadas como relativas a uma categoria 

diziam respeito a outra. Para efeito de categorização, foram feitos os remanejamentos 

necessários.

8.2 RESULTADOS: ANÁLISE INTERPRETATIVA DOS DADOS

As respostas relativas aos conhecimentos dos quais o gestor deve ser portador e 

que foram aproximadas à categoria “saberes”, ficaram assim agrupadas:

Saberes Sujeitos
1) A  atuação  eficiente  e  eficaz  de  um  profissional  atuante  nas 

relações gerenciais/operacionais do front-office e do back-office 
requer conhecimentos sobre/de:

Destinos turísticos
• Aspectos geográficos
• Sazonalidade, temporada
• Outros

Idiomas
Demanda de mercado
Gerais
Ferramentas de informática (para diferentes fins)
Mecanismos operacionais internos
Produtos (pacote)
Trade

1, 2
1
1
1
1
2

1, 7
2, 3
3, 4

1, 2, 3

2) A postura e a comunicação, nos dias de hoje, são os elementos 
mais importantes para efetuar uma venda 5

3) O  cliente  compra  o  produto  que  o  profissional  quiser 
comercializar para ele. (O cliente é conduzido pelos mecanismos 6

18 O processo de categorização foi submetido a análise por especialista em Letras, para sua validação.
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e ferramentas de persuasão)
4) O  mercado  de  agências  exige  total  disponibilidade  para  o 

trabalho
7

Quadro 4: Saberes apontados pelos gestores de agências consultados
Fonte: O autor

De imediato, o quadro chama a atenção para o fato de que todos os 16 itens 

relativos  a  “conhecimentos  necessários”  são  instituídos  como  mecanismos  ou 

ferramentas de venda, destacando-se entre eles os saberes 2, 3 e 4 que dizem respeito 

particularmente a atitudes a serem observadas pelo gestor. Nessa mesma perspectiva 

instrumental, aparece a relação agente-cliente (postura, comunicação, uso de estratégias 

de persuasão). Em termos da relação agente-agência é destacada a dedicação total ao 

trabalho. 

Outro aspecto que se poderia inferir, considerando o número de referências dos 

sujeitos aos itens elencados, seria a equivalência no grau de importância desses itens, na 

medida  em  que  não  se  identifica  uma  significativa  concentração  de  referências  a 

qualquer um deles. Isso se deveria ao foco dos saberes no êxito das vendas.

Quanto  aos  fazeres,  constituíram-se  quatro  categorias  de  análise,  conforme 

aponta o quadro 5.

Categoria Fazeres Sujeitos
A - Atendimento ao 

cliente

• Prestar atendimento diferenciado (superação 
de expectativas em informações e serviços)

• Buscar informações e soluções
• Flexibilizar horários (adaptação ao cliente)

1

1
7

B – Operação de 

processos 

administrativos

• Fazer reservas (transporte)
• Realizar processos de cobrança
• Dar retorno rápido a e-mails
• Administrar o tempo de venda

3
3
5
4

C – Fins da 

organização

• Conjugar,  na  venda,  lucratividade  da 
empresa com o bom atendimento do cliente

• Priorizar o desenvolvimento da empresa (na 
venda)

4

6

D – Parcerias • Participar  de  eventos  promovidos  por 
fornecedores,  agências,  entre  outos 
parceiros)

• Trabalhar em conjunto com o Convention & 
Bureau de cada região

• Buscar  junto  a  fornecedores  novas 

4

3

5
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tendências e alternativas de mercado

Quadro 5: Fazeres requeridos dos gestores de agências apontados pelos respondentes
Fonte: O autor

Como se verificou no quadro anterior, neste, igualmente, nota-se subjacente a 

todas  as  referências  o  foco  central  no  êxito  das  vendas.  É  o  que  está  posto 

explicitamente  no  item  C.  O  caráter  instrumental  da  relação  agente-cliente  é 

corroborado, conforme expresso no item A e, particularmente, no subitem 1, item C. 

Interessante é ainda observar que o maior número de referências é relativo ao item B, 

Operação de processos administrativos.

Com  esse  conjunto  de  dados,  torna-se  possível,  para  efeito  das  análises 

contrastivas  previstas,  elaborar,  em  um  único  quadro,  a  Síntese  competências  D, 

relativas aos saberes e fazeres demandados pelos gestores sujeitos da pesquisa. 

Saberes Fazeres

• A atuação eficiente/eficaz de um 
profissional atuante nas relações 
gerenciais/operacionais do back-office 
e do front-office requer conhecimentos 
sobre/de destinos turísticos, idiomas, 
demanda de mercado, a área de 
agências em geral, ferramentas de 
informática, mecanismos operacionais 
internos, produtos (pacote) e trade.

• A postura e a comunicação, nos dias de 
hoje, são os elementos mais 
importantes para efetuar uma venda.

• O cliente compra o produto que o 
profissional quiser comercializar para 
ele.

• O mercado de agências exige total 
disponibilidade para o trabalho.

• Prestar atendimento diferenciado 
(superação de expectativas em 
informações e serviços)

•  Buscar informações e soluções

•  Flexibilizar horários (adaptação ao 
cliente)

•  Fazer reservas (transporte)

•  Realizar processos de cobrança

•  Dar retorno rápido a e-mails

•  Administrar o tempo de venda

•  Conjugar, na venda, lucratividade 
da empresa com o bom 
atendimento do cliente

•  Priorizar o desenvolvimento da 
empresa (na venda)

81



•  Participar de eventos promovidos 
por  fornecedores,  agências,  entre 
outos parceiros)

•  Trabalhar  em  conjunto  com  o 
Convention  & Bureau  de  cada 
região

•  Buscar junto a fornecedores novas 
tendências  e  alternativas  de 
mercado

Quadro 6: Síntese de competências D – saberes e fazeres demandados por gestores de agências de turismo
Fonte: O autor

Já no que tange ao último eixo, o “dever ser”, em torno do qual giraram as 

respostas dos sujeitos, tem-se o quadro que segue.

Categoria
(Do ponto de vista...)

“Dever ser” Sujeitos

A – Ética • Respeitador das normas legais relacionadas 
ao turismo

3

B – Relações 

interpessoais e 

comunicabilidade

• Bom “relações públicas”
• Cultivador de bom relacionamento
• Simpático
• Carismático
• Acessível
• Atento
• Interessado em atender

3
2
2
2
1
7

1, 7

C - Conhecimento • Globalizado
• Atualizado
• Informado

1, 7
1, 3
1

D – Performance 

profissional

• Proativo
• Multifuncional
• Dinâmico
• De visão
• Persistente/incansável vendedor
• Eficiente na venda
• Rápido no atendimento

1, 3
3

2, 3
2
7
7
5
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E – Características 

pessoais

• Pontual
• Com boa aparência

4
5

Quadro 7: Referências dos respondentes a como o profissional de agências “deverá ser”
Fonte: O autor

Os dados assim categorizados  remetem à elaboração  de uma tabela-síntese, 

apresentada na sequência.
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Tabela 1

Distribuição em percentuais, por categoria de análise, das referências dos 
respondentes a como o profissional de agências “deverá ser”

Categoria Número de 
referências

Percentual
%

A – Ética 1 4

B – Relações interpessoais e comunicabilidade 8 32

C – Conhecimento 5 20

D – Performance profissional 9 36

E – Características pessoais 2 8

Total 25 100

Fonte: O autor

Examinando a tabela, observa-se a manutenção da mesma tônica verificada em 

relação aos saberes e fazeres: o caráter pragmático, funcional em relação às vendas. O 

maior número de referências está relacionado com a categoria Performance profissional, 

seguido das referências às relações interpessoais e à comunicabilidade, estas destacadas, 

de modo igual, como estratégicas para os fins da organização.

Pensa-se  então  que  seria  possível  depreender  uma  atitude,  por  parte  dos 

respondentes,  de  sujeição  à  lógica  do  mercado,  com  o  profissional  devendo  estar 

voltado à eficiência na prestação de serviços ao cliente (consumidor) e à eficácia na 

geração de resultados financeiros. A proatividade, mencionada por dois respondentes, 

insere-se nesssa mesma lógica, uma vez que tem a ver com busca de alternativas ou de 

outras possibilidades de melhoria dos resultados19.

Como  forma  de  visualizar  uma  síntese  dessas  considerações,  a  Figura  10 

apresenta  as  palavras  que  poderiam  ser  tomadas  como  “chave”  e  as  relações  que 

estabelecem entre si. 

19  Caberia aqui fazer-se o registro de uma ressalva.  Embora a aplicação do questionário tenha sido 
precedida por contato telefônico do pesquisador com o gestor, quando foram feitas explicitações sobre 
os objetivos da pesquisa e sobre o instrumento que seria aplicado, estas podem não ter sido levadas 
em consideração como seria o desejável, em função do tempo transcorrido entre o telefonema e o 
momento da elaboração das respostas.  Além dessa variável eventualmente interveniente, na pergunta 
formulada  utilizou-se  a  expressão  “relações  gerenciais/operacionais”,  no  intuito  de  que  fossem 
focalizadas cada uma delas separadamente e uma em relação à outra. Revendo o instrumento, talvez a 
barra que separa os dois termos não tenha sido, graficamente, a melhor alternativa, se considerada a 
variável anterior. Talvez o mais adequado fosse ter utilizado os termos separados por “e”.
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Figura 10: Síntese, por palavras-chave, da visão dos gestores sobre competências requeridas do gestor de 
agências

Fonte: O autor

Nessa perspectiva, seria possível dizer que a viagem é entendida como uma 

atividade para o cliente e como um negócio para a agência.

VENDAPerformance 
eficiente e eficaz

RESULTADOS

Satisfação do 
cliente
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9 A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DOS GRADUADOS EM TURISMO 

E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO  EM  TURISMO:  COMPETÊNCIAS  PROPOSTAS 

LEGALMENTE

Na  medida  em  que  este  estudo  pretende contribuir  com  subsídios  para  a 

discussão sobre a educação em Turismo no que tange à relação entre os processos de 

formação e atuação profissionais, tendo como foco competências do turismólogo para 

atuar no segmento de agências de turismo,  mostra-se pertinente  voltar  a análise aos 

documentos  que,  no  Brasil,  constituem atualmente  as  bases  legais  para  a  educação 

nacional e, ao mesmo tempo, estabelecem diretrizes nacionais para a formulação dos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Em especial, aqui será focalizada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), o documento Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação – Propostas, que 

deu  origem às  diretrizes  específicas  para  as  diferentes  áreas  do  conhecimento,  e  a 

Resolução  CNE  n°  13,  de  24  de  novembro  de  2006,  que  institui  as  Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Turismo e dá outras providências.

A LDB é homologada num contexto em que a educação superior é discutida, 

em âmbito  mundial,  cujo  grande  marco  foi  o  documento  Educação:  um tesouro  a 

descobrir – Relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI. 

9.1 A EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI – RELATÓRIO PARA A UNESCO

O relatório  elaborado pela  Comissão Internacional,  coordenado por Jacques 

Delors  (2006),  desenvolveu-se  sobre  cinco  temas  principais  relativos  à  educação: 

desenvolvimento, futuro, política mundial, princípios e tendências.

As  reflexões  de  Delors  (2006),  retomadas  por  Morin  em  Os  sete  saberes 

necessários à educação do futuro (2002)20,  ressaltam que a interdependência planetária 

e  a  globalização  são os  fenômenos  mais  importantes  de nosso tempo  e que  ambos 

possuem tanto aspectos positivos como negativos. Por outro lado, conferem à educação 

papel  fundamental  para a compreensão desses fenômenos,  sendo a primeira  de suas 

20 Conforme abordado no item 6.
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diversas  atribuições,  a  de  promover  uma  reflexão  conjunta  que  transcenda  limites 

sociais e culturais.

 

A  conscientização  generalizada  desta  “globalização”  das  relações 
internacionais constitui, aliás, em si mesma, uma dimensão do fenômeno. E 
apesar das promessas que encerra a emergência deste mundo novo, difícil de 
decifrar  e,  ainda  mais,  de  prever,  cria  um  clima  de  incerteza  e,  até,  de 
apreensão,  que  torna  ainda  mais  hesitante  a  busca  de  uma  solução  dos 
problemas realmente em escala mundial (DELORS, 2006, p. 35).

Nesse contexto, ganham destaque especial as novas tecnologias, as quais, como 

já  tem  sido  amplamente  abordado,  levaram  a  humanidade  a  entrar  na  era  da 

comunicação universal, abolindo distâncias e abrindo fronteiras econômicas, financeiras 

e culturais.  São as tecnologias,  que, para o autor,  têm grandes chances de moldar a 

sociedade do futuro, sendo necessário aí considerar o risco de uma ruptura entre uma 

minoria que esteja apta a movimentar-se nesse novo mundo em formação e uma maioria 

que esteja desprovida de condições socioeconômicas ou culturais de ambientar-se nesse 

novo  contexto,  trazendo  assim,  a  possibilidade  de  um  retrocesso  democrático  e  a 

formação de um cenário de conflitos. Para evitar esse impacto, impõe-se uma educação 

que, se valendo inclusive das tecnologias, contribua para encaminhar o mundo para uma 

maior  compreensão  mútua,  transformando a  interdependência  em responsabilidade  e 

solidariedade, bem como que contribua para a aceitação de diferenças culturais. Nessa 

perspectiva, passa a ser capital promover uma educação intercultural, fundamentada no 

espírito democrático, na tolerância, na cooperação (parceria), no respeito ao outro, na 

integração dos grupos minoritários. 

Entretanto, segundo Delors (2006), a atividade educativa e formativa constitui-

se também em uma das principais vertentes de desenvolvimento, contribuindo para o 

progresso científico e tecnológico, bem como para avanço dos conhecimentos em geral, 

elementos esses considerados decisivos para o crescimento econômico. Essa dimensão 

não pode, porém, levar a perder de vista o entendimento de que 

a educação não serve, apenas, para fornecer pessoas qualificadas ao mundo 
da economia: não se destina ao ser humano enquanto agente econômico, mas 
enquanto  fim  último  do  desenvolvimento.  Desenvolver  os  talentos  e  as 
aptidões  de  cada  um  corresponde,  ao  mesmo  tempo,  à  missão 
fundamentalmente humanista da educação [...] (DELORS, 2006, p. 85).

Para  corresponder  ao que se  espera  dela,  a  educação deve  organizar-se  em 

torno  de quatro  aprendizagens  fundamentais,  consideradas  seus  pilares:  aprender a 
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conhecer;  aprender  a  fazer;  aprender  a  viver  juntos;  e  aprender  a  ser. Para 

assegurar  a  precisão  com  que  devem  ser  compreendidos,  são  aqui  transcritas  as 

respectivas explicitações, como postas no Relatório:

Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente 
vasta,  com a possibilidade  de trabalhar  em profundidade  um pequeno 
número de matérias. O que também significa aprender a aprender, para 
beneficiar-se  das  oportunidades  oferecidas  pela educação  ao  longo de 
toda a vida.
Aprender  a  fazer,  a  fim de  adquirir,  não  somente  uma qualificação 
profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem 
a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. 
Mas  também  aprender  a  fazer,  no  âmbito  das  diversas  experiências 
sociais ou de trabalho, que se oferecem aos jovens e adolescentes, quer 
espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, 
graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho.
Aprender a viver juntos, desenvolvendo a compreensão do outro e a 
percepção das interdependências – realizar projetos comuns e prepara-se 
para  gerir  conflitos  –  no  respeito  pelos  valores  do  pluralismo,  da 
compreensão mútua e da paz. 
Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à 
altura  de  agir  com  cada  vez  maior  capacidade  de  autonomia,  de 
discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar 
na educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo: memória, 
raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-
se (DELORS, 2006 p.101-102).[Grifo do autor].

