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RESUMO  

 

O estudo tem como objetivo avaliar a efetividade do curso de Gestão Desportiva e de Lazer 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – campus de 

Fortaleza, mediante a percepção dos gestores, professores, alunos e egressos no que se refere 

à sua organização didático-pedagógica, à ação do corpo docente, às condições estruturais 

(ocorrência de aulas práticas, condições físicas para realização das aulas e biblioteca) e ao 

acesso ao mercado de trabalho. Agiu-se com uma amostra tomada ao acaso, constituída por 

102 alunos (73% da população de alunos), 15 egressos (75% da população de egressos), 19 

professores (86% da população de professores) e 2 gestores  do curso de Tecnologia em 

Gestão Desportiva e de Lazer. Aplicou-se, na amostra, um questionário com questões abertas, 

variando em função da categoria de respondentes entrevistada e questões fechadas contendo 

uma escala de avaliação com 15 itens medidos com uma escala de Likert.  A análise métrica 

dos resultados da aplicação da escala indicou que este instrumento aplicado na amostra se 

prestou à avaliação do curso. A análise fatorial da escala de avaliação, com o método dos 

Componentes Principais e rotação VARIMAX, extraiu 4 fatores referentes às 4 dimensões 

avaliadas.  A escala de avaliação apresentou na amostra validade de conteúdo. A comparação 

entre as médias das notas com a análise de variância indicou que o total da amostra constituiu 

um grupo homogêneo, ou seja, os respondentes não se diferenciaram em função de suas 

categorias. A média total na escala foi 4,6; em relação à organização didática, pedagógica e à 

ação do corpo docente 4,4; à existência de aulas práticas e às condições físicas para realização 

das aulas 5,4; à biblioteca 4,8 e ao acesso ao mercado de trabalho 5,3. Em relação ao mercado 

de trabalho, pelo menos 75% da amostra atribuiu média 3,3. A análise das perguntas abertas 

do questionário coincide com o verificado quantitativamente com a escala de avaliação. Em 

relação à perspectiva do mercado de trabalho para o curso, existe uma angústia do aluno e do 

egresso, pois sua profissão não é bem definida, vindo a ser confundida com o educador físico. 

As oportunidades disponibilizadas no mundo do trabalho são destinadas aos cursos 

conhecidos e já enraizados. Conclui-se que o curso deve ser amplamente reformulado. 

Palavras-chave: Desporto e Lazer. Formação profissional. Mercado de Trabalho.  
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ABSTRACT 

 

This study has as objective to evaluate the effectiveness of IFCE’s (Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Ceara) Sports and Leisure Program – at 

Fortaleza campus – as perceived by the heads of the course, teachers, students and former 

students concerning teaching methods, pedagogy, teachers’ performance, structural conditions 

(existence of practical classes, facility structures for classes and library) and labor market 

access. We collected random samples of 102 students (73% from the students population), 15 

former students (75% from former students population), 19 teachers (86% from teachers 

population) and 2 heads from the Sports and Leisure Management program. To the samples, 

we applied a questionnaire consisting of open questions which varied according to the 

respondent interviewee category and closed questions contained an evaluating scale with 15 

items measured with a Likert scale. The metric analysis of the results of the scale application 

has indicated that the use of this instrument to the samples was effective to evaluate the 

program. The factor analyses of the evaluation scale, with the Principal Component 

methodology and VARIMAX rotation, extracted 4 factors referring to 4 evaluated dimensions 

and the evaluating scale presented content validity in the samples. The comparison between 

the grade averages and the variation indicates that the samples consists of a homogenous 

group, respondents did not reveal differences due to the categories. The total average was 4.6; 

4.4 concerning teaching methods, pedagogy and teachers performance; 5.4 concerning the 

existence of practical classes and facility structures of classes; 4.8 concerning the library; and 

5.3 concerning labor market access. In relation to the labor market, at least 75% of the sample 

had an average of 3.3. The qualitative analysis of the questionnaire coincides with what has 

been verified quantitatively with the evaluating scale. In relation to the labor market 

perspective for the program, both students and former students are disappointed, for their 

profession is not well defined, they are even confused with physical educators. Opportunities 

in the work market are reserved for well-known and consolidated courses. It can be conclude 

that the program should be radically restructured. 