Isso é tanto mais importante, porque a própria educação está em processo de 

mutação,  visto que as aprendizagens não mais se restringem à escola,  e a noção de 

qualificação,  como  era  tradicionalmente  compreendida,  vem  sendo  substituída,  em 

muitos  setores,  pelas  noções  de  competência  evolutiva  e  capacidade  de  adaptação 

(DELORS, 2006). Da mesma forma, a educação não pode continuar a definir-se em 

relação a um período particular da vida, ou de maneira dialética e/ou antagônica, em 

relação  às  suas  finalidades,  como  por  exemplo,  a  formação  profissional  distinta  da 

formação geral. Assim, a educação passa a englobar “[...] todos os processos que levem 

as pessoas, desde a infância até o fim da vida, a um conhecimento dinâmico do mundo, 

dos outros e de si mesmas, combinando de maneira flexível as quatro aprendizagens 

fundamentais” (DELORS, 2006, p.103).

Sob esse ângulo,  reconhece-se o  valor  formativo  que  o mundo do trabalho 

apresenta  e,  por  conseqüência  disso,  sua  constituição  em um espaço  educativo,  de 

formação contínua, tornando muito importante a aproximação entre esse mundo e o da 

Academia. Por sua vez, as práticas educativas passariam a ser concebidas de modo a 

suscitar o desejo de formação permanente, ampliando o acesso ao universo científico e 

tecnológico. 
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Em se tratando especificamente do ensino superior, Delors (2006) considera 

ser  a  universidade  elemento  central  do  processo  educativo,  tendo  por  atribuições 

principais: a pesquisa e o ensino; um processo de formação especializada e adaptada às 

necessidades socioeconômicas e culturais e aberta à educação permanente; a cooperação 

em  âmbito  internacional  –  mantida  sua  responsabilidade  e,  simultaneamente, 

independência  em relação a aspectos de natureza ética  –,  auxiliando,  desse modo, a 

sociedade a refletir, compreender e agir em âmbito contextual. 

O autor refere ainda as exigências de qualificação cada vez maiores por parte 

do  mundo  do  trabalho,  no  qual  a  capacidade  de  resolver  problemas  e  de  tomar 

iniciativas caracteriza-se como fundamental,  o que implica conceder maior atenção à 

formação de profissionais capazes de gerir sistemas cada vez mais complexos. Uma vez 

mais ressalta,  porém, que a educação, sendo um bem de natureza coletiva, “[...] não 

pode ser regulada apenas pelas leis de mercado. Trata-se, em particular, de criar um 

consenso nacional sobre educação, de assegurar uma coerência de conjunto e de propor 

uma visão a longo prazo” (p. 174). Eis onde exerce papel fundamental o poder público, 

as  instâncias  políticas,  assegurando  a  regulamentação  do  conjunto  dos  sistemas  e 

propondo suas devidas adaptações.

Em 1998, na Conferência Mundial de Educação Superior, realizada em Paris, é 

então  consagrado o conceito paradigmático de pertinência da educação superior:  “A 

pertinência da educação superior deve avaliar-se em função da adequação entre o que a 

sociedade  espera  das  instituições  e  o  que  estas  fazem.  Isso  requer  normas  éticas, 

imparcialidade política, capacidade crítica e, ao mesmo tempo, uma melhor articulação 

com os problemas da sociedade e do mundo do trabalho,  fundando as orientações a 

longo prazo em objetivos e necessidades sociais, compreendidos o respeito às culturas e 

a proteção ao meio ambiente”. 

9.2 A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E A 

EDUCAÇÃO SUPERIOR
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O  texto  da  LDB,  promulgada  em  1996,  desde  o  Título  II,  referente  aos 

princípios  e  fins  da  educação  nacional,  mostra-se  consonante  com  o  Relatório  de 

Delors. Conforme disposto em seu artigo 2°, 

“a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho”.

Fala-se,  pois,  de  um processo  educativo  em que  desenvolvimento  pessoal, 

social,  cidadania e trabalho constituem um todo orgânico. No parágrafo seguinte, ao 

serem desdobrados  os  princípios,  a  consonância  se  faz  presente,  por  exemplo,  nas 

referências à liberdade e apreço à tolerância, ao pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas;  à  liberdade  de  aprender,  ensinar,  pesquisar  e  divulgar  a  cultura,  o 

pensamento,  a  arte  e  o  saber;  à  garantia  de  padrão  de  qualidade;  à  valorização  da 

experiência extraescolar; vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. 

Essa aproximação entre os documentos evidencia-se igualmente no Capítulo 

IV, em seu artigo 43, que dispõe sobre as finalidades da educação superior. Ao longo 

dos sete incisos, o texto da lei pontua aspectos como: estímulo à criação cultural e ao 

desenvolvimento  do  espírito  científico  e  do  pensamento  reflexivo;  formação  de 

diplomados  aptos  para  a  inserção  em setores  profissionais  e  para  a  participação  no 

desenvolvimento da sociedade brasileira; incentivo à investigação científica com vistas 

ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia,  da criação e difusão da cultura e do 

entendimento  do  homem  e  do  meio  em  que  vive;  estímulo  ao  conhecimento  dos 

problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais; divulgação dos 

conhecimentos  patrimônio  da  humanidade;  promoção  da  extensão,  à  sociedade,  do 

conhecimento produzido na universidade21.

21  Cabe assinalar que a LDB revoga a Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, ano caracterizado pela 
Reforma Universitária, cujo objetivo era propiciar uma reestruturação e reorganização da Universidade, 
de modo a atender o projeto desenvolvimentista do governo militar. Entre os objetivos da Reforma, 
estavam a modernização administrativa, a renovação do conceito de ensino superior; a integração da 
Universidade com o desenvolvimento da sociedade e a redefinição do papel do Estado em relação à 
Universidade.  De  acordo  com  Paviani  e  Pozenato  (1980),  havia  a  proposta  de  cultivar  áreas 
fundamentais do saber com vistas a aplicações técnico-profissionais, acentuando-se a importância da 
contribuição da instituição universitária para o desenvolvimento social e, nessa perspectiva, a relevância 
da aproximação  universidade-empresa.  Era  preciso,  pois,  estrategicamente,  formar quadros  de nível 
universitário para favorecer, particularmente, a expansão da indústria brasileira e para exercer as novas 
profissões técnicas. Fica assim visível a dimensão funcionalista ou intrumental da universidade para 
atender a interesses econômicos e políticos.
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9.3 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS

De acordo  com o  disposto  na  LDB,  às  universidades,  no  exercício  de  sua 

automia,  foi  atribuída  a  função  de  fixar  os  currículos  de  seus  cursos  e  programas, 

observadas as diretrizes gerais pertinentes, estas, a serem posteriormente formuladas e 

homologadas,  em  âmbito  nacional,  mediante  resoluções  do  Conselho  Nacional  de 

Educação. 

Antecedendo a formulação de diretrizes específicas aos cursos, amplo processo 

de discussão foi desencadeado junto à sociedade, do que originou, o encaminhamento 

de  cerca  de  1200  propostas,  provenientes  de  universidades,  de  faculdades,  de 

organizações profissionais, de organizações docentes e discentes, sendo a maioria delas 

oriunda  da  própria  comunidade  acadêmica.  Esse  processo,  que  se  desenvolveu  em 

diferentes etapas de sistematização e reavaliação das contribuições recebidas (por meio 

eletrônico ou de encontros presenciais), contou com a participação efetiva do Fórum de 

Pró-Reitores  de  Graduação,  tendo  gerado  diferentes  documentos,  como  o  Parecer 

CES/CNE n.º 776/97, de 03 de dezembro de 1997 – que aponta diretrizes gerais para 

todos os cursos de graduação, retomado, posteriormente pelo Parecer n° 583, de 4 de 

abril de 2001 – Orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação e pelo 

Parecer n° 67, de 11 de março de 2003 – Referencial para as Diretrizes Curriculares 

Nacionais; o Edital n.º 4, de 03 de dezembro de 1997; o Modelo de Enquadramento das 

Propostas  de  Diretrizes  Curriculares  para  os  Cursos  de  Graduação  –  documento 

elaborado  para  orientação  dos  trabalhos  das  comissões  de  especialistas  como 

homogeneizador de formatos e conceitos –; entre outros.

No Parecer CES/CNE n° 776/97, p. 2-3, são fixados princípios gerais a serem 

observados pelas diferentes áreas e pelos cursos a elas atinentes, os quais são a seguir 

transcritos. Ao mesmo tempo, foram destacados alguns pontos, a partir dos quais já é 

possível buscar elementos consonantes com a LDB e com os princípios da educação 

superior para o século XXI, conforme Relatório de Jacques Delors (2006).

As diretrizes curriculares constituem no entender do CNE/CES, orientações 
para a elaboração dos currículos que devem ser necessariamente respeitadas 
por  todas  as  instituições  de  ensino  superior.  Visando  assegurar  a 
flexibilidade e  a  qualidade da  formação  oferecida  aos  estudantes,  as 
diretrizes curriculares devem observar os seguintes princípios:
1.  Assegurar  às  instituições  de  ensino  superior  ampla  liberdade  na 
composição  da  carga  horária a  ser  cumprida  para  a  integralização  dos 
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currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a serem 
ministradas;
2.  Indicar  os  tópicos  ou  campos  de  estudo  e  demais  experiências  de 
ensino-aprendizagem que comporão os currículos,  evitando ao máximo a 
fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as 
quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;
3. Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação; 
4.  Incentivar  uma  sólida  formação  geral,  necessária  para  que  o  futuro 
graduado  possa  vir  a  superar  os  desafios  de  renovadas  condições  de 
exercício  profissional  e  de  produção  do  conhecimento, permitindo 
variados  tipos  de  formação  e  habilitações  diferenciadas  em  um  mesmo 
programa;
5.  Estimular  práticas  de estudo independente,  visando uma  progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno;
6.  Encorajar  o  reconhecimento  de  conhecimentos,  habilidades  e 
competências  adquiridas fora do ambiente  escolar, inclusive  as  que  se 
referiram à experiência profissional julgada relevante para a área de formação 
considerada;
7. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual  e  coletiva,  assim  como  os  estágios  e  a  participação  em 
atividades de extensão, as quais poderão ser incluídas como parte da carga 
horária;
8.  Incluir  orientações  para  a  condução  de  avaliações  periódicas que 
utilizem  instrumentos  variados  e  sirvam  para  informar  a  docentes  e  a 
discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas.

Tendo  presente  esses  princípios,  o  documento  Diretrizes  Curriculares  dos 

Cursos de Graduação – Propostas (Anexo 3) refere um perfil de egresso a ser desenhado 

contemplando competências intelectuais e a heterogeneidade das demandas sociais, sem 

excluir a possibilidade de perfis diversos para o mesmo curso. “A formação de nível 

superior  passa  a  ser  visualizada  como  um  processo  contínuo,  autônomo  e 

permanente,  com  uma  sólida  formação  básica e  uma  formação  profissional 

fundamentada  na  competência  teórico-prática”  (p.  10) [Grifo  meu].  Para  o 

desenvolvimento  desse  perfil,  devem  convergir  competências  e  habilidades  que 

pressupõem  identificação  dos  tipos  de  problemas  que  os  egressos  poderão/deverão 

resolver e de responsabilidades que poderão assumir. 

Nessas Diretrizes, é expresso o entendimento de que as

competências  e habilidades estão intimamente integradas  às atitudes e aos 
procedimentos esperados dos egressos dos cursos superiores, dos quais cada 
vez mais se solicita uma visão crítica e contextualizada da realidade social 
em  que  estão  inseridos, e  cujos  temas  incluem  uma  postura  ética 
condizente,  uma  preocupação  com  trabalho  e  meio-ambiente e  o 
desenvolvimento de uma postura voltada à cidadania (p. 11) [Grifo meu].

Para  o  desenvolvimento  das  competências  e  habilidades,  de  acordo  com o 

mesmo  documento,  há  necessidade  de  uma  sólida  aquisição  de  conteúdos  básicos 
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associada ao desenvolvimento de estruturas capazes de operacionalizar o enfrentamento 

de  problemas  apresentados  pela  realidade  social,  cada  vez  mais  complexa,  e  numa 

dinâmica de tempo progressivamente acelerada. Estes devem somar-se aos conteúdos 

diferenciados.

O exame dos extratos mencionados parece autorizar a leitura de que, na letra 

dos referidos documentos, a formação profissional não deve restringir-se à dimensão 

técnica, funcionalista, devendo contemplar um profissional cidadão, atento à realidade 

social, crítico em relação a essa mesma realidade, articulando teoria e prática. 

No  entanto,  cabe  aqui  uma  ressalva,  contrapondo  duas  expressões,  ambas 

presentes no texto das diretrizes gerais. Em sintonia com as finalidades da educação 

superior descritas na LDB, o documento, resgatando o Parecer CES/CNE n° 776/97, 

recomenda que, nas diretrizes específicas aos diferentes cursos, seja incentivada “[...] 

uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar 

os  desafios  de  renovadas  condições  de  exercício  profissional  e  de  produção  do 

conhecimento [...]” [Grifo do autor]. Mais adiante, referindo-se diretamente à educação 

superior,  o Parecer observa que esta deverá “[...]  ser  visualizada como um processo 

contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma formação 

profissional fundamentada na competência teórico-prática” (p. 10) [Grifo meu]. 

Nota-se o emprego de três qualificações para o termo “formação”: geral, básica 

e profissional, sendo que, no caso das duas primeiras, não se tem maior clareza quanto 

ao sentido que lhes é atribuído,  ou melhor  dizendo, em que se distinguem. De todo 

modo, trata-se de duas formações que vêm somar-se à profissional. Por outro lado, ao 

serem  formuladas  as  diretrizes  para  a  organização  dos  cursos,  aos  conteúdos  de 

formação básica, são contrapostos os de formação diferenciada. Já em outro ponto do 

documento,  concernente aos conteúdos curriculares, o texto opõe conteúdos básicos a 

conteúdos  específicos,  os  primeiros, aqueles  “[...]  caracterizadores  de  uma  área 

permitindo, ao mesmo tempo a existência de diferenças na formação, e a ampliação da 

homogeneidade  em relação  à  base  técnico-científica  comum”;  os  segundos,  aqueles 

integrantes dos “[...] tópicos necessários para alcançar objetivos pré-determinados, tanto 

no delineamento do perfil dos egressos quanto nas competências e habilidades traçadas 

[...]”.

Nessa aparente imprecisão terminológica (e conceitual), o termo “profissional” 

vem atrelado à dimensão técnico-científica da formação. Ora, tendo em conta que se 

está falando da formação do graduando, do perfil do egresso, está em pauta a formação 
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profissional,  a  qual,  equacionando-se  tais  qualificações  e  estas,  com o  disposto  na 

LDB, compreenderia  uma  formação geral,  uma formação básica e  uma formação 

específica. 

Por  formação geral, entende-se aquela que se volta ao desenvolvimento de 

competências  que  contemplam  a  educação  superior  em  sua  multidimensionalidade 

(dimensões  ética,  moral,  filosófica,  social,  política,  histórica,  cultural,  científica, 

estética, emocional, ambiental, econômica, legal, entre outras)22. Pela formação geral, o 

graduando  desenvolve  o  olhar  crítico  da  realidade,  a  compreensão  das  formas  de 

conhecer essa realidade e de representar esse conhecimento, a compreensão do homem 

em seu meio físico, cultural e social.

Por formação básica, entende-se aquela que se volta para o desenvolvimento 

de competências que contemplam conhecimentos, linguagens, tecnologias, métodos de 

investigação afetos a um campo de atuação profissional, abrangendo diferentes áreas do 

conhecimento.  Com o aporte da formação básica,  o graduando capacita-se a melhor 

adaptar-se a novas exigências sociais e profissionais e, ao mesmo tempo, a promover 

inovações em seu campo de trabalho (PAVIANI e POZENATO, 1980)

Associadas, a formação geral e a básica, instituem-se como caminhos para o 

processo  de  constituição  do  Sujeito  em  sociedade,  de  desenvolvimento  pessoal, 

profissional e social na interação com o mundo em que se insere (ZABALZA, 2004). 