Keywords: Sports and Leisure. Professional formation. Labor Market. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Estado do Ceará, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFCE) completou 102 anos em 2011. Conta com 23 unidades: doze campi e onze campi 

Avançados. O foco dos Institutos Federais é dar resposta às demandas crescentes por 

formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte 

aos arranjos produtivos locais e globais. 

No IFCE, entre os cursos ofertados, inclui-se o curso superior de Tecnologia em 

Gestão Desportiva e de Lazer. Criado em 2007, pela Portaria nº 616, tem duração de três anos 

e oferece 25 vagas/ano. A matriz curricular do curso é de 2.100 horas/ano, o estágio não é 

obrigatório e a vivência profissional se dá mediante aulas práticas que contam com 

laboratórios, além de parcerias com órgãos públicos e instituições privadas. O curso está 

ligado ao Departamento de Artes, Turismo e Lazer e vinculado à coordenação de Turismo, 

Hospitalidade e Lazer. Não tem registro em conselho, nem em sindicato e foi reconhecido 

pelo governo através da Portaria de n° 616, de 19 de dezembro de 2007. 

Tanto o curso como a própria profissão é ascendente no mercado de trabalho e no 

meio acadêmico, fato que causa dúvidas sobre seu campo de atuação. A finalidade do curso é 

suprir as demandas de um profissional especialista nas necessidades do cidadão voltadas para 

uma educação de inclusão social e relacionadas com atividades de lazer que incluem o 

esporte, a recreação, o entretenimento, o folclore, a arte e a cultura, promovendo a saúde 

física e mental. Este profissional integra as atividades recreativas com outras áreas e 

profissões. O gestor desportivo e do lazer pode atuar no setor público ou em organizações não 

governamentais (ONGs) como educador social, pesquisador, técnico de desporto, assessor, 

consultor e gestor de produtos e recursos humanos desportivos. 

O que se vem observando é que o aluno tem um sentimento de angústia quanto à 

perspectiva de mercado, pois para o mundo do trabalho, o perfil do profissional é indefinido. 

O curso tem características do curso de Educação Física, embora o profissional do Desporto e 

Lazer não possa atuar como educador físico. Assim, ocorre a seguinte dúvida: O profissional 

egresso do curso de Desporto e Lazer vai trabalhar como recreador? Ou como promotor de 

eventos esportivos? Qual o campo de atuação profissional do egresso do curso? 

O que se tem observado é que o curso está formando profissionais para atender a 

uma demanda por pessoas qualificadas em gestão que atendam tanto à iniciativa privada como 

ao setor público. O curso é de extrema importância, pois forma tecnólogo para a gestão da 
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qualidade de vida ligado à saúde tanto para os idosos como para jovens e adultos. Países 

desenvolvidos buscam práticas de esporte e lazer para seus cidadãos, fato que inclusive alivia 

a assistência em hospitais, internamentos e consumo de remédios. Políticas voltadas para a 

qualidade de vida do povo trazem benefícios para todos. 

Por estas razões, este estudo é relevante pelo fato de observar as angústias entre os 

alunos do curso de Gestão Desportiva e Lazer que, quando se formam, constatam que sua 

posição no mercado de trabalho é indefinida.  

Em face da necessidade de compreender a operacionalização do curso de 

Desporto e Lazer do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, este 

estudo se propõe responder a seguinte questão: qual é a perspectiva de efetividade do curso de 

Desporto e Lazer ante as expectativas do mercado de trabalho? 

Em face do exposto, este trabalho tem, como objetivo geral, avaliar a efetividade 

do curso de Gestão Desportiva e de Lazer do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) – campus de Fortaleza, mediante a percepção dos gestores, 

professores, alunos e egressos, naquilo que se refere à sua organização didática, pedagógica e 

à ação do corpo docente, às condições estruturais (ocorrência de aulas práticas, condições 

físicas para realização das aulas e biblioteca) e ao acesso ao mercado de trabalho.  

Para melhor estruturar as fases da pesquisa, os objetivos específicos tratados 

dizem respeito a: 

a) levantar, junto aos gestores,  professores do curso, alunos e egressos a atual 

situação de operacionalização do curso de Gestão Desportiva e Lazer; 

b) identificar as condições físicas atuais do curso, equipamentos, tecnologia etc.; 

c) investigar o desenvolvimento e perspectiva do mercado; 

d) buscar, junto aos alunos e egressos do curso, as possibilidades de inserção no 

mundo do trabalho. 

Esta dissertação tem a seguinte estrutura: no primeiro capítulo, em sua introdução, 

foram feitas considerações sobre a relevância do tema; no segundo, faz-se um comentário 

sobre o comportamento do mercado de trabalho; no terceiro, o leitor encontrará a história 

abreviada da gestão do esporte e o curso de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer; no 

quarto, é feita a caracterização do curso oferecido pelo Instituto, ponto em que se faz menção 

ao projeto pedagógico do curso; na quinta parte encontra-se o método utilizado pela pesquisa, 

como foram feitas as análises dos dados levantados em campo e, por fim, fez-se uma 
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discussão dos resultados, tendo como finalidade levar aos interessados a efetividade do curso 

Desporto e Lazer ante as expectativas relacionadas ao mercado de trabalho. 
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2  O COMPORTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO – DA REVOLUÇÃO 

INDUSTRIAL AOS DIAS ATUAIS 

 

 

Antes da revolução industrial, no período medieval a relação homem/trabalho era 

fruto de grupos de artesãos em que todos faziam o mesmo produto artesanalmente e se 

encarregavam de vender a produção (MACHADO, 2012).  

A primeira revolução industrial, de 1760 a 1860, foi uma verdadeira 

transformação no modo de fabricação e relacionamento entre mão de obra e burguesia. Este 

processo surgiu na Inglaterra e rapidamente se dispersou para outros países. Nesta fase 

surgiram as fábricas, a produção em série e o trabalho assalariado. Foi um período em que os 

principais recursos materiais utilizados eram o ferro, o carvão, o tear mecânico e a máquina a 

vapor.  

A segunda revolução industrial, de 1860 a 1900, define claramente a era 

contemporânea e os dias em que vivemos hoje. É a fase do aço, da energia elétrica e de 

produtos químicos. Acentua-se a busca pelos países industrializados por novos mercados 

consumidores e por matéria prima. Sendo assim, o trabalhador vende sua força de trabalho ao 

patrão que irá remunerá-lo. As relações sociais são determinadas pela forma como se estrutura 

o trabalho e a luta pela sobrevivência.  

Na Inglaterra, os ricos tinham se apropriado das terras para fornecerem matéria 

prima para suas fábricas com isso expulsaram os camponeses que se viram obrigados a ir para 

a cidade, fato que causou aumento de oferta de mão de obra e como consequência baixos 

salários e exploração. Essas relações de trabalho entre patrões e empregados geraram 

conflitos: os trabalhadores quebraram máquinas, fizeram greves e se organizaram, surgindo 

assim os sindicatos.  

A economia mundial do século XIX foi formada principalmente sob a influência 

da revolução industrial britânica, que forneceu o modelo para as fábricas e as ferrovias. 

Salienta-se, também, neste momento, a explosão econômica que rompeu com as estruturas 

socioeconômicas tradicionais do mundo. 

Ao longo deste processo o homem foi substituído por máquinas, uma nova relação 

entre capital e trabalho foi sendo criada, estabeleceram-se novas relações entre as nações e 

surgiu o fenômeno da cultura em massa, de tal modo a produção passou a ser trabalhada em 

escala. 
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Estas transformações foram possíveis, graças ao liberalismo econômico, à 

acumulação de capital e a uma série de invenções (máquina a vapor, tear mecânico) que 

transformou o capitalismo em sistema econômico vigente; o que se constata na história, 

porém, é que, com a revolução francesa, período compreendido entre 1789 a 1799, 

acontecimento que deu início à Idade Contemporânea e fez marco para o alcance dos 

princípios de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, foi abolida a servidão e extintos os 

direitos feudais da época, criando para o mundo a visão ideológica do capitalismo (CASTRO, 

2009). 

Neste período, a sociedade francesa possuía dois grupos altamente privilegiados e 

protegidos pelo Rei: o Clero (Primeiro Estado) e a Nobreza (Segundo Estado). O Terceiro 

Estado era constituído por burgueses, camponeses sem terra, artesãos, aprendizes e proletários 

sendo explorado e oprimido pelo Rei, o Clero e a Nobreza com a cobrança de impostos e 

contribuições para o Estado, enquanto os demais gozavam de isenção tributária e usufruíam o 

tesouro real por meio de pensões e cargos públicos.  