Instituem-se como caminhos para a efetivação da função da universidade de “[...] abrir 

horizontes, que permitam a criatividade, a inventividade, a não acomodação a fórmulas 

feitas e a afirmações estereotipadas” (PAVIANI e POZENATO, 1980, p. 92). Dito de 

outro modo, instituem-se como caminhos para a efetivação de uma educação superior 

não  meramente  tecnicista,  de  caráter  instrumental,  primordialmente  a  serviço  de 

interesses políticos ou econômicos. Neste caso, para o simples treinamento profissional, 

seria necessário apenas que se dipusesse, como instituições de ensino, de “agências de 

treinamento” (PAVIANI e POZENATO, 1980).  

Por  outro  lado,  o  graduando,  em  sua  opção  por  um  campo  de  atuação 

profissional  específico,  necessita  desenvolver  competências  próprias  à atuação  nesse 

universo  de  trabalho,  razão  pela  qual,  seu  processo  educacional  de  nível  superior 

pressupõe  uma  formação  específica,  com  seus  saberes,  fazeres  e  atitudes 

correspondentes. 

22  Explicitação  dessas  dimensões  podem  ser  encontradas  nos  Princípios  e  orientações  para  a 
organização curricular dos cursos de graduação da Universidade de Caxias do Sul.
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Se  adotado  esse  entendimento  sobre  a  formação  do  graduando,  haveria  de 

atribuir ao termo ‘formação profissional” a conjugação das formações geral, básica e 

específica, o que difere do texto do documento, o qual, ao que parece, emprega o a 

expressão “formação profissional” equivalente a “formação específica”.

9.4 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO EM TURISMO

Voltando  agora  o  foco  para  os  cursos  de  Graduação  em  Turismo,  pela 

Resolução n° 13, de 24 de novembro de 2006, são instituídas as respectivas Diretrizes 

Curriculares  Nacionais.  Trata-se  de  um  documento  derivado  de  longo  processo  de 

discussão23, do qual se tem como um dos primeiros marcos referenciais o Modelo de 

Enquadramento das Propostas de Diretrizes Curriculares para os Cursos de Turismo e 

Hotelaria (2002).

O  Modelo  de  Enquadramento  apresenta  propostas  de  um perfil  “geral”  de 

bacharel  em  turismo  e  de  outros  denominados  “específicos”  (vinculados  a 

possibilidades  de  ênfases  curriculares  e  à  opção  por  terminalidades  (tecnologia  e 

bacharelado articulados), de competências e habilidades, de “parâmetros” orientadores 

de atitudes e procedimentos, bem como de opções de organização curricular para os 

projetos pedagógicos, em relação a que é aberta a possibilidade de opção por quatro 

grandes “áreas de formação”: formação de bachareis e tecnólogos, formação aplicada-

profissional,  formação  de  docentes,  formação  de  pesquisadores).  No  que  tange  aos 

conteúdos,  divide-os  em  tópicos  de  estudo  básicos,  específicos  e  emergentes.  O 

documento  aborda  ainda  a  realização  de  estágios  (integradores,  de  pesquisa  e 

profissionais supervisionados) e de atividades complementares. 

A leitura do texto leva a identificar o intuito aglutinador de propostas diversas, 

o que estaria na base particularmente de imprecisões conceituais, de critérios de análise, 

ou   mesmo,  de  incongruências  na  caracterização  do  curso  e  do  bacharel,  algumas, 

talvez, em função de tratar-se de uma redação preliminar.  Precedendo a descrição das 

“principais competências e habilidades gerais”, lê-se que é esperado para o profissional 

de  Turismo  que  receba  uma  formação  “que  contenha  aspectos  téoricos,  práticos  e 

éticos” (p. 4), aspectos esses que, respectivamente, referem-se: à presença de diversas 

23  Histórico do processo de elaboração das Diretrizes (Ver anexo 3).
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correntes  do  pensamento  turístico,  possibilitando  “uma  reflexão  sobre  o  fenômeno, 

dentro do contexto  passado, presente  e futuro;  [à experiência  prática  que] traga  um 

constante  pensar  sobre  ‘o  que  fazer’,  ‘como  fazer’  e  o  ‘por  que  fazer’,  [buscando 

constantemente com criatividade soluções para problemas desta área]; à formação de 

um profissional  que  colabore  para  a  melhoria  do  mundo  que  vivemos  (sic)  e,  em 

consequência, uma vida melhor para si mesmo”.

Na sequência, no entanto, essa visão já não parece confirmar-se quando, na 

descrição de atitudes e procedimentos almejados, à p. 7, lê-se:

O bacharel em turismo deve ser preparado para a realidade das atividades do 
segmento,  tendo  atitudes  e  procedimentos  norteados  pelos  seguintes 
parâmetros: 1) dirigido para atividades globais (preparado para o negócio); 2) 
conhecimento amplo de mercado (apoiado em informações estatísticas); 3) 
competitivo  (apoiado  no  “saber”.  Conhecedor  das  necessidades  e  do 
ambiente);  4)  responsabilidade integral  (dirigido para a  satisfação total  do 
cliente). 

Dessas considerações, na forma como foram inseridas, depreende-se uma visão 

prioritariamente mercadológica, economicista, que estaria a parametrizar as atitudes e 

procedimentos do profissional na área.

Quando se examinam as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas para os 

cursos de graduação em Turismo,  constata-se que,  numa redação mais  concisa,  elas 

conservam aspectos  estruturais  do  Modelo  de  Enquadramento,  tais  como:  perfil  do 

formando,  competências  e  habilidades,  componentes  curriculares,  estágio  curricular 

supervisionado, atividades complementares, sistema de avaliação, monografia, projeto 

de iniciação científica ou projeto de atividade como Trabalho de Conclusão do Curso 

(TCC).

9.4.1 Perfil desejado do graduando

Com relação particularmente ao perfil e à capacitação do egresso, consta do 

documento o seguinte texto, conforme Art. 3o (p.2):

[...]  O curso de graduação em Turismo deve ensejar,  como perfil 
desejado  do  graduando,  capacitado  (sic)  e  aptidão  para  compreender as 
questões científicas,  técnicas,  sociais,  econômicas  e culturais,  relacionadas 
com o mercado turístico, sua expansão e seu gerenciamento, observados os 
níveis  graduais  do  processo  de  tomada  de  decisão,  apresentando 
flexibilidade  intelectual  e  adaptabilidade  contextualizada  no  trato  de 
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situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo 
de atuação profissional [Grifo meu].

Chama  a  atenção,  no  perfil  proposto,  a  centralização  do  processo  de 

capacitação  do  graduando  no  sentido  de  compreender  “[...]  as  questões  científicas, 

técnicas, sociais, econômicas e culturais,  relacionadas com o mercado turístico, sua 

expansão  e  seu  gerenciamento  [...]”  [Grifo  meu].  Numa  primeira  abordagem  do 

documento, as diretrizes parecem apontar, embora numa visão mais abrangente, para 

uma  direção  prioritariamente  funcionalista  da  formação  universitária,  pautada  pela 

lógica do mercado. Veja-se, porém, que na sequência, já aparece a expressão “campo de 

atuação profissional”, o qual parece redimensionar a maior a expressão anterior.

Para  o  desenvolvimento  desse  perfil,  estão  previstas  competências  e 

habilidades. Para analisá-las mais detalhadamente, faz-se interimportante primeiramente 

transcrevê-las, conforme apresentado no documento.

9.4.2 Competências e habilidades propostas

O artigo 4° (p. 2-3) dispõe:

O  curso  de  graduação  em Turismo  deve  possibilitar  a  formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:

[...] O curso de graduação em Turismo deve possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades

I - compreensão das políticas nacionais e regionais sobre turismo;
II  -  utilização  de metodologia  adequada  para  o  planejamento  das 

ações turísticas, abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos 
locais, regionais, nacionais e internacionais;

III  -  positiva contribuição na elaboração  dos planos municipais  e 
estaduais de turismo;

IV  -  domínio  das  técnicas  indispensáveis  ao  planejamento  e  à 
operacionalização  do  Inventário  Turístico,  detectando  áreas  de  novos 
negócios e de novos campos turísticos e de permutas culturais;

V  -  domínio  e  técnicas  de  planejamento  e  operacionalização  de 
estudos  de  viabilidade  econômico-financeira  para  os  empreendimentos  e 
projetos turísticos;

VI - adequada aplicação da legislação pertinente;
VII - planejamento e execução de projetos e programas estratégicos 

relacionados com empreendimentos turísticos e seu gerenciamento;
VIII  - intervenção positiva no mercado turístico com sua inserção 

em espaços novos, emergentes ou inventariados;
IX  -  classificação,  sobre  critérios  prévios  e  adequados,  de 

estabelecimentos  prestadores  de  serviços  turísticos,  incluindo  meios  de 
hospedagens, transportadoras, agências de turismo, empresas promotoras de 
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eventos  e  outras  áreas,  postas  com  segurança  à  disposição  do  mercado 
turístico e de sua expansão;

X - domínios de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de 
informações  geográficas,  históricas,  artísticas,  esportivas,  recreativas  e  de 
entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e 
outros traços culturais, como diversas formas de manifestação da comunidade 
humana;

XI - domínio de métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos 
diferentes  mercados  turísticos,  identificando  os  prioritários,  inclusive  para 
efeito de oferta adequada a cada perfil do turista;

XII - comunicação interpessoal, intercultural e expressão correta e 
precisa sobre aspectos técnicos específicos e da interpretação da realidade das 
organizações e dos traços culturais de cada comunidade ou segmento social;

XIII  -  utilização  de  recursos  turísticos  como  forma  de  educar, 
orientar, assessorar, planejar e administrar a satisfação das necessidades dos 
turistas  e  das  empresas,  instituições  públicas  ou  privadas,  e  dos  demais 
segmentos populacionais;

XIV - domínio de diferentes idiomas que ensejem a satisfação do 
turista em sua intervenção nos traços culturais de uma comunidade ainda não 
conhecida;

XV - habilidade no manejo com a informática e com outros recursos 
tecnológicos;

XVI  -  integração  nas  ações  de  equipes  interdisciplinares  e 
multidisciplinares,  interagindo  criativamente  face  aos  diferentes  contextos 
organizacionais e sociais;

XVII - compreensão da complexidade do mundo globalizado e das 
sociedades  pós-industriais,  onde  os  setores  de  turismo  e  entretenimento 
encontram ambientes propícios para se desenvolverem;

XVIII - profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de 
relações públicas, das articulações interpessoais, com posturas estratégicas do 
êxito de qualquer evento turístico;

XIX - conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-
profissional, com humanismo, simplicidade, segurança, empatia e ética.

9.4.3 Análise das competências e habilidades

Uma observação torna-se aqui oportuna. Note-se que, no texto legal, não há 

distinção entre competências e habilidades,  não sendo possível inferir  os respectivos 

conceitos  subjacentes  ao  ali  enunciado.  Isso  talvez  seja  uma  decorrência  do  texto 

anterior que estaria na base das Diretrizes, ou seja, o Modelo de Enquadramento das 

Propostas das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Turismo e Hotelaria.  Neste, 

competências e habilidades estão em elencos diferentes, mas,  mesmo assim, torna-se 

difícil  deduzir  quais  teriam sido os critérios de classificação utilizados.  Veja-se, por 

exemplo,  que  lá  se  encontram  lado  a  lado  as  seguintes  habilidades:  “manejo  com 

informática e outros recursos tecnológicos” (p. 6) e “compreender a complexidade do 

mundo  globalizado  e  das  sociedades  pós-industriais,  onde  os  setores  de  turismo  e 

entretenimento na atualidade encontram ambientes propícios para se desenvolverem” (p. 
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7). De toda forma, fazendo um exercício de contraposição entre os dois documentos, o 

rol de competências e habilidades acima poderia assim ser reescrito, embora permaneça 

a dificuldade de identificação dos critérios a partir dos quais os especialistas fizeram a 

respectiva diferenciação:

Resolução CNE/CES n° 13 Modelo 
Enquadramento
Comp. Hab.

I - compreensão das políticas nacionais e regionais sobre turismo X
II - utilização de metodologia adequada para o planejamento das ações turísticas, 
abrangendo projetos, planos e programas, com os eventos locais, regionais, 
nacionais e internacionais

X

III – positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e estaduais de 
turismo

X

IV – domínio das técnicas indispensáveis ao planejamento e à operacionalização do 
Inventário Turístico, detectando áreas de novos negócios e de novos campos 
turísticos e de permutas culturais

X

V – domínio e técnicas de planejamento e operacionalização de estudos de 
viabilidade econômico-financeira para os  empreendimentos e projetos turísticos

X

VI - adequada aplicação da legislação pertinente X
VII - planejamento e execução de projetos e programas estratégicos relacionados 
com empreendimentos turísticos e seu gerenciamento

X

VIII - intervenção positiva no mercado turístico com sua inserção em espaços 
novos, emergentes ou inventariados

x

IX - classificação, sobre critérios prévios e adequados, de estabelecimentos 
prestadores de serviços turísticos, incluindo meios de hospedagens, transportadoras, 
agências de turismo, empresas promotoras de eventos e outras áreas, postas com 
segurança à disposição do mercado turístico e de sua expansão

X

X - domínios de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de informações 
geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de entretenimento, 
folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e outros traços culturais, 
como diversas formas de manifestação da comunidade humana

X

XI – domínio de métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos diferentes 
mercados turísticos, identificando os prioritários, inclusive para efeito de oferta 
adequada a cada perfil do turista

X

XII - comunicação interpessoal, intercultural e expressão correta e precisa sobre 
aspectos técnicos específicos e da interpretação da realidade das organizações e dos 
traços culturais de cada comunidade ou segmento social

x

XIII - utilização de recursos turísticos como forma de educar, orientar, assessorar, 
planejar e administrar a satisfação das necessidades dos turistas e das empresas, 
instituições públicas ou privadas, e dos demais segmentos populacionais

x

XIV - domínio de diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista em sua 
intervenção nos traços culturais de uma comunidade ainda não conhecida

x

XV - habilidade no manejo com a informática e com outros recursos tecnológicos x
XVI - integração nas ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares, 
interagindo criativamente face aos diferentes contextos organizacionais e sociais

x

XVII - compreensão da complexidade do mundo globalizado e das sociedades pós-
industriais, onde os setores de turismo e entretenimento encontram ambientes 
propícios para se desenvolverem;

x

XVIII - profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de relações 
públicas, das articulações interpessoais, com posturas estratégicas do êxito de 
qualquer evento turístico

x

XIX – conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-profissional, 
com humanismo, simplicidade, segurança, empatia e ética.

x

99



Quadro  8  –  Compatibilização  do  rol  de  competências  e  habilidades  previstos  no  Art.  4°  da  Resolução 
CNE/CES n° 13, de 24 de novembro de 2006 (DCN para o curso de Graduação em Turismo) e no Modelo de 
Enquadramento das Propostas das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Turismo e Hotelaria (2002)

Fonte: O autor

Na sequência, tendo em vista examinar mais detalhadamente as competências e 

habilidades descritas acima, estas foram desdobradas em fazeres, com seus respectivos 

objetos, resultados ou finalidades previstos. Em alguns casos, buscando não repetir o 

que  já  consta  do  perfil,  as  competências  enunciadas  no  texto  das  Diretrizes  foram 

desmembradas em processos que integram essas mesmas competências. Exemplo disso 

é a competência “compreensão”, presente ao mesmo tempo no texto relativo ao perfil e 

no  rol  de  competências/habilidades  enunciadas  para  o  desenvolvimento  do  próprio 

perfil. 