O Rei monopolizava a administração; concedia privilégios; esbanjava luxo; 

controlava tribunais; e condenava à prisão na odiada fortaleza da Bastilha, sem julgamento. 

Havia a falta de democracia, pois os trabalhadores não podiam votar nem dar opinião na 

forma de governo. Na época, por ser a França um país absolutista, o Rei governava com 

poderes absolutos: controlava a economia, a política, a religião dos súditos e a justiça. Os 

oposicionistas eram presos e condenados à guilhotina. 

Os burgueses, camponeses, artesãos, aprendizes e proletários, sentindo-se 

oprimidos e desprestigiados, organizaram-se e reivindicaram a abolição dos privilégios das 

demais classes e a instauração da igualdade civil. Ampliou-se assim o sentimento de revolta 

neste grupo que sustentava toda a sociedade com seu trabalho. A vida dos trabalhadores e 

camponeses era de extrema miséria e o número de desempregados aumentava em grandes 

proporções nas cidades francesas. 

A burguesia insatisfeita com a sua não participação na vida política e desejando 

mais liberdade econômica em seu trabalho, associa-se aos demais prejudicados e vão às ruas 

para tomar o poder. Como resultado do processo revolucionário, grande parte da nobreza 

deixou a França, porém a família real foi capturada, enquanto tentava fugir do país. Presos, os 

integrantes da monarquia, entre eles o rei Luis XVI e sua esposa Maria Antonieta foram 

guilhotinados, em 1793. O clero também não saiu impune, pois os bens da Igreja foram 

confiscados durante a revolução (REVOLUÇÃO..., 2012). 
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Como saldo positivo da Revolução Francesa, pode-se dizer que o povo ganhou 

mais autonomia e seus direitos sociais passaram a ser respeitados; a vida dos trabalhadores 

urbanos e rurais melhorou significativamente. Por outro lado, a burguesia conduziu o 

processo de forma a garantir seu domínio social. As bases de uma sociedade burguesa e 

capitalista foram estabelecidas durante a revolução. 

No que se refere ao plano político, a Revolução Francesa foi vitoriosa ao aprovar 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De inspiração iluminista, este documento 

defende o direito à liberdade, à igualdade perante a lei, à inviolabilidade da propriedade e o 

direito de resistir à opressão.  

Este movimento transformou o quadro político e social da França e influenciou o 

resto do mundo nas questões sociais e inovou nas relações de trabalho/capital.  

A Revolução Francesa é entendida como um movimento revolucionário global, 

que se iniciou nos Estados Unidos, em 1776, expandindo-se na Inglaterra, Holanda, Bélgica, 

Itália, Alemanha, Áustria e Suíça, e que em 1789, atingiu seu ponto culminante na França, 

com violência maior. Os ideais políticos presentes na França influenciaram o movimento de 

Inconfidência Mineira no Brasil (CULTURA BRASIL, 2012). 

A partir de então, grandes mudanças vieram a acontecer no mundo do trabalho e 

adequá-lo às realidades ao longo da história da humanidade. 

A grande mudança nas relações de trabalho se deu quando Frederick Taylor, em 

seus estudos nas indústrias americanas, treinou os funcionários e os especializou em todas as 

fases do trabalho. A produção deveria ser racionalizada: com perda de desperdícios e com a 

finalidade de maximizar o lucro, pagando, porém, melhores salários aos trabalhadores. 

Segundo Sousa (2002) o engenheiro Frederick Winslow Taylor e o industriário 

Henri Fayol  incentivaram a criação de métodos pelos quais o tempo gasto e a eficiência do 

processo produtivo fossem cada vez mais aperfeiçoados. Ford acrescentou ao processo a visão 

de que o trabalhador também era um consumidor.  

Para Chiavenato (2004) os primeiros trabalhos a respeito da Administração foram 

abordados pelo americano Frederick Winslow Taylor (1856-1915) e pelo francês Henri Fayol 

(1841-1925). Taylor foi precursor da Escola da Administração Científica, cujo objetivo 

principal era aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do 

operário, enquanto Fayol desenvolveu a Teoria Clássica da Administração, tendo em vista 

aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios 

gerais da Administração em bases científicas. 
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Nos últimos anos, especialistas atuais - Rodrigues (2012) e Abramovay (2012 

apud RIFKIN, 2011) afirmam que vivemos a terceira revolução industrial. Nela, a rápida 

integração dos mercados, a informática, a microeletrônica e a tecnologia nuclear seriam suas 

principais conquistas. 

Para Camargo (2003) na economia existem três mercados: o financeiro, o de 

produtos e o de trabalho. A globalização recepcionou dois: o financeiro e o de produtos; 

porém o mercado de trabalho continuou fechado; além das restrições legais que inibem o livre 

trânsito de pessoas entre países, existe uma desigual qualificação entre trabalhadores de países 

desenvolvidos e os de países em desenvolvimento.  

No entendimento de Maximiano (2007), observam-se no século XXI mudanças de 

todos os tipos de ambientes: o competitivo, o tecnológico, o econômico, o social – fato que 

provocou o surgimento de novos conceitos e técnicas para administrar as organizações. Tudo 

isto trouxe mudança no papel dos gerentes, proporcionando a administração informatizada e 

empreendedora com foco no cliente, a emergência do terceiro setor, a qualidade de vida para o 

empregado e uma legislação voltada ao meio ambiente. 

Segundo Garrossino (2011) o mercado de trabalho, em uma economia 

globalizada, exige novas competências de trabalhadores e o que se questiona é quanto a 

educação vem contribuindo para a formação das novas habilidades. A globalização é uma 

realidade mundial que vem transformando o mundo do trabalho e suas formas de produção. 

Nos dias atuais, as exigências na formação do profissional são multifuncionais, 

consequentemente, a educação continua tendo uma grande influência e contribuição. O 

conhecimento foi e continua sendo ativo econômico cada vez mais importante. Sociedades 

não avançam sem que existam bases sólidas de educação. Para Figueiredo (2003) cada nível 

de educação tem sua importância específica, sendo a de nível superior particularmente 

importante, do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico e na formação das 

elites dirigentes. No entendimento de Garossino (2012, p.6):  

É possível traçar um paralelo entre as antigas e as novas competências do 

trabalhador. No modelo taylorista a capacidade de cumprir as tarefas era 

fundamental, agora se valoriza a capacidade de tomar iniciativas e assumir 

responsabilidades, antes as tarefas que eram simples e repetitivas, passam para 

variadas e complexas. O trabalho de individual e isolado muda para trabalho em 

equipe.  

 

Existe uma nova ordem institucional nos campos da política e da economia, as 

relações sociais foram se globalizando, o trabalho passa por crise com a fragmentação do 
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mercado. As profissões têm de se adaptar às novas exigências de mercado e o discurso 

neoliberal remete para a qualidade total na educação.  

O curso Desporto e Lazer abre mercado para o profissional que busca desafios, 

pois é uma profissão nova e desconhecida. No entendimento de Azevêdo (2007, p.1): 

O nascimento de uma profissão está diretamente ligado ao seu aparecimento no 

mercado, embasado em atividades específicas a determinadas áreas que 

paulatinamente vão se agregando e dando corpo àquelas tarefas dentro de um 

determinado modelo, até atingir uma maturidade que lhe dá o grau de profissão.  

 

A origem da palavra profissão está na palavra latina, professionem, e tem como 

significado o ofício de alguém que tem uma ocupação especializada e com a qual pode tirar 

seus meios de subsistência.  

É nesse contexto que o tema, abertura do mercado de trabalho, é estudo e 

discussão no curso de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, buscando-se o nível de 

satisfação das partes interessadas.  
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3 A HISTÓRIA ABREVIADA DA GESTÃO NO ESPORTE E O CURSO DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER 

 

Para se entender melhor o avanço da gestão no esporte, faz-se necessário buscar 

sua história que é classificada em Esporte Antigo, Moderno e Contemporâneo (TUBINO, 

2011).  

No Esporte Antigo, que vai da Antiguidade até o século XIX, temos como 

principal manifestação as Olimpíadas Gregas. A gestão desportiva era realizada pelos 

Helenoices que planejavam, preparavam e dirigiam os jogos, e a propaganda era realizada 

pelos chamados Arautos. Convém salientar que, na Antiguidade, as Olimpíadas Gregas foram 

as únicas manifestações esportivas que mereceram registros quanto à gestão.  