FAZER OBJETO DO FAZER RESULTADO/FINALIDADE

APLICAR (com 
pertinência e eficácia)24 

1 - técnicas indispensáveis ao 
planejamento e à 
operacionalização do 
inventário Turístico, 

detectando áreas de novos 
negócios e de novos campos 
turísticos e de permutas 
culturais 

2 - técnicas de planejamento 
e operacionalização de 
estudos de viabilidade
econômico-financeira de 
empreendimentos e 
projetos turísticos

3 - técnicas relacionadas com 
a seleção e avaliação de 
informações
geográficas, históricas, 
artísticas, esportivas, 
recreativas e de 
entretenimento, 
folclóricas,
artesanais, gastronômicas, 
religiosas, políticas e 
outros traços culturais, 
(como diversas formas de 
manifestação da 
comunidade humana)

4 – legislação específica
5 - métodos e técnicas 

indispensáveis ao estudo 
dos diferentes mercados
turísticos, 

identificando os prioritários, 
inclusive para efeito de oferta 
adequada a cada perfil
do turista 

24 Fazeres sintetizados no termo “domínio”.
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COMUNICAR-SE25 

(eficazmente)
6 - em diferentes idiomas ensejando a satisfação do 

turista em sua intervenção nos 
traços culturais de uma 
comunidade ainda não 
conhecida

IDENTIFICAR, 
ANALISAR, 
INTERPRETAR26

7 - políticas nacionais e 
regionais sobre turismo

8 - complexidade do mundo 
globalizado e das 
sociedades pós-industriais, 
(onde os setores de 
turismo e entretenimento 
encontram ambientes 
propícios para se 
desenvolverem)

UTILIZAR

9 - metodologia adequada 
para o planejamento das 
ações turísticas, 
abrangendo projetos, 
planos e programas, com 
os eventos locais, 
regionais, nacionais e 
internacionais

10 - recursos turísticos como forma de educar, 
orientar, assessorar,
planejar e administrar a 
satisfação das necessidades 
dos turistas e das empresas, 
instituições
públicas ou privadas, e dos 
demais segmentos 
populacionais

INTERVIR 
(POSITIVAMENTE)

 11 - no mercado turístico com sua inserção em espaços 
novos, emergentes ou 
inventariados

CONTRIBUIR 
(positivamente)

12 - na elaboração dos planos 
municipais e estaduais de 
turismo

INTEGRAR-SE  13 - nas ações de equipes 
interdisciplinares e 
multidisciplinares,

interagindo criativamente face 
aos diferentes contextos 
organizacionais e sociais

PLANEJAR E 
EXECUTAR

14 - projetos e programas 
estratégicos relacionados 
com empreendimentos 
turísticos e seu 

25 Idem.
26 Fazeres sintetizados como “compreensão”.
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gerenciamento
CLASSIFICAR (sob 
critérios prévios e 
adequados)

15 – estabelecimentos 
prestadores de serviços 
turísticos, incluindo 
meios de hospedagens, 
transportadoras, agências 
de turismo, empresas 
promotoras de eventos e 
[de] outras áreas 

postas com segurança à 
disposição do mercado 
turístico e de sua expansão)

MANEJAR 
(eficientemente)

16 - recursos informáticos e 
outras tecnologias

DESENVOLVER 
(APRIMORAR)

17 - comunicação 
interpessoal, intercultural e 
a precisão e  correção das 
formas de expressão 

sobre aspectos técnicos 
específicos da interpretação da 
realidade das organizações e 
dos traços culturais de cada 
comunidade ou segmento 
social

18 - profunda vivência e 
conhecimento das relações 
humanas, de relações 
públicas, das articulações 
interpessoais, 

com posturas estratégicas do 
êxito de qualquer evento 
turístico27 profissional,

19 – o conhecimentos 
específicos e adequado 
desempenho técnico- 

com humanismo, simplicidade, 
segurança, empatia e ética28

Quadro  9  -  Fazeres  a  serem  desenvolvidos  pelo  graduando  em  Turismo,  conforme  Diretrizes  Curriculares 
Nacionais para a área. 

 Fonte: O autor

Ainda  tendo  em vista  comparar  a  síntese  de  competências  propostas  pelas 

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  com  as  Sínteses  A,  B  e  C,  para  posteriormente 

realizar  a  contraposição  objetivo  do  presente  trabalho,  foram  inferidos  alguns 

pressupostos que eventualmente estariam na base da proposição das competências e que 

poderiam servir de referente na seleção de conteúdos programáticos (saberes teórico-

práticos)  a serem abordados nos planos de ensino de disciplinas, unidades, módulos, ou 

outras formas de desenvolvimento de currículos. São eles:

1) A  detecção  de  áreas  de  novos  negócios  e  de  novos  campos  turísticos  está 

atrelada ao planejamento e operacionalização de inventários turísticos. 

27  Tais “competências/habilidades” não parecem enquadrar-se na lógica das demais: “vivência” corresponde a uma 
“experiência  de vida”.  Talvez  se  pudesse reescrevê-las da seguinte  forma:  Valorizar  e transformar  as  relações 
humanas, públicas e interpessoais em estratégia de êxito de qualquer evento turístico.

28   Neste caso, talvez se pudesse assim reescrever a “competência”: Permear o desempenho técnico-profissional 
com humanismo, simplicidade, segurança, empatia e ética.
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2) Empreendimentos  e  projetos  turísticos  devem  ser  precedidos  de  estudos  de 

viabilidade econômico-financeira. 

3) Na  medida  em  que  podem  corresponder  a  manifestações  da  “comunidade 

humana”,  as  informações  geográficas,  históricas,  artísticas,  esportivas, 

recreativas e de entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas 

e  outros  traços  culturais  devem,  no  âmbito  do  turismo,  estar  em  constante 

avaliação para serem selecionadas. 

4) Projetos  e  empreendimentos  turísticos  estão  atrelados  a  uma  legislação 

específica.

5) A oferta adequada de produtos turísticos a cada perfil de turista requer estudos 

de mercado. 

6) A  comunicação  em  diferentes  idiomas  favorece  as  relações  interpessoais  e 

interculturais, ensejando maior satisfação do turista. 

7) A atividade turística está vinculada a políticas nacionais e regionais de turismo, 

sendo necessário conhecê-las e identificar, analisar e interpretar esses vínculos. 

8) Os setores de turismo e entretenimento devem ser analisados,  interpretados e 

compreendidos em sua relação com a complexidade do mundo globalizado e das 

sociedades pós-industriais. 

9) O planejamento das ações turísticas (locais, regionais e internacionais) requer 

metodologia adequada. 

10) Os  recursos  turísticos  constituem-se  em  uma  forma  de  educar,  orientar, 

assessorar, planejar e administrar o atendimento às necessidades dos turistas, das 

empresas,  instituições  públicas  ou  privadas,  e  dos  demais  segmentos 

populacionais. 

11)  A  inserção  do  profissional  em  turismo  em  espaços  novos,  emergentes  ou 

inventariados é uma forma de intervenção positiva no mercado turístico. 

12)  A  elaboração  de  planos  municipais  e  estaduais  de  turismo  pressupõe  a 

contribuição do turismólogo. 

13) O  turismo  requer  a  integração  do  profissional  em  equipes  inter  e 

multidisciplinares,  em uma  interação  criativa  nos  contextos  organizacional  e 

social. 

14) O planejamento e execução de projetos e programas estratégicos relacionados 

com  empreendimentos  turísticos  e  seu  gerenciamento  é  atribuição  do 

turismólogo. 
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15) A disponibilização segura de estabelecimentos prestadores de serviços turísticos 

turísticos  ao  mercado  requer  processo  de  classificação  prévia,  realizada  pelo 

profissional  em turismo, sob critérios adequados. 

16) O turismo não pode prescindir do manejo eficiente de recursos informáticos e de 

outras tecnologias. 

17) No  turismo,  aspectos  técnicos  específicos  da  interpretação  da  realidade  das 

organizações, assim como dos traços culturais de cada comunidade ou segmento 

social  devem  ser  expressos  com  precisão  e  correção,  potencializando  a 

comunicação interpessoal e intercultural. 

18) As relações  humanas  públicas  e  interpessoais  constituem-se em estratégia  de 

êxito para qualquer evento turístico. 

19) Humanismo,  simplicidade,  segurança,  empatia  e  ética  devem  permear  o 

desempenho técnico-profissional do graduado em turismo. 

Considerando  então  os  pressupostos  inferidos  e  os  fazeres  enunciados  no 

Quadro 8 como constitutivos das competências e habilidades propostas nas Diretrizes, 

mostra-se  interessante  agora agrupá-las  por categorias,  no intuito  de inferir  relações 

com  o  perfil  antes  mencionado,  no  qual  se  lê  “[...]  capacita[ção]  e  aptidão  para 

compreender as  questões  científicas,  técnicas,  sociais,  econômicas  e  culturais, 

relacionadas  com  o  mercado  turístico  [...]” [Grifo  meu].  Esse  processo  de 

categorização encontra-se na tabela 2. 

Tabela 2

Categorização das competências e habilidades constantes das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Turismo, segundo sua 

natureza no processo de formação profissional

Categoria Foco N° Âmbito %
Público Privado

Técnico-
instrumental

Manejo  informática  e 
outras tecnologias

16 x x
10,5
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Classificação  de 
estabelecimentos 15 - x

Analítico-
conceituais

Políticas
Complexidade  mundo 
globalizado e sociedades

7
8

x
x

x
x 10,5

Analítico-
operacionais

Estudos  de  viabilidade 
econômico-financeira
Avaliação  de 
informações
Aplicação de Legislação
Estudo de mercado
Utilização  de  recursos 
turísticos
Intervenção no mercado
Inventário/novos 
negócios,  campos 
turísticos  e  permutas 
culturais
Ações turísticas
Planos  municipais  e 
estaduais

2

3

4
5
10

11
1

9
12

x

x

x
-
x

-
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
-

47,4

De concepção
(planejamento)

Projetos  e  programas 
estratégicos

14 x x 5,3

Humano-“estratég
icas”

Integração interativa em 
equipes
Valorização  de  relações 
interpessoais e sociais
Humanismo  e  ética  no 
desempenho profissional

13

18

19

x

x

x

x

x

x

15,8

Comunicacionais Idiomas
Comunicação 
interpessoal e expressão 
precisa

6

17

x

x

x

x

10,5

Total 100,0
Fonte: O autor

Como se pode constatar, o agrupamento em categorias chama a atenção, entre 

outros, para os seguintes aspectos:

a) Do conjunto de 19 competências e habilidades enunciadas, 16 delas (84,2%) 

abrangem os domínios público e privado, o que, de imediato, traz à discussão o sentido 
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da  expressão  “mercado  turístico”  constante  do  perfil  de  egresso,  ou  mesmo,  a 

pertinência de seu emprego, na medida em que, normalmente, a referida expressão está 

associada ao âmbito privado (aí parece ser apropriada a expressão utilizada “campo de 

atuação profissional”);

b) Duas delas apenas parecem não ir além da dimensão técnico-operacional;

c) Nove das 19 enunciadas focalizam fazeres vinculados a processos de análise, 

ou  deles  decorrentes,  reiterando  a  busca  de  um  perfil  profissional  não  meramente 

tecnicista;

d)  Seja  em  âmbito  público  ou  privado,  as  dimensão  comunicacional  e  as 

relações,  humanas,  interpessoais,  a  conduta  ética  são  apresentadas  associadas  aos 

fazeres, mesmo que em alguns momentos, enunciadas com um caráter funcionalista ou 

pragmático;

e) Ao ser focalizada a capacidade de refletir sobre o contexto de inserção dos 

equipamentos  e das  atividades  turísticas,  as  Diretrizes  apontam para o perfil  de um 

profissional que os veja também numa dimensão macro;

f)  A atitude empreendedora,  permeando diferentes  fazeres,  vem sinalizada na 

associação  de  conhecimento,  identificação  de  oportunidades,  ação  estratégica  e 

criatividade;

g) O entendimento da multidimensionalidade e multidisciplinaridade do turismo 

reflete-se na ênfase à competência de atuar em equipes multiprofissionais, nos contextos 

organizacional e social.

Em  síntese  e  retomando  a  abordagem  primeira  do  documento  no  que  diz 

respeito  ao perfil  do egresso,  as competências  e  habilidades  enunciadas,  na letra  do 

texto,  mesmo  focalizando  a  dimensão  econômica  do  turismo,  não  se  restringem ao 

“mercado” das organizações turísticas privadas, tampouco poderiam ser caracterizadas 

como de catáter “economicista”, o que melhor pode ainda ser ilustrado pela Síntese de 

Competências E apresentada no quadro 10.
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Síntese de competências “E”

“SABERES” 
PRESSUPOSTOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

C
O
N

TE
Ú
D

OS
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1) A detecção de áreas de novos negócios e de novos campos 

turísticos está atrelada ao planejamento e operacionalização 

de inventários turísticos. 

2) Empreendimentos  e  projetos  turísticos  devem  ser 

precedidos de estudos de viabilidade econômico-financeira. 

3) Na medida em que podem corresponder a manifestações da 

“comunidade  humana”  as  informações  geográficas, 

históricas,  artísticas,  esportivas,  recreativas  e  de 

entretenimento,  folclóricas,  artesanais,  gastronômicas, 

religiosas  e  outros  traços  culturais  devem,  no  âmbito  do 

turismo,  estar  em  constante  avaliação  para  serem 

selecionadas. 

4) Projetos e empreendimentos turísticos estão atrelados a uma 

legislação específica.

5) A oferta adequada de produtos turísticos a cada perfil  de 

turista requer estudos de mercado. 

6) A comunicação em diferentes idiomas favorece as relações 

interpessoais e interculturais, ensejando maior satisfação do 

turista. 

7) A atividade turística está vinculada a políticas nacionais e 

regionais  de  turismo,  sendo  necessário  conhecê-las  e 

identificar, analisar e interpretar esses vínculos. 

8) Os  setores  de  turismo  e  entretenimento  devem  ser 

analisados,  interpretados e compreendidos em sua relação 

com  a  complexidade  do  mundo  globalizado  e  das 

sociedades pós-industriais. 

9) O  planejamento  das  ações  turísticas  (locais,  regionais  e 

internacionais) requer metodologia adequada. 

FAZER OBJETO DO FAZER RESULTADO/FINALIDADE

APLICAR (com 
pertinência e eficácia)29 

1 - técnicas indispensáveis ao planejamento e à 
operacionalização do inventário Turístico, 

detectando áreas de novos negócios e de novos campos 
turísticos e de permutas culturais 

2 - técnicas de planejamento e operacionalização 
de estudos de viabilidade
econômico-financeira de empreendimentos e 
projetos turísticos

3 - técnicas relacionadas com a seleção e avaliação 
de informações
geográficas, históricas, artísticas, esportivas, 
recreativas e de entretenimento, folclóricas,
artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e 
outros traços culturais, (como diversas formas 
de manifestação da comunidade humana)

4 – legislação específica

5 - métodos e técnicas indispensáveis ao estudo 
dos diferentes mercados 
turísticos,

identificando os prioritários, inclusive para efeito de 
oferta adequada a cada perfil
do turista 

COMUNICAR-SE30 

(eficazmente)
6 - em diferentes 

idiomas

ensejando a satisfação do turista em sua intervenção 
nos traços culturais de uma comunidade ainda não 
conhecida

IDENTIFICAR, 
ANALISAR, 
INTERPRETAR 31

7 - políticas nacionais 
e regionais sobre 
turismo

8 - complexidade do mundo globalizado e das 
sociedades pós-industriais, (onde os setores de 
turismo e entretenimento encontram ambientes 
propícios para se desenvolverem)

UTILIZAR

9 - metodologia adequada para o planejamento 
das ações turísticas, abrangendo projetos, 
planos e programas, com os eventos locais, 
regionais, nacionais e internacionais

como forma de educar, orientar, assessorar,

G

E

R

A

I

S

B

Á

S

I

C

O

S

E29 Fazeres sintetizados no termo “domínio”.
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10) Os  recursos  turísticos  constituem-se  em  uma  forma  de 

educar,  orientar,  assessorar,  planejar  e  administrar  o 

atendimento  às  necessidades  dos  turistas,  das  empresas, 

instituições públicas ou privadas, e dos demais segmentos 

populacionais. 