Em meados do século XIX, surgiram as competições na Inglaterra, que eram 

apoiadas em apostas, não existiam campeões e sim vencedores; constata-se, portanto, que a 

gestão desportiva cabia aos promotores ou organizadores ocasionais dos eventos.  

No Esporte Moderno, surgido na Inglaterra, no período de 1820 até 1848, teve 

duas fases distintas: a do Ideário-Olímpico e a do uso Político-Ideológico do Esporte.  

Foi na fase do Ideário-Olímpico, com o desenvolvimento da Organização Mundial 

dos Esportes, que nasceram os campeonatos mundiais e quando foram criados os Comitês 

Olímpicos Nacionais, período marcado pelo fortalecimento organizacional e institucional do 

esporte, onde o amadorismo era a perspectiva principal. Salienta-se que, neste período, não só 

eram realizados esportes de prática amadorística (todos regidos pelo Comitê Olímpico 

Nacional e federações internacionais), mas também existiam os esportes de prática 

profissional, administrados por grupos de promoção esportiva que preparavam, difundiam e 

organizavam as competições e desafios, a exemplo do boxe, automobilismo e tênis.  

O período Político-Ideológico foi iniciado por Adolf Hitler nos Jogos Olímpicos 

de Berlim (1936). O ditador alemão usou este evento para tentar evidenciar uma pseudo-

supremacia dos arianos alemães sobre os demais povos do mundo. Neste período, o esporte 

era entendido na perspectiva do rendimento e era administrado por grupos de gestão 

desportiva. A gestão do esporte, embora sendo privada nas entidades dirigentes esportivas - 

federações e clubes - passou a compreender também uma gestão pública.  

A partir de 1970, o Esporte Contemporâneo, ganhou significado de direito de 

todos, sendo três os entendimentos: Esporte Educação, Esporte Lazer e Esporte Rendimento. 

Os dois primeiros citados passaram a integrar a classe Esporte Social e sua gestão passou a ser 
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fundamentalmente pública; por seu turno, o Esporte Rendimento, entendido como o Esporte 

Espetáculo, teve sua gestão atribuída à iniciativa privada, cabendo ao Estado algumas 

responsabilidades relativas aos aspectos da violência, doping, financeiro etc.  

O Esporte Contemporâneo mudou a perspectiva única do rendimento, passando 

para uma abrangência social maior, incorporando também o esporte na escola (esporte 

educacional, para todos; esporte escolar, para os talentos e biótipos adequados ao 

desenvolvimento esportivo) e esporte na comunidade (direcionado ao lazer). O Esporte Social 

é atribuição da gestão pública porque de um modo geral a responsabilidade no 

desenvolvimento das práticas sociais cabe ao Estado. A gestão pública na escola é 

caracterizada por princípios sócio-educativos e por estratégias já consagradas. No que se 

refere ao Esporte Lazer, cabe ao gestor público disponibilizar infraestrutura, recursos 

humanos, campanhas esclarecedoras e de motivação para a população. 

Diante do exposto, deduz-se que a gestão do desporto não nasceu de forma 

espontânea, mas de um processo de longa evolução.  

Destacam-se duas correntes de gestão: a norte-americana, que nasceu na base do 

desporto universitário das ligas e da gestão de negócios; e a outra, europeia, mais preocupada 

na inserção política da administração pública e da consequente generalização da prática 

desportiva para todos. Nos EUA, as práticas desportivas têm significado de competições e de 

fazer dinheiro, enquanto na Europa, as práticas desportivas são atividades de lazer e 

competições entre clubes sociais, promovidas e apoiadas pelo Estado, tendo a gestão do 

desporto uma atitude mais social.  

Para Pires e Lopes (2001) a gestão de recursos humanos, em qualquer sociedade, 

é um instrumento estratégico, de organização do futuro. A complexidade da gestão desportiva 

no mundo globalizado requer maior conhecimento que a formação tradicional de outrora, pois 

esta não responde mais às necessidades sociais hodiernas. Nota-se que a história do esporte 

mostrou necessidade de gestão de tal forma que, hoje se busca a qualificação desejada para 

atender aos desafios da atualidade por meio da formação de tecnólogos em Gestão Desportiva 

e de Lazer, com nível de graduação.  