11)  A inserção do profissional em turismo em espaços novos, 

emergentes  ou inventariados é uma forma de intervenção 

positiva no mercado turístico. 

12)  A elaboração de planos municipais  e estaduais de 

turismo pressupõe a contribuição do turismólogo.. 

13) O turismo requer a integração do profissional em equipes 

inter  e  multidisciplinares,  em uma  interação  criativa  nos 

contextos organizacional e social. 

14) O planejamento e execução de projetos e programas 

estratégicos relacionados com empreendimentos turísticos e 

seu gerenciamento é atribuição do turismólogo. 

15) A disponibilização segura de estabelecimentos prestadores 

de serviços turísticos turísticos ao mercado requer processo 

de  classificação  prévia,  realizada  pelo  profissional   em 

turismo, sob critérios adequados. 

16) O  turismo  não  pode  prescindir  do  manejo  eficiente  de 

recursos informáticos e de outras tecnologias. 

17) No turismo, aspectos técnicos específicos da interpretação 

da  realidade  das  organizações,  assim  como  dos  traços 

culturais de cada comunidade ou segmento social devem ser 

expressos  com  precisão  e  correção,  potencializando  a 

comunicação interpessoal e intercultural. 

10 - recursos turísticos 

planejar e administrar a satisfação das necessidades dos 
turistas e das empresas, instituições
públicas ou privadas, e dos demais segmentos 
populacionais

INTERVIR 
(POSITIVAMENTE)

 11 - no mercado turístico com sua inserção em espaços novos, emergentes ou 
inventariados

CONTRIBUIR 
(positivamente)

12 - na elaboração dos planos municipais e estaduais 
de turismo

INTEGRAR-SE  13 - nas ações de equipes interdisciplinares e 
multidisciplinares,

interagindo criativamente face aos diferentes contextos 
organizacionais e sociais

PLANEJAR E 
EXECUTAR

14 - projetos e programas estratégicos relacionados 
com empreendimentos turísticos e seu 
gerenciamento

CLASSIFICAR (sob 
critérios prévios e 
adequados)

15 – estabelecimentos prestadores de serviços 
turísticos, incluindo meios de hospedagens, 
transportadoras, agências de turismo, 
empresas promotoras de eventos e  [de] 
outras áreas 

postas com segurança à disposição do mercado turístico 
e de sua expansão)

MANEJAR 
(eficientemente)

16 - recursos informáticos e outras tecnologias

DESENVOLVER 
(APRIMORAR)

17 - comunicação interpessoal, intercultural e a 
precisão e  correção das formas de expressão 

sobre aspectos técnicos específicos da 
interpretação da realidade das organizações e dos traços 
culturais de cada comunidade ou segmento social

VALORIZAR E 
TRANSFORMAR

18 – as relações humanas, públicas e interpessoais em estratégia de êxito de qualquer evento turístico

E

S

P

E

C

Í

F

I

C

O

S

30 Idem.
31 Fazeres sintetizados como “compreensão”.
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18) As relações humanas públicas e interpessoais constituem-se 

em estratégia de êxito para qualquer evento turístico. 

19) Humanismo,  simplicidade,  segurança,  empatia  e  ética 

devem  permear  o  desempenho  técnico-profissional  do 

graduado em turismo. 

PERMEAR 19 – o desempenho técnico-profissional 
com humanismo, simplicidade, segurança, 
empatia e ética

Quadro 10: Síntese de competências com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Turismo
Fonte: O autor
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9.4.5 Campos interligados de formação (conteúdos)

Com relação aos conhecimentos científicos a serem abordados no processo de 

desenvolvimento do perfil almejado e das competências e habilidades correspondentes, 

as  Diretrizes,  em  seu  artigo  5°  (p.  3),  apontam  os  conteúdos  que  deverão  ser 

contemplados pelos projetos de curso. São eles:

I  -  Conteúdos  Básicos:  estudos  relacionados  com  os  aspectos 
sociológicos, antropológicos, históricos, filosóficos, geográficos, culturais e 
artísticos, que conformam as sociedades e suas diferentes culturas;

II - Conteúdos Específicos: estudos relacionados com a Teoria Geral 
do Turismo, Teoria da Informação e da Comunicação, estabelecendo ainda as 
relações do turismo com a administração, o direito, a economia, a estatística e 
a contabilidade, além do domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira;

III  -  Conteúdos  Teórico-Práticos:  estudos  localizados  nos 
respectivos  espaços  de  fluxo  turístico,  compreendendo  visitas  técnicas, 
inventário turístico, laboratórios de aprendizagem de estágios.

Essa subdivisão  não  corresponde aos  tipos  de  formação antes  mencionados 

(geral,  básica  e  específica):  os  aqui  caracterizados  como  básicos  seriam  aqueles 

denominados  “gerais”;  os  específicos,  aqueles  denominados  “básicos”,  não  sendo 

elencados,  porém,  aqueles  que  foram  denominados  “específicos”  na  categorização 

precedente. Quanto ao terceiro grupo de conteúdos, ele se constitui a partir de um outro 

critério  de  classificação:  a  relação  teoria-prática,  esta  vinculada  especificamente  a 

atividades  de  campo,  não  parecendo,  portanto,  dever-se  aplicar  aos  conteúdos  de 

formação  básica  e  específica  (conforme  classificação  do  texto  legal).  Assim sendo, 

novamente a partir da letra do texto, fica o entendimento de que as formações geral e 

básica  (segundo  classificação  anterior)  se  caracterizariam  como  teóricas  e  seriam 

complementadas pelos estudos teórico-práticos realizados apenas quando “localizados 

nos respectivos espaços de fluxo turístico”.
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10 CONTRAPONDO AS COMPETÊNCIAS PREVISTAS LEGALMENTE E AS 

CONCEITUALMENTE  CONSTRUÍDAS  ÀQUELAS  DEMANDADAS  POR 

GESTORES  DE  AGÊNCIAS  DE  TURISMO:  FORMAÇÃO  E ATUAÇÃO 

PROFISSIONAIS

Retomando os referenciais teóricos destas reflexões, assim como problema e 

objetivos estabelecidos para a pesquisa, a contraposição aqui referida conduz a que se 

voltem  as  lentes  para  a  intersecção  das  competências  alvo  de  análise.  É  nessa 

perspectiva que se desenvolvem as considerações que seguem. 

10.1.  ANÁLISE INTERPRETATIVA: INTERSECÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Antes de iniciar o processo de análise interpretativa,  faz-se importante tecer 

algumas ressalvas:

1- Em se tratando das Diretrizes Curriculares Nacionais, é importante ter presente a 

abordagem em tese que se fez do documento, não tendo sido levadas em conta 

variáveis  decorrentes  de  sua  concretização  nos  projetos  pedagógicos,  como 

também da respectiva implementação.

2- No que concerne às agências de turismo, reitera-se a abordagem qualitativa da 

pesquisa  de  campo,  efetuada  apenas  com  o  fim  de  identificar  e  contrapor 

elementos sinalizadores das competências almejadas por essas organizações, não 

havendo qualquer pretensão de realizar processos indutivos de generalização.

3- Não é objeto desta pesquisa a discussão sobre educação por competências, mas 

as competências propostas no sistema educacional brasileiro para os cursos de 

graduação em geral e para os cursos graduação em Turismo.

4- Tem-se claro que as competências e habilidades descritas nas Diretrizes não são 

específicas  ao  profissional  atuante  nas  agências,  entretanto,  sendo  este  um 

segmento do “mercado turístico”, é pressuposto que tais competências estejam 

direta ou indiretamente contempladas.

5- A definição operacional de competência adotada no trabalho aplica-se aos mais 

variados campos de atuação profissional, assim como a diversas atividades no 

mundo da educação, da pesquisa, dos serviços, do comércio, entre outras.
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6- Com as competências conceitualmente construídas, não se tem a pretensão de 

estabelecer modelos, tampouco torná-las a priori como as mais recomendáveis. 

O que se busca é apenas uma construção coerente com os referenciais de análise 

e a identificação de implicações possíveis na dinâmica das agências, coerentes 

com tais competências.

Feitas essas considerações e tendo por foco o binômio “formação e atuação do 

turismólogo no âmbito das agências de turismo” – objeto central do trabalho – a análise 

interpretativa será construída numa triangulação de relações compreendendo, nos seus 

vértices, as sínteses de competências conceitualmente construídas;  a síntese daquelas 

explicitamente demandadas  por gestores de agências,  considerados  como sujeitos da 

pesquisa,  e  a  síntese  das  competências  estabelecidas  pelas  Diretrizes  Nacionais 

Curriculares previstas para os cursos de graduação em Turismo.  A ilustração abaixo 

busca figurar essa triangulação:

Figura 11: Triangulação analítica das competências-alvo
Fonte: O autor

Onde: 

 C.C.C. = Competências Conceitualmente Construídas

            C.D.G. = Competências demandadas por gestores de agências

            C.D.C. = Competências constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais 
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10.1.2 Competências conceitualmente construídas e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Turismo.

No item 7, que teve como objeto “competências do profissional cidadão do 

século  XXI,  especialista  em turismo  e  agente  de  turismo”,  foi  ressaltado  que  esse 

profissional seria portador não meramente do somatório dos conjuntos de competências 

construídas e sintetizadas nos Quadros 1, 2 e 3. A redefinição de seu perfil requereria 

uma  meta-articulação  de  saberes,  fazeres  e  atitudes  expressa  na  intersecção  desses 

conjuntos (Figuras 6,  7 e 8).  É justamente sob a ótica dessa intersecção,  que,  para 

iniciar  o  processo  de  análise,  são  retomadas  algumas  dessas  competências 

conceitualmente construídas (envolvendo saberes, fazeres e atitudes) ali  destacadas e 

aqui sintetizadas na compreensão de que

 A  –  é  imprescindível  desenvolver  a  capacidade  reflexiva  relacional 

instituída  nas  interfaces  de  dinâmicas  contextuais,  conceituais  e 

operacionais, o que pressupõe pensar as relações em sua dimensão teórico-

prática (pensar a teoria em relação à prática e a prática em relação à teoria) 

e  buscar  empreender  o  aperfeiçoamento  constante  dos  processos 

reflexivos;

B –  é  necessária  a  atualização  permamente  relativa  a  conhecimentos 

produzidos  nas  áreas  implicadas  (turismo,  gestão,  serviços,  produtos 

turísticos,  entre  outros),  mediante  acompanhamento  do  estado  da  arte, 

porém,  “pensando  o  conhecimento32”,  o  que  requer:  identificação  de 

paradigmas subjacentes aos conhecimentos e aos fazeres, a percepção de 

sua  constituição  em  axiomas  supraconscientes,  atitude  crítica,  atuação 

sobre  o  conhecimento  para  identificar  condições  de  sua  validade  e 

aplicabilidade no âmbito das agências de turismo e do próprio turismo (em 

estado contínuo de “vigilância espistemológica”33); 

C.  –é  necessário  conhecimento  profundo  da  realidade  operacional  das 

agências;

D. – inovação, renovação e mudanças estruturais nessa realidade têm na 

base a criatividade derivada do domínio de conhecimentos;

32 MORIN, 2002.
33 MORIN, 2002.
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E –  a  realização  de  mudanças  que  se  desencadeiam  e  se  operam  nas 

agências  apenas  por  força  de contingências  factuais  internas  e  externas 

estão  sujeitas  prioritariamemte  às  influências  do  tipo  e  do  porte  das 

organizações;

F –  a  qualidade  das  relações  interpessoais  e  comunicacionais 

(compreendendo o domínio de idiomas) desempenha papel fundamental na 

qualidade  dos  serviços  prestados  e  nos  resultados  objetivados  (neles 

incluídos os de cunho financeiro);

G –  a  dinâmica  operacional  das  agências  não  se  sustenta  apenas  em 

processos mecanicistas;

H – não há como não cosiderar a dimensão econômica das organizações, 

condição para sua sobrevivência no mercado;

I –  seria  necessário/possível  a  fusão  sujeito-turista-cliente  para 

redimensionamento  dos  saberes,  fazeres  e  atitudes  dos  agentes  e  dos 

turistas; 

J. – é preciso distinguir-se pela oferta não só de “novos produtos”, mas 

também de “novos produtos novos”;

L.  –  a  viagem turística  é  mais  que um negócio:  ela  é uma experiência 

turística de aprendizagem e de “transformação de si”34;

M – a concepção, proposição e implementação de produtos turísticos pelas 

agências  inserem-se  eticamente  na  consideração  da  responsabilidade 

humano-social, da cidadania terrestre (em seus desdobramentos).

São esses saberes, fazeres e atitudes que serão contrapostos a seguir àqueles 

estabelecidos  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  dos  cursos  de  graduação  em 

Turismo. Esse processo inicia cotejando-os com o perfil que o documento estabelece 

para  o  graduado  em  Turismo35,  uma  vez  que,  por  princípio,  as  competências  se 

constituiriam em desdobramentos do perfil proposto. Para isso, apresenta-se o perfil de 

34 AVENA, 2008.
35 Conforme já transcrito no Item 9.4.1, o referido perfil é textualmente assim apresentado: 
Art. 3º O curso de graduação em Turismo deve ensejar, como perfil desejado do graduando, capacitado e 
aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, relacionadas 
com   o   mercado   turístico,   sua   expansão   e   seu  gerenciamento,   observados   os   níveis   graduais  
do   processo   de   tomada   de   decisão,   apresentando flexibilidade intelectual  e  adaptabilidade 
contextuali  ada no trato de situações  diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo 
de atuação profissional. 
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forma diagramada, por entender-se que a figura construída facilita a que se tenha uma 

visão ao mesmo tempo parcial e de conjunto do objeto de análise. 

Figura 12: Perfil desejado ao graduado em Turismo, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os Cursos de Graduação em Turismo 

Fonte: O autor

Examinando a figura acima, é possível notar que: (1) as “questões” humanas e 

políticas  não  integram  o  rol  daquelas  destacadas  no  texto do  documento;  (2) 

“Flexibilidade  intelectual  e  adaptabilidade  contextualizada”,  embora  textualmente 

vinculadas à compreensão das “questões” relativas ao mercado turístico (compreender 

apresentando), vêm relacionadas ao trato de situações diversas presentes ou emergentes 
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nos segmentos do campo de atuação profissional [do turismólogo]; (3) Não fica claro o 

que  se  entende  por  flexibilidade  intelectual  (abertura  para  o  conhecimento  novo? 

abertura  para  novas  práticas?);  (4)  Tampouco  fica  claro  o  que  se  entende  por 

adaptabilidade contextualizada (capacidade de reagir, de propor diante de contextos, ou 

de moldar-se a eles?); (5) Relativamente aos contextos, quais seriam eles? (as situações 

presentes e emergentes no campo de atuação profissional? internas ou externas a ele?). 

Observe-se que somente parte das respostas a essas questões poderia ser encontrada no 

rol proposto de competências e habilidades (Ver item 9.4.2., p. 93). 

Além  desses  aspectos,  com  base  na  mesma  figura,  percebe-se  que  o  foco 

principal da formação volta-se para o mercado turístico36, sendo priorizada a dimensão 

gerencial/  operacional,  bem  como  sua  expansão.  Considerando  esse  foco,  faz-se 

oportuno aqui chamar a atenção para aproximações que se tornam possíveis desse perfil 

com aquele proposto nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Administração. Veja-se 

a Figura 13:

 

36 Sobre o sentido atribuído a “mercado turístico”, ver Item 9.4.3, p. 102. 
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Figura 13: Perfil proposto para o graduado em Administração
Fonte: O autor 

É  interessante  observar  nessa  aproximação  que,  assim  como  ocorre  nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Turismo, verifica-se 

a ausência das dimensões humana e política e, no caso específico das Diretrizes para os 

Cursos de Administração, também a ausência da dimensão cultural. Tais elementos vêm 

reforçar o foco prioritário, em ambos os casos, na gestão. Notem-se ainda segmentos de 

texto absolutamente iguais em ambos os perfis traçados.