De acordo com Melo e Húngaro (2007 apud BASTOS, 2003) o campo 

profissional do gestor esportivo brasileiro surge a partir da normatização da estrutura 

esportiva no país, em 1941. Neste período, a gestão de clubes e entidades esportivas era 

realizada principalmente por pessoas sem formação específica no assunto e que eram 

normalmente associadas às instituições.  
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Com o surgimento dos cursos de Educação Física, profissionais da área passaram 

a desenvolver funções de gestores do desporto. Hoje, com o surgimento do profissional em 

Gestão Desportiva e de Lazer constata-se que a própria formação profissional, na área, vem se 

desenvolvendo de maneira pouco articulada, deixando que as instituições ou mesmo os 

docentes que oferecem os cursos optem pelas disciplinas e seus respectivos conteúdos, 

segundo suas próprias visões. 

Os campos de atuação do profissional, Gestor Esportivo, são variáveis de acordo 

com a cultura, a organização e as políticas de cada país ou região. No Brasil, o tecnólogo em 

Gestão Desportiva e de Lazer vem ocupando um nicho de mercado mais voltado às áreas 

administrativas do setor de esporte e lazer. No entendimento de Leite (2009, p.1): 

O mercado está estável, mas com perspectivas de aquecimento nos próximos anos. 

Essa expectativa está atrelada à realização dos dois grandes eventos esportivos que o 

país vai sediar: a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e os Jogos Olímpicos, no 

Rio de Janeiro, em 2016.  

 

Nota-se que a lei de incentivo ao esporte, do governo federal, contribuiu para 

aumentar a procura pelo especialista. Parte dos profissionais faz opção por abrir um negócio 

próprio. Acredita-se, que com isto, diminuiu muito a concorrência do tecnólogo em Gestão 

Desportiva e de Lazer com o bacharel em Educação Física e Esporte, sobretudo na Região 

Sudeste. Outros mercados a ser explorados por estes profissionais são as academias de 

ginástica, federações esportivas e clubes. Nas regiões Sul e Nordeste, onde a indústria 

turística é forte, há um campo aberto no setor de entretenimento em resorts e hotéis de médio 

e grande porte. Outra possibilidade de atuação está em centros de Educação Infantil, em 

parceria com professores de Educação Física, desenvolvendo atividades lúdicas.  

O curso Gestão Desportiva e de Lazer não é ofertado em outra instituição em 

Fortaleza, portanto, de sua criação em 2007 até hoje, foram lançados no mercado de trabalho 

20 tecnólogos em Desporto e Lazer que passaram pelo IFCE.  

No Estado do Ceará, assim como em diversos países da Europa, a formação 

profissional específica em nível de graduação em Gestão Desportiva e de Lazer se justifica 

pela crescente necessidade da exigência de mercado e das demandas sociais. 

O que se observa são vestígios do passado entre os quais prevalecem as 

indicações de quaisquer profissionais do esporte para fazer gestão de eventos e planejamento, 

quando esta reserva de mercado ainda não está clara para o mundo do esporte quando o país 

tem formado tecnólogos em Gestão Desportiva e de Lazer com competência para tal fim.  
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No entendimento de Karnas (2010) conhecer o esporte com suas regras; as 

aplicações; os profissionais da área; as formas de se relacionarem são virtudes que o 

profissional de Educação Física possui, diferentemente de qualquer outra graduação; porém, 

segundo Karnas (2010, p. 25 apud CAPINUSSÚ, 2005): 

Ao administrador desportivo é necessária uma formação ampla e diversificada para 

exercer com máxima eficácia funções executivas [...], a administração desportiva 

necessita de um apoio logístico de caráter interdisciplinar que a simples formação do 

licenciado em Educação Física não confere. 

 

O que se constata é que apenas a formação em Educação Física não é suficiente 

para entender os conceitos e aplicações da gestão que são conhecimentos específicos de área. 

No Estado do Ceará, assim como no Brasil, nota-se a influência do passado atlético, um ponto 

explorado em demasia pelas entidades de gestão do esporte. Segundo Karnas (2010 apud 

ZOUAIN e PIMENTA, 2003) estes defendem que não é mais possível admitir a 

transformação do grande nome do esporte (ídolo) num gestor esportivo, apenas em razão de 

sua trajetória esportiva. A gestão desportiva necessita de uma formação específica que 

englobe funções de planejamento, organização, direção e controle. Até porque nos últimos 

anos a gestão do Desporto e Lazer tem se tornado complexa dada uma grande proporção de 

eventos esportivos nacionais e internacionais.  