Novamente na perspectiva da contraposição pretendida, caberia agora proceder 

ao  cotejamento  dos  saberes,  fazeres  e  atitudes  construídos  para  a  presente  análise 
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interpretativa, desta vez com as competências e habilidades dispostas no texto legal, a 

serem desenvolvidas para o desenvolvimento do perfil do graduado em Turismo.

Saberes, fazeres e atitudes construídos 
para a análise

(Compreensão de que)

Documento legal

A  –  é  imprescindível  desenvolver  a 
capacidade  reflexiva  relacional  instituída 
nas  interfaces  de  dinâmicas  contextuais, 
conceituais  e  operacionais,  o  que 
pressupõe  pensar  as  relações  em  sua 
dimensão teórico-prática  (pensar a  teoria 
em relação à prática e a prática em relação 
à  teoria)  e  buscar  empreender  o 
aperfeiçoamento  constante  dos  processos 
reflexivos.

Contemplado  parcialmente  nas 
competências  analítico-conceituais  (estas 
inserem  a  compreensão  das  “questões” 
políticas):  identificar,  analisar,  interpretar 
(compreender)  políticas  nacionais  e 
regionais sobre turismo e  a complexidade 
do  mundo  globalizado  e  das  sociedades 
pós-industriais,  (onde  os  setores  de 
turismo  e  entretenimento  encontram 
ambientes  propícios  para  se 
desenvolverem)

B – é necessária a atualização permamente 
relativa  a  conhecimentos  produzidos  nas 
áreas  implicadas  (turismo,  gestão, 
serviços, produtos turísticos, entre outros), 
mediante  acompanhamento  do  estado da 
arte,  porém,  “pensando  o 
conhecimento37”,  o  que  requer: 
identificação  de  paradigmas  subjacentes 
aos  conhecimentos  e  aos  fazeres,  a 
percepção de sua constituição em axiomas 
supraconscientes,  atitude  crítica,  atuação 
sobre  o  conhecimento  para  identificar 
condições de sua validade e aplicabilidade 
no âmbito  das  agências  de turismo e do 
próprio  turismo  (em  estado  contínuo  de 
“vigilância espistemológica”.

Contemplado parcialmente.   A 
“aquisição”  dos  conhecimentos 
(conteúdos)  propostos  é  contemplada 
como  forma  de  contribuir  para  a 
efetivação das competências.

 
C – é necessário conhecimento profundo 
da realidade operacional das agências

Contemplada nas competências de cunho 
análitico-operacional, como por exemplo: 
Aplicar  (com  pertinência  e  eficácia) 
técnicas indispensáveis ao planejamento e 
à  operacionalização  do  inventário 
Turístico,  detectando  áreas  de  novos 
negócios  e  de novos campos  turísticos  e 
de  permutas  culturais;  técnicas  de 
planejamento  e  operacionalização  de 
estudos  de  viabilidade  econômico-
financeira de empreendimentos e projetos 
turísticos;  técnicas  relacionadas  com  a 

37 MORIN, 2002.
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seleção  e  avaliação  de  informações 
geográficas,  históricas,  artísticas, 
esportivas,  recreativas  e  de 
entretenimento,  folclóricas,  artesanais, 
gastronômicas,  religiosas,  políticas  e 
outros  traços  culturais;;  métodos  e 
técnicas  indispensáveis  ao  estudo  dos 
diferentes  mercados  turísticos;  legislação 
específica.

D.  –  inovação,  renovação  e  mudanças 
estruturais  nessa realidade têm na base a 
criatividade  derivada  do  domínio  de 
conhecimentos.

Não contemplado.

E.  –  a  realização  de  mudanças  que  se 
desencadeiam e  se  operam nas  agências 
apenas por força de contingências factuais 
internas  e  externas  estão  sujeitas 
prioritariamemte  às influências  do tipo e 
do porte das organizações.

Não contemplado.

F – a qualidade das relações interpessoais 
e  comunicacionais  (compreendendo  o 
domínio  de  idiomas)  desempenha  papel 
fundamental  na  qualidade  dos  serviços 
prestados  e  nos  resultados  objetivados 
(neles incluídos os de cunho financeiro).

Contemplado nas  competências 
categorizadas como humano-estratégicas e 
comunicacionais: integrar-se nas ações de 
equipes  interdisciplinares  e 
multidisciplinares,  interagindo 
criativamente  face  aos  diferentes 
contextos  organizacionais  e  sociais; 
desenvolver  comunicação  interpessoal, 
intercultural  e a precisão e  correção das 
formas  de  expressão,  assim  como 
profunda  vivência  e  conhecimento  das 
relações  humanas,  de  relações  públicas, 
das  articulações  interpessoais,  como 
estratégia  de êxito  de  qualquer  evento 
turístico profissional;  desenvolver 
comunicação interpessoal, intercultural e a 
precisão  e   correção  das  formas  de 
expressão;  comunicar-se  em  diferentes 
idiomas.

G – a dinâmica operacional das agências 
não  se  sustenta  apenas  em  processos 
mecanicistas.

Contemplado no número inxepressivo de 
competéncias técnico-instrumentais.

H – não há como não voltar o foco para a 
dimensão  econômica  das  organizações, 
condição  para  sua  sobrevivência  no 
mercado.

Contemplado nas  competência  analítico- 
operacionais,  como, por exemplo,  as três 
primeiras relativas a C.

I  –  seria  necessário/possível  a  fusão 
sujeito-turista-cliente  para 
redimensionamento dos saberes, fazeres e 
atitudes dos agentes e dos turistas

Não contemplado.
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J – é preciso distinguir-se pela oferta não 
só de “novos produtos”, mas também de 
“novos produtos novos.

Não contemplado.

L –  a  viagem  turística  é  mais  que  um 
negócio: ela é uma experiência turística de 
aprendizagem e de “transformação de si”.

Não contemplado.

M –  a  concepção,  proposição  e 
implementação  de  produtos  turísticos 
pelas  agências  inserem-se  eticamente  na 
consideração  da  responsabilidade 
humano-social, da cidadania terrestre (em 
seus desdobramentos).

Contemplado  tangencialmente  nas 
competências  analítico-conceituais 
(citadas em relação a A).

Quadro  11:  Competências  e  habilidades  propostas  para  o  desenvolvimento  do  perfil  do  graduado  em 
Turismo – Cotejamento

Fonte: O autor

Como  o  quadro  leva  a  constatar,  a  correspondência  total  ou  parcial  de 

competências construídas para a análise e aquelas constantes das Diretrizes Curriculares 

Nacionais ocorre em 58,33% delas. Analisando os demais itens, parece possível supor 

que  a  correspondência  entre  as  competências  requeririra  uma  inversão  de  foco  em 

relação  ao  perfil  do  graduado,  com  a  substituição  de  “mercado  turístico”,  para 

“fenômeno turístico”, conforme representado na figura abaixo:

Figura 14: Proposição de perfil profissional para o graduado em Turismo
Fonte: O autor

Nessa substituição,  em que o fenômeno turístico passa a ser foco central na 

formação,  tem-se  como  decorrência  a  valorização  da  sua  dimensão  humana  e  os 

respectivos  reflexos  nas dimensões  gerencial  e  operacional  (sem que isso signifique 

colocá-las  em segundo plano).  Na  medida  em que  pensar  o  conhecimento  torna-se 
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competência requerida, o perfil prevê a compreensão crítica do fenômeno na sua relação 

com as estruturas, os serviços e os produtos turísticos e na instituição do turismo como 

campo de atuação profissional. Sob essa perspectiva, a compreensão de que inovação, 

renovação e mudanças estruturais na realidade das agências têm na base a criatividade 

derivada do domínio de conhecimentos (D); de que a realização de mudanças que se 

desencadeiam e  se  operam nas  agências  apenas  por  força  de  contingências  factuais 

internas e externas estão sujeitas prioritariamemte às influências do tipo e do porte das 

organizações  (E);  de que seria necessário/possível a fusão sujeito-turista-cliente  para 

redimensionamento dos saberes, fazeres e atitudes dos agentes e dos turistas (I); de que 

é preciso distinguir-se pela oferta não só de “novos produtos”, mas também de “novos 

produtos  novos  (J);  de  que  a  viagem turística  é  mais  que  um negócio:  ela  é  uma 

experiência  turística  de  aprendizagem  e  de  “transformação  de  si”  (L),  encontraria 

correspondência com as competências indicadas nas Diretrizes Curriculares.

Em  síntese,  nessa  primeira  contraposição,  em  que  se  focalizaram  as 

competências  legalmente  instituídas  e  aquelas  conceitualmente  construídas,  pode-se 

perceber,  na  formação  pretendida  para  o  turismólogo,  uma  defasagem  de  cunho 

conceitual  em  relação  ao  estudo  e  à  compreensão  do  fenômeno  turístico  e, 

consequentemente, em relação ao estudo e a compreensão do cliente da agência como 

sujeito turista da modernidade. 

Do ponto  de  vista dos  conteúdos  tópicos  de estudo,  a  inversão de foco na 

concepção  do  perfil  profissional  do  turismólogo  pressupõe  o  desenvolvimento,  em 

interrelação,  de  uma  sólida  formação  geral,  básica  e  específica  (dentro  de  uma 

abordagem  de  base  teórico-prática),  diferentemente  do  que  demandaria  o 

desenvolvimento do perfil como atualmente consta das Diretrizes. O foco no mercado 

turístico e nos processos de gestão aponta para a priorização das formações básica e 

específica. 

10.1.2. Competências requeridas por gestores de agências de turismo e as diretrizes 

curriculares nacionais previstas para os cursos de graduação em turismo.

De acordo com as análises precedentes,  foram seis as categorias em que se 

enquadraram as competências indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais: técnico-

instrumental,  analítico-conceitual,  analítico-operacional,  humano-estratégico, 
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comunicacionais e de concepção (planejamento). Igualmente tendo em conta a síntese 

interpretativa realizada, destaca-se a prevalência de competências analítico-operacionais 

relativas  aos  âmbitos  público  e/ou  privado,  em  que  os  fazeres  previstos  não  se 

restringem a ações de caráter técnico-mecanicista; ao contrário, requerem compreensão 

prévia e análises in casu.

Retomando-as, dentre elas destacam-se:

1) Aplicação  (com  pertinência  e  eficácia)  de:  a)  técnicas  de  planejamento  e 

operacionalização de estudos de viabilidade econômico-financeira; b) técnicas 

relacionadas  com a seleção e avaliação de informações; c) métodos e técnicas 

de estudo de mercados;

2) Utilização de metodologia adequada para o planejamento de ações turísticas;

3) Utilização de recursos turísticos  como forma de orientar,  acessoras,  planejar, 

administrar a satisfação de necessidades do turista, de empresas, de instalações 

públicas e privadas e segmentos populacionais.

Outras três competências centradas nas relações interpessoais e sociais a serem 

eticamente  implementadas  nas  relações  internas  e  externas  à  organização  (como  a 

integração interativa em grupos inter e multidisciplinares), são apresentadas com cunho 

estratégico-operacional.  Complementarmente  a  estas,  são  indicadas  duas  outras 

contemplando a dimensão comunicacional, estando aí incluído o domínio de idiomas. 

Do rol de competências, são duas as passíveis de classificar como técnico-operacionais, 

dentre elas, o manejo de informática e de outras tecnologias.

Já em se tratando do quadro de competências construído a partir das respostas 

dos sujeitos da pesquisa, conforme antes mencionado, os fazeres foram agrupados sob 

quatro categorias, todas convergindo para o êxito das vendas: atendimento ao cliente, 

operação de processos administrativos, fins da organização e parcerias.

Contrapondo então os dois conjuntos de fazeres, pensa-se ser possível afirmar 

que  aquele  constante  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  abrange  os  fazeres 

apontados  pelos  gestores.  Mais  do  que  isso,  transcendem o  caráter  prioritariamente 

operacional  e  instrumental  a  estes  atribuídos,  privilegiando,  assim,  na  formação 

profissional, a atitude reflexiva.

Tanto para a atuação no front-office como no back-office, o esperado, segundo 

os  gestores  sujeitos  da  pesquisa,  é  que  se  executem ações  (algumas  específicas  às 
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agências,  como  fazer  reservas,  por  exemplo),  no  intuito  de  oferecer  serviços  com 

eficiência técnica. A eficácia, expressa nos resultados a serem alcançados, fica então 

associada  a  essa  eficiência.  Os  saberes  que  foram  salientados  vêm  reforçar  essa 

constatação.

Desse modo, salvo o fato de que agenciamento de turismo, normalmente,  é 

tópico de estudo nos cursos de graduação em Turismo, não parece haver maior vínculo 

entre as competências esperadas pelos gestores, sujeitos da pesquisa, com aquelas que 

seriam próprias a um turismólogo, especialmente quando se considera o caráter técnico-

operacional já referido, o que se torna mais um indicador de que esses profissionais 

veem as agências  como organizações  de venda de viagens  e  não como agências  de 

turismo. Da mesma forma, a comparação dos saberes a que se referiram os gestores com 

aqueles que estariam pressupostos na formulação das Diretrizes, vêm corroborar esse 

entendimento.

Feitas  essas  reflexões,  considera-se  ter  elementos  para  chegar  à  síntese 

proposta  no presente  item:  “Contrapondo as  competências  previstas  legalmente  e  as 

conceitualmente construídas àquelas demandadas por gestores de agências de turismo, 

ou seja, à síntese das reflexões sobre o binômio “Formação e atuação profissional”.

Pensa-se  que,  mais  uma  vez,  a  elaboração  de  um  diagrama  possa  melhor 

figurar  as  relações  identificadas.  Lembre-se,  porém,  que,  no  caso  das  Diretrizes 

Curriculares Nacionais, estão sendo apenas consideradas as competências ligadas direta 

ou indiretamente às agências de turismo.
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Figura 15: Relações identificadas entre conjuntos de competências: formação e atuação profissionais
Fonte: O autor

A figura busca chamar a atenção para alguns pontos:

• As linhas tracejadas aparecem apenas no interior das órbitas relativas às 

Diretrizes,  marcando  a  permeabilidade  das  respectivas  dimensões, 

conforme  texto  legal,  quando  todas  deveriam  poder  estar  igualmente 
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tracejadas representando interrelacionamentos possíveis, de acordo com 

o que será representado posteriormente na figura 16;

• Entendendo-se a educação de nível superior (universitária) como aquela 

que  conjuga  formação  geral,  básica  e  específica  (conforme  definidas 

anteriormente),  as  competências  constantes  das  Diretrizes 

poderiam/deveriam  englobar  as  quatro  órbitas,  constituindo-se,  todas 

elas, focos do processo de formação profissional do turismólogo;

• O  redimensionamento  das  competências  indicadas  pelos  gestores  na 

pesquisa – pelo entendimento de que atuam no segmento de agências de 

turismo – requereria,  idealmente,  que se pudesse tracejar  a linha que, 

neste momento delimita a órbita correspondente. Por meio da figura 16, 

busca-se  expressar,  sob  forma  de  diagrama,  a  permeabilidade  aqui 

referida. 
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Figura 16: Relações idealizadas entre conjuntos de competências: formação e atuação profissionais
Fonte: O autor

 

Essa relação idealizada entre os conjuntos de competências retoma a equação 

matemática  apresentada  no  início  deste  trabalho,  quando  foi  explicitado  o  percurso 

reflexivo que seria realizado.  Pela equação,

Comp. (Prof.  Turismólogo agente  de  turismo) = s/f/a  (Prof.  Turismólogo agente  de 
turismo) = [s/f/a/ (agente de turismo) ∩ s/f/a (graduado em turismo) ∩ s/f/a (prof. Séc. XXI)].
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Note-se  que  o  símbolo  relacional  utilizado  é  o  da  intersecção  (∩),  pois, 

conforme  já  reiteradamente  mencionado,  a  soma  das  competências  não  seria o 

suficiente para configurar o perfil profissional do turismólogo, cidadão do século XXI, 

especialista  em  turismo  e  agente  de  turismo.  Seria preciso  que  elas  se 

interrelacionassem, atuassem umas sobre as outras.