Existe a preocupação de países para que a gestão do desporto não seja apenas 

empírica, mas direcionada ao mundo acadêmico onde se cruza a experiência da dimensão 

prática da organização desportiva com os quadros teóricos que permitem deixar de ser uma 

simples repetição. Esta é a realidade social que hoje depara o mundo global.  

Nos Estados Unidos, o número de Universidades que oferecem o curso de 

Desporto e Lazer aumentou significativamente nos últimos anos, mais de 200; a China 

solicitou às Universidades que o curso fosse de quatro anos com a finalidade de formar 

profissionais extremamente capacitados para a gestão do desporto; na Europa, segundo Pires e 

Lopes (2001) a formação em gestão do desporto no nível de licenciatura, pós-graduação e 

doutorado está a entrar cada vez mais em Universidades, existem protocolos de cooperação 

entre diversas Universidades no sentido de articular programas, validar diplomas e promover 

a circulação de estudantes e professores.  

No Brasil, a matriz curricular do curso de Tecnologia em Gestão Desportiva e de 

Lazer é elaborada de acordo com a conveniência da Instituição que ministra o curso. Na 

região nordeste do país, na rede federal de ensino superior, IFCE e IFRN, constatam-se 

divergências na matriz curricular do curso.  
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No IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em sua matriz curricular 

observa-se uma única disciplina de gestão, gestão em negócios, e doze disciplinas de lazer: 

teoria do lazer; filosofia do lazer; interesses culturais do lazer; lazer e meio ambiente; lazer, 

corpo e sociedade; lazer e urbanismo; lazer e políticas públicas; lazer e inclusão social; 

práticas corporais do lazer; lazer e cultura digital; lazer e esporte de aventuras; organização de 

eventos de lazer.  

No IFCE existem quatro disciplinas de gestão: gestão de qualidade; gestão de 

pessoas; gestão econômica e financeira; gestão mercadológica; e três disciplinas de lazer: 

sociologia do lazer; teoria geral do lazer e políticas públicas para o lazer.  

Na região sul, as Faculdades Integradas de Santo André (FEFISA) oferecem o 

curso de Gestão Desportiva e de Lazer, incluindo duas disciplinas de gestão: projeto de gestão 

desportiva e de lazer; gestão das organizações. Em sua matriz curricular, aparecem duas 

disciplinas de lazer: teorias do esporte e do lazer; políticas públicas do esporte e do lazer.  

Na região centro-oeste, constata-se que a Universidade Católica de Brasília 

Virtual (UCB) oferece o curso, cuja matriz curricular proporciona três disciplinas de lazer: 

esporte, lazer e sociedade; introdução ao esporte e lazer; políticas e legislação em esporte e 

lazer.  

Com relação à gestão, são ofertadas cinco disciplinas: introdução à gestão nas 

organizações; planejamento e gestão de projetos aplicados ao esporte e lazer; gestão de 

negócios do esporte e lazer; tópicos especiais em gestão do esporte e lazer I; tópicos especiais 

em gestão do esporte e lazer II.  

O que se observa nas Instituições que formam o profissional do Desporto e Lazer 

é que elas direcionam o ensino para que o tecnólogo gerencie, implante e avalie os planos 

estratégicos de desenvolvimento humano, ligados ao lazer, folclore, esporte, arte e cultura. 

Para Pires e Lopes (2001, p.98) a gestão do desporto é um híbrido cultural, já que advém do 

cruzamento de várias ciências e os conhecimentos da gestão só têm significado quando 

contextualizados ao ambiente onde serão aplicados.  

A matriz curricular ofertada pelas Instituições de ensino trata de diversos temas e, 

apesar do curso ser o mesmo, as matérias propostas são diferenciadas, constata-se isto, ao 

comparar os conteúdos do quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Demonstrativo da matriz curricular do IFCE, IFRN, FEFISA e UCB Virtual 

  IFCE IFRN UCB Virtual FEFISA 

1 Primeiros Socorros Língua Portuguesa Introdução dos Estudos a 

Distância 

Comunicação 

2 Tecnologia de 

comunicação oral e 

escrita 

Teoria do Lazer Esporte, Lazer e Sociedade Responsabilidade Social 

e Cidadania 

3 Dinâmica grupal Fundamento da 

Administração