Um  dos  passos  nessa  direção  talvez  fosse  repensar  as  próprias  Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Turismo. É preciso “pensar o 

conhecimento”, especialmente quando o processo formativo do turismólogo está sendo 

contemplado em nível nacional. Os referenciais teóricos, contextuais  e factuais pelos 

quais sua construção foi pautada não estão isentos de processos de mudança. E, nesse 

sentido,  reexaminar  o  perfil  e  as  competências  ali  previstas  seria  não deixar  que se 

instalasse,  em  algum  grau,  “[...]  a  esclerose  conceitual  que  impede  as  pessoas  de 

compreender as mudanças, levando-as a um processo de cegueira situacional” (TRIGO, 

2003, p. 202). 

Observe-se ainda que elas mencionam cursos de graduação em Turismo, não 

havendo  distinções  claramente  postas  entre  o  bacharel  e  o  tecnólogo  em  Turismo 

(ambos graduados). Um ponto interessante de análise nessa direção talvez pudesse ser a 

contraposição  do  perfil  do  egresso  constante  do  documento  com  aquele  previsto 

atualmente para o tecnólogo, ou seja, o profissional “apto a desenvolver, de forma plena 

e inovadora, atividades em uma determinada área profissional, devendo ter formação 

específica  para:  aplicação  e  desenvolvimento  de  pesquisa  e  inovação  tecnológica; 

difusão  de  tecnologias;  gestão  de  processos  de  produção  de  bens  e  de  serviços; 

desenvolvimento da capacidade empreendedora; manutenção das suas competências em 

sintonia com o mundo do trabalho e desenvolvimento no contexto das respectivas áreas 

profissionais (PARECER CNE/CES Nº 436/2001).

O texto do referido Parecer aproxima-se, em vários aspectos, ao perfil proposto 

para o graduado em Turismo. Este, por sua vez, conforme antes mencionado, apresenta 

vários pontos em comum com o perfil  almejado para o bacharel  em Administração. 

Uma definição mais nítida sobre o(s) foco(s) de formação do turismólogo mostra-se 

assim pertinente e oportuna.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

  

Em vias de completar o Percurso Reflexivo proposto para o presente trabalho, 

caberia  ainda  deixar  registradas  algumas  idéias  que  predominaram  nas  análises,  de 

forma a favorecer novas discussões, retomando-as com objeto de questionamentos.

Se  conceitos,  teorias,  discursos  são  determinados  por  paradigmas,  portanto 

passíveis  de  serem rompidos,  novos  paradigmas  no  universo  conceitual  de  turismo 

poderiam  propiciar  novas  leituras  de  conceitos,  teorias  e  discursos  reinantes  no 

segmento das agências de turismo.  Como assinala Lyotard (2000, p. xviii),  a ciência 

pós-moderna traça seu curso como descontínuo. Ela “[...] não encontra sua razão de ser 

na homologia dos  experts, mas na paralogia dos inventores”. Nesse sentido, entre as 

múltiplas dimensões do turismo, a concretização de sua dimensão humana associada à 

“antropoética”  tão  almejada  na  contemporaneidade,  poderia  vir  a  redimensionar  o 

cotidiano relacional e operacional das agências.

O  turismólogo,  com  sua  formação  de  nível  superior  em  Turismo,  quando 

portador privilegiado dessa compreensão, poderia ter aí um importante papel a cumprir: 

o  de,  pelo  e  no  turismo,  intervir  no  mercado  das  agências  e,  nele,  contribuir  para 

inverter  a  lógica  dominante  de  eficiência  e  eficácia,  que  tem  sido  a  de  priorizar 

processos  administrativos  favorecedores  de  ganhos  financeiros,  em  detrimento  da 

humanização desses processos que a prática turística, por sua natureza e complexidade, 

poderia  trazer. Uma das ações nessa direção seria fazer  compreender  que,  de modo 

contrário,  a  priorização  da  dimensão  humana  do  turismo  poderia  vir  a  ampliar  as 

possibilidades  dos  ganhos  financeiros  pretendidos  –  indiscutivelmente  necessários  à 

sobrevivência da organização.

Em relação  ao  turismo  propriamente  dito,  a  dimensão  humana  poderia,  no 

âmbito desse segmento, estar na origem da concepção, proposição e implementação de 

novos produtos, de novas formas de interação com o Sujeito turista, cliente da agência, 

favorecendo a sua fidelização.

Em  relação  ao  Sujeito  turista,  estaria  contribuindo  para  que  este  possa 

vivenciar, por meio da viagem, a experiência turística de conhecer/viver o Outro, tornar-

se  Outro,  de  conhecer  novos  lugares  e,  com  esse  conhecimento,  redesenhar  seus 

territórios simbólicos.
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Um singular exemplo da importância de considerar o Sujeito como elemento 

fundante no pensar, produzir, intermediar  e realizar turismo é trazido por Cisne (2010, 

p. 193). Juntamente com as (geo)tecnologias, a autora acresce às categorias tradicionais 

constitutivas do roteiro turístico (tempo e espaço) a categoria “sujeito”, afirmando que, 

na pós-modernidade,  este 

[...]  é  muito  mais  do  que  a  indicação  metódica  de  caminhos  a  serem 
percorridos, ou mera indicação de atrativos merecedores de serem visitados. 
O Roteiro Turístico pode orientar  o  fluxo turístico,  indicando caminhos e 
propondo, por meio da subjetividade, emoção e percepção de cada Sujeito 
que  o  realiza,  atividades  a  serem  vivenciadas  ao  longo  do  espaço  físico 
percorrendo seus significados, atribuindo ao espaço, o sentido e o valor de 
Lugar. 

Com seu olhar epistemológico,  a autora redimensiona  o conceito  de roteiro 

turístico, respondendo ao problema central de sua pesquisa em que se perguntava se, 

agregando  as  categorias  “sujeito”  e  “(geo)tecnologias”,  o  conceito  poderia  ser 

equacionado  com  uma  construção  epistemológica  de  turismo  que  transcendesse  os 

limites mercadológico e economicista e incorporasse a lógica dos fluxos. 

No decurso de suas análises, Cisne reflete:

O Roteiro Turístico tem uma realidade per se, inerente à sua materialização. 
Isoladamente, sob o olhar pragmático, ele assume valor de mercado, mas não 
se pode esquecer que, frente às novas sensibilidades de Sujeitos que navegam 
pela era da tecnologia da informação, o Roteiro Turístico é dotado também 
de  um  valor  social,  intrínseco  à  sua  existência  relacional;  [...]  o  tempo 
testemunha  a  materialidade  do  Roteiro,  sendo,  simultaneamente,  passado, 
presente e futuro. O roteiro turístico pós-moderno é ele próprio a expressão 
atual de experiências e eventos passados e de imaginários no futuro. (p. 188).

Institui-se  aí  um espaço que caberia  ao turismólogo abrir  ou ampliar  como 

gestor ou junto a gestores de  agências de viagem,  ajudando-as a,  de fato e não só 

formalmente,  tornarem-se  agências  de  turismo.  Para  isso,  teria  de  evidenciar 

implicações positivas do conhecimento especializado na área do Turismo, do qual, ele, 

com sua formação, é (ou deveria ser) portador e, com isso, estaria não só intervindo 

positivamente nesse segmento de mercado, mas também fazendo-se reconhecer como 

elemento indispensável em equipes multidisciplinares atuantes nas ou relacionadas com 

as agências de turismo.

Eis uma competência, ou um saber e um fazer que, numa atitude desafiadora, 

deveria aprender a desenvolver.
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ANEXOS

Anexo1 : Modelo de questionário aplicado aos gestores das agências de turismo da 
cidade de Caxias do Sul, filiadas à Abav: 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO (PPGTUR)
MESTRADO EM TURISMO

Prezado(a) Senhor(a);

O  presente  questionário  integra  a  pesquisa  RELAÇÃO  ENTRE 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES  CONSTRUÍDAS  LEGAL  E 

CONCEITUALMENTE  PARA  O  TURISMÓLOGO  E  AQUELAS 

DEMANDADAS POR AGÊNCIAS DE TURISMO, realizada com vistas à obtenção 

do  título  de  mestre  pelo  Programa  de  Pós  Graduação  em  Turismo  (PPGTUR),  da 

Universidade de Caxias do Sul (UCS).  Ele tem por objetivo conhecer o parecer de 

gestores de agências de turismo de Caxias do Sul associadas à ABAV e de caráter misto 

quanto à prestação de seus serviços, sobre as competências ideais para o profissional 

que atua nas relações gerencias/operacionais dessas agências.

Nesse sentido, solicito sua importante colaboração, respondendo, com o 

maior detalhamento possível, a questão que segue. 

    

Para que o profissional atuante nas relações gerenciais/operacionais 

de back-office e front-office, possa fazê-lo eficiente e eficazmente, ele deverá:
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Conhecer _____________________________________________________ 

    _________________________________________________________

               _________________________________________________________

               _________________________________________________________

         ________________________________________________________

      saber fazer ___________________________________________________ 

    ________________________________________________________

    ________________________________________________________

    ________________________________________________________

   ________________________________________________________

       

    

  ser _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Caxias do Sul,_________________de 2010
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Anexo 2: Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Turismo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2006    (*  )

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Turismo e dá outras providências.

O  Presidente  da  Câmara  de  Educação  Superior  do  Conselho  Nacional  se 
Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da 
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de 
novembro de 1995,  tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres 
CNE/CES nºs 776, de 3/12/97, e 583, de 4/4/2001, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
elaboradas  pela  Comissão  de  Especialistas  de  Ensino  de  Turismo  –  CEETur/DEPES, 
propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o que consta dos Pareceres CNE/CES nºs 

67, de 11/3/2003, 288, de 6/11/2003, e 210, de 8/7/2004, homologados pelo Senhor Ministro 
de Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, em 12/4/2004, e em 23/9/2004.

RESOLVE:

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso  de  Graduação  em  Turismo,  Bacharelado,  a  serem  observadas  pelas 
Instituições de Educação Superior em sua organização curricular.

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através 
do  seu  Projeto  Pedagógico,  abrangendo  o  perfil  do  formando,  as  competências  e 
habilidades,  os  componentes  curriculares,  o  estágio  curricular  supervisionado,  as 
atividades complementares, o sistema de avaliação, a monografia, o projeto de iniciação 
científica  ou  o  projeto  de  atividade como Trabalho  de  Conclusão de  Curso  –  TCC, 
componente opcional da IES, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos 
que tornem consistente o referido projeto pedagógico.

§ 1º O projeto pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação 
em  Turismo,  com  suas  peculiaridades,  seu  currículo  pleno  e  sua  operacionalização, 
abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais:

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções-
institucional, política, geográfica e social ;

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização 
do curso; IV - formas de realização da interdisciplinaridade;
V - modos de integração entre teoria e prática;
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;
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VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 
ensino e como instrumento para a iniciação científica;

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 
suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento;

X- concepção e composição das atividades complementares.

§ 2º O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Turismo poderá admitir Linhas 
de  Formação  Específicas,  direcionadas  para  diferentes  áreas  ocupacionais  relacionadas 
com o turismo, abrangendo os segmentos ecológicos e ambientais, econômicos, culturais, 
de  lazer,  de  intercâmbio  de  negócios  e  promoção  de  eventos  e  serviços,  para  melhor 
atender as necessidades do perfil profissiográfico que o mercado ou a região exigirem.

§3º  Com  base  no  princípio  de  educação  continuada,  as  IES  poderão  incluir  no 
Projeto Pedagógico do curso o oferecimento de cursos de pós-graduação  lato sensu, nas 
respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional.

Art.  3º  O  curso  de  graduação  em  Turismo  deve  ensejar,  como  perfil  desejado  do 
graduando, capacitado e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais, 
econômicas  e  culturais,  relacionadas  com  o  mercado  turístico,  sua  expansão  e  seu 
gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, apresentando 
flexibilidade  intelectual  e  adaptabilidade  contextualizada  no  trato  de  situações  diversas, 
presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação profissional.

Art. 4º O curso de graduação em Turismo deve possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:

I - compreensão das políticas nacionais e regionais sobre turismo;
II  -  utilização  de  metodologia  adequada  para  o  planejamento  das  ações 

turísticas,  abrangendo  projetos,  planos  e  programas,  com  os  eventos  locais, 
regionais, nacionais e internacionais;

III - positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e estaduais de turismo; IV  - 
domínio  das  técnicas  indispensáveis  ao  planejamento  e  à  operacionalização  do 

Inventário Turístico, detectando áreas de novos negócios e de novos campos turísticos e de
permutas culturais;

V - domínio e técnicas de planejamento e operacionalização de estudos de 
viabilidade econômico-financeira para os empreendimentos e projetos turísticos;

VI - adequada aplicação da legislação pertinente;
VII - planejamento e execução de projetos e programas estratégicos 

relacionados com empreendimentos turísticos e seu gerenciamento;
VIII - intervenção positiva no mercado turístico com sua inserção em espaços 

novos, emergentes ou inventariados;
IX - classificação, sobre critérios prévios e adequados, de estabelecimentos 

prestadores  de  serviços  turísticos,  incluindo  meios  de  hospedagens, 
transportadoras,  agências de turismo, empresas promotoras de eventos  e outras 
áreas, postas com segurança à disposição do mercado turístico e de sua expansão;

X  -  domínios  de  técnicas  relacionadas  com  a  seleção  e  avaliação  de 
informações  geográficas,  históricas,  artísticas,  esportivas,  recreativas  e  de 
entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e outros 
traços culturais, como diversas formas de manifestação da comunidade humana;
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XI - domínio de métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos diferentes 
mercados  turísticos,  identificando  os  prioritários,  inclusive  para  efeito  de  oferta 
adequada a cada perfil do turista ;

XII  -  comunicação interpessoal,  intercultural  e  expressão correta  e precisa 
sobre  aspectos  técnicos  específicos  e  da  interpretação  da  realidade  das 
organizações e dos traços culturais de cada comunidade ou segmento social;

XIII  -  utilização  de  recursos  turísticos  como  forma  de  educar,  orientar, 
assessorar, planejar e administrar a satisfação das necessidades dos turistas e das 
empresas, instituições públicas ou privadas, e dos demais segmentos populacionais;

XIV - domínio de diferentes idiomas que ensejem a satisfação do turista em 
sua intervenção nos traços culturais de uma comunidade ainda não conhecida;

XV - habilidade no manejo com a informática e com outros recursos tecnológicos; 
XVI - integração nas ações de equipes interdisciplinares e multidisciplinares,

interagindo criativamente face aos diferentes contextos organizacionais e sociais;
XVII  -  compreensão  da  complexidade  do  mundo  globalizado  e  das 

sociedades pós-industriais, onde os setores de turismo e entretenimento encontram 
ambientes propícios para se desenvolverem;

XVIII - profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de relações públicas, das 
articulações interpessoais, com posturas estratégicas do êxito de qualquer evento turístico; 

XIX  -  conhecimentos  específicos  e  adequado  desempenho  técnico-profissional,  com
humanismo, simplicidade, segurança, empatia e ética.

Art. 5º Os cursos de graduação em Turismo deverão contemplar, em seu Projeto 
Pedagógico e em sua organização curricular, os seguintes campos interligados de formação:

I - Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos sociológicos, 
antropológicos,  históricos,  filosóficos,  geográficos,  culturais  e  artísticos,  que 
conformam as sociedades e suas diferentes culturas;

II  -  Conteúdos  Específicos:  estudos  relacionados  com  a  Teoria  Geral  do 
Turismo, Teoria da Informação e da Comunicação, estabelecendo ainda as relações 
do  turismo  com  a  administração,  o  direito,  a  economia,  a  estatística  e  a 
contabilidade, além do domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira;

III - Conteúdos Teórico-Práticos: estudos localizados nos respectivos espaços 
de fluxo turístico, compreendendo visitas técnicas, inventário turístico, laboratórios 
de aprendizagem e de estágios.

Art.  6º  A  organização  curricular  do  curso  de  graduação  em  Turismo 
estabelecerá  expressamente  as  condições  para  a  sua  efetiva  conclusão  e 
integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as 
Instituições de Educação Superior adotarem: regime seriado anual; regime seriado 
semestral;  sistema  de  créditos  com  matrícula  por  disciplina  ou  por  módulos 
acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução.

Art.  7º  O  Estágio  Curricular  Supervisionado  é  um componente  curricular  obrigatório, 

indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando,  devendo  cada  Instituição,  por  seus  colegiados  superiores  acadêmicos,  aprovar  o 

respectivo regulamento de estágio, com suas diferentes modalidades de operacionalização.

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria IES, mediante 
laboratórios especializados, sem prejuízo das atividades de campo, nos diversos espaços onde 
possam ser inventariados e coligidos traços significativos do acervo turístico, segundo as
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diferentes áreas ocupacionais de que trata o § 2º do art. 2º desta Resolução, abrangendo as 
diversas  ações  teórico-práticas,  desde  que  sejam  estruturadas  e  operacionalizadas,  de 
acordo com a regulamentação própria prevista no caput deste artigo.

§ 2º  As  atividades  de  estágio  poderão  ser  reprogramadas  e  reorientadas  de 
acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que 
os responsáveis pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, 
como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão.

Art.  8º  As  Atividades  Complementares  são  componentes  curriculares  que 
possibilitam  o  reconhecimento,  por  avaliação,  de  habilidades,  conhecimentos  e 
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico, abrangendo a 
prática  de  estudos  e  atividades  independentes,  transversais,  opcionais,  de 
interdisciplinaridade,  especialmente nas relações com o mundo do trabalho,  com as 
peculiaridades das diversas áreas ocupacionais que integram os segmentos do mercado 
do turismo, bem assim com as ações culturais de extensão junto à comunidade.

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 
curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem 
que se confundam com estágio curricular supervisionado.

Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente curricular 
opcional da Instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades 
de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em 
áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o curso, na forma 
disposta em regulamento próprio.

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir, no currículo do curso de graduação 
em Turismo, Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nas modalidades referidas no caput 
deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior 
Acadêmico,  contendo,  obrigatoriamente,  critérios,  procedimentos  e  mecanismos  de 
avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração.

Art.  10.  As  Instituições  de  Educação  Superior  deverão  adotar  formas 
específicas  e  alternativas  de  avaliação,  internas  e  externas,  sistemáticas, 
envolvendo  todos  quantos  se  contenham  no  processo  do  curso,  observados  os 
aspectos considerados fundamentais para a identificação do perfil do formando.

Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes 
do início do período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a 
metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação a que 
serão submetidos e a bibliografia básica.

Art. 11. A carga horária dos cursos de graduação será estabelecida em 
Resolução específica da Câmara de Educação Superior.

Art.  12.  As Diretrizes Curriculares Nacionais  desta Resolução deverão ser 
implantadas pelas Instituições de Educação Superior,  obrigatoriamente,  no prazo 
máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta.
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Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais 
alunos do período ou ano subseqüente à publicação desta.

Art. 12. Tratando-se de curso de graduação, licenciatura plena, destinada à 
formação  de  professores  para  atuação  na  educação  básica,  os  projetos 
pedagógicos observarão as Diretrizes Curriculares Nacionais próprias.

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Resolução s/nº, de 28 de janeiro de 1971.

ANTÔNIO CARLOS CARUSO RONCA
Presidente da Câmara de Educação Superior



Anexo 3: Histórico do processo de elaboração das Diretrizes 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DO ENSINO SUPERIOR

DIRETRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO PROPOSTAS

[...]
2. Histórico

O processo de discussão iniciou com a publicação do Edital n.º /97, 
convocando as IES a apresentarem propostas para as diretrizes curriculares 
dos  cursos  de  graduação,  a  serem  sistematizadas  pelas  Comissões  de 
Especialistas  de  Ensino  de  cada  área.  A  discussão  das  diretrizes 
curriculares mobilizou uma ampla parcela da comunidade interessada, com 
o  objetivo  de  conferir  legitimidade  ao  processo.  Foram  encaminhadas 
aproximadamente  1200  propostas,  provenientes  de  universidades,  de 
faculdades,  de  organizações  profissionais,  de  organizações  docentes  e 
discentes.  A  maioria  das  propostas  é  oriunda  da  própria  comunidade 
acadêmica. Convém destacar a ampla participação tanto do setor público 
quanto do setor  privado na  organização de seminários  e  encontros  para 
debate, com a presença da SESu/MEC. O Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Graduação - ForGrad - desempenhou papel importante na discussão e na 
sistematização das propostas de diretrizes curriculares encaminhadas pelas 
universidades.

Esgotado o prazo estabelecido pelo Edital n.º 4/97, as Comissões 
de Especialistas de Ensino - CEEs foram convocadas para sistematizar as 
sugestões apresentadas e produzirem as propostas a serem encaminhadas ao 
Conselho  Nacional  de  Educação.  A  partir  de  dezembro  de  1998,  as 
primeiras  propostas  sistematizadas  foram  divulgadas  na  Internet,  no 
endereço  www.mec.gov.br/sesu,  com o objetivo  de  suscitar  sugestões  e 
críticas  ao documento inicial.  Além do debate  eletrônico,  a maioria  das 
áreas promoveu encontros e seminários em todo o País, para consolidação 
das propostas. A SESU/MEC recebeu as sugestões e as críticas sobre os 
documentos sistematizados para que fossem agregadas à versão final a ser 
divulgada  na  Internet  e  posteriormente  encaminhada  ao  CNE.  Este 
processo estendeu-se por aproximadamente dois meses em cada uma das 
áreas.

A SESu encaminha o relato, a partir da configuração das diretrizes 
gerais,  em separado da discussão dos conteúdos de cada curso,  com o 



objetivo de facilitar a análise pelo Conselho Nacional de Educação.
As propostas foram agrupadas por blocos de carreiras, 

considerando o critério utilizado pela CAPES:

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE
Biomedicina,     Ciências     Biológicas,     Economia     Doméstica,
Educação      Física,      Enfermagem,      Farmácia,      Fisioterapia,
Fonoaudiologia,  Medicina,    Nutrição,    Odontologia,    Terapia
Ocupacional

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Ciências  Agrárias,   Estatística,   Física,   Geologia,   Matemática,
Medicina Veterinária, Oceanografia, Química

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
Artes  Cênicas,  Artes  Visuais,  Ciências  Sociais,  Direito, 
Filosofia,  Geografia,  História,  Letras,  Música,  Pedagogia, 
Psicologia

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Administração,  Ciências  Contábeis,  Ciências  Econômicas, 
Ciências  da  Informação,  Comunicação  Social,  Hotelaria, 
Serviço Social, Secretariado Executivo, Turismo

LICENCIATURAS
No que se refere às licenciaturas,  a SESu vem desenvolvendo 

propostas que serão encaminhadas posteriormente, uma vez que detectou-
se a  necessidade de promover articulações entre  as  diferentes  áreas que 
oferecem  essa  formação.  Tais  articulações  devem  configurar  diretrizes 
gerais  para  as  licenciaturas,  com  o  objetivo  de  fortalecer  a  efetiva 
profissionalização do professor por meio de um eixo comum, representado 
pelo  desenvolvimento  de  competências  básicas  que  abranjam  a 
especificidade do trabalho de professores.

Esse processo iniciou-se com a constituição, pela SESu, de um 
grupo  tarefa,  composto  por  especialistas  na  questão  da  formação  de 
professores,  que  aceitaram  a  incumbência  de  formular  a  parte  do 
documento  que  se  refere  às  orientações  que  possam  caracterizar  as 
licenciaturas  como  uma  formação  profissional  com  identidade  própria, 
superando, assim, sua condição atual, que em geral, não tem passado de um 
apêndice do bacharelado.

O  passo  seguinte,  ora  em  andamento,  é  a  aproximação  da 
proposta desse grupo tarefa com as propostas das diferentes comissões de 
especialistas  que  assessoram  a  SESu  na  elaboração  das  propostas  de 



diretrizes para os cursos de graduação que oferecem licenciaturas. Portanto, 
o  intuito  é  de  contar  com  o  conjunto  das  contribuições,  tanto  dos 
profissionais que dominam os conhecimentos sobre os diferentes campos 
do  saber  que  se  constituem  em  conteúdos  escolares,  quanto  dos 
profissionais que dominam os conhecimentos sobre a questão pedagógica, 
que se constituem na especificidade da tarefa do ensino.

As  propostas  enviadas  pelas  IES  por  área  de  conhecimento 
(julho/98) estão quantificadas na tabela 1 do anexo 1 deste documento.

As trinta e oito Comissões de Especialistas de Ensino, nomeadas 
pela Portaria 146/97, sistematizaram a proposta de Diretrizes Curriculares 
para  suas  respectivas  áreas.  Algumas  áreas  incluem mais  de  um curso, 
neste  caso  a  proposta  especifica  as  particularidades  de  cada  curso.  As 
Comissões de Especialistas que se inserem nesta situação são:

Tabela 2 - Áreas com abrangência de múltiplos cursos
COMISSÃO CURSOS

Administração Administração
/Turismo/Hotelaria/Secretariado Executivo

Artes Cênicas Dança/Teatro
Ciências Agrárias Agronomia/ Engenharia

Florestal/Engenharia de Pesca/Zootecnia
Ciências Da Informação Biblioteconomia/Arquivologia/Museologia
Computação e Sistemas de Informação/Ciência da
Informática Computação/Licenciatura em Computação/

Engenharia da Computação
Matemática / Estatística Matemática,   Estatística

O processo  de  sistematização das  propostas  foi  realizado em 
duas  etapas,  tendo  sido  antecedido  pela  elaboração  de  um Modelo  de 
Enquadramento pela SESu e pelo ForGrad a partir dos debates e sugestões 
das universidades e comunidade acadêmica.

O processo consistiu na análise das propostas recebidas e na 
identificação dos aspectos diferenciadores e comuns a elas. A partir daí 
uma  primeira  versão  do  documento  de  diretrizes  foi  organizado  e 
colocado  em  debate  junto  às  universidades  via  Internet,  com  a 
participação do ForGrad, que orientou o acesso das universidades ao texto 
e da própria SESu.

As reações das universidades e da comunidade acadêmica ao 
documento  das  comissões  de  especialistas  foram  incorporadas  no 
processo  de  sistematização  dando  origem a  um novo  documento  que 
também foi colocado em debate via Internet, em processo análogo à etapa 
anterior.



Após esta  segunda consulta  feita  à  comunidade acadêmica e 
profissional  os  documentos  referentes  às  diretrizes foram finalizados e 
novamente divulgados pelo ForGrad e pelas SESu junto às instituições.

As  propostas  de  diretrizes  consolidadas  pelas  comissões  de 
especialistas  de  ensino  consolidadas  foram,  por  decisão  da  SESu, 
submetidas à apreciação de consultores  ad hoc de notáveis especialistas 
em cada área, conforme relação expressa na tabela 3 do anexo 1.

3. Papel do ForGrad

A Secretaria de Educação Superior,  SESu-MEC, coordenou o 
processo  de  elaboração  das  propostas  de  Diretrizes  Curriculares  pelas 
universidades brasileiras em articulação com o Fórum Nacional de Pró-
Reitores de Graduação - ForGrad.

O ForGrad teve grande importância na difusão, das propostas de 
diretrizes sistematizadas pelas Comissões de Especialistas de Ensino, no 
interior  das  universidades,  gerando  novos  debates  e  sugestões  que 
enriqueceram  a  versão  final.  As  Pró-Reitorias  de  Graduação,  por  sua 
capacidade de articulação com as diversas  coordenações de cursos  e  as 
Reitorias, torna-ram-se os agentes indutores das discussões junto à SESu

Assim, podemos dizer que o mesmo:

· teve,  desde  o  início,  do  processo,  uma  forte  participação 
junto  à  SESu,  inclusive  na  elaboração  do  Edital  n.º  4  e  no 
Modelo  de  Enquadramento,  que  foram  discutidos  em  suas 
reuniões nacio-nais; 
· auxiliou  no  processo  de  elaboração  das  propostas  das 
universidades por região, incentivando a realização de grandes 
seminários temáticos que integravas as universidades locais no 
debate sobre as diretrizes curriculares; 
· participou  da  definição  do  Modelo  de  Enquadramento  das 
Diretrizes, um documento que foi fundamental na orientação dos 
trabalhos das comissões de especialistas como homogeinizador 
dos formatos e dos conceitos; 
· participou dos trabalhos de consolidação dos textos sistema-
tizados pelas comissões; 
· finalmente, integrou sugestões ao relato da SESU para CNE. 

 [...]

6.4 Ciências Sociais Aplicadas



6.4.1 Conceituação de currículo

O currículo deve ser primordialmente um instrumento capaz de 
relacionar o estudo acadêmico com a prática social e estimular a autonomia 
intelectual,  a  capacidade  analítica  e  uma  ampla  formação  ética  e 
humanística para os alunos.

6.4.2 Flexibilização curricular

É  preciso  considerar  a  presença  de  heterogeneidades  no 
conhecimento  do  aluno,  seja  por  formação  anterior  ou  por  interesses/ 
expectativas quanto ao futuro exercício de sua profissão. Assim, a idéia de 
flexibilização  está  integrada  com  a  necessidade  de  responder  às  novas 
demandas  sociais,  que  devem  nortear  as  estruturas  curriculares, 
acompanhadas pelos colegiado de graduação.

As possibilidades de formações para seus egressos são :

· Bacharelado Profissionalizante 
· Bacharelado Acadêmico 

6.4.3 Perfil do formando

A formação de nível superior passa a ser entendida como um 
processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação 
básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-
prática para sua atuação.

6.4.4 Competências e habilidades

As  propostas  apresentadas  pelas  comissões  de  especialistas 
destes cursos, além de definir competências e habilidades específicas para 
cada  área,  convergiram  no  entendimento  da  importância  das  seguintes 
competências e habilidades gerais que os alunos deveriam desenvolver em 
seus cursos:

· atuar em equipes multidisciplinares; 
· comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
· avaliar o impacto das intervenções de sua ciência no contexto 
social e ambiental; 
· compreender  e  aplicar  a  ética  e  a  responsabilidade 
profissionais. 



Do Anexo

Tabela 1 - Síntese do quantitativo de propostas apresentadas

Área Número de Propostas
Administração 54
Arquitetura e Urbanismo 48
Artes 32
Biblioteconomia 18
Ciências Agrárias 26
Ciências Biológicas 53
Ciências Contábeis 25
Ciências Sociais 17
Comunicação Social 37
Direito 26
Design 14
Economia 36
Educação Física 22
Enfermagem 31
Engenharia 105
Farmácia 29
Filosofia 14
Física 24
Fisioterapia 28
Geografia 32
História 22
Computação e Informática 54
Letras 37
Matemática 32
Medicina 35
Música 14
Nutrição 22
Odontologia 31
Pedagogia 43
Psicologia 52
Química 24
Serviço Social 23
Terapia Ocupacional 21
Veterinária 27



Zootecnia 11
Outras áreas 30
Total 1149
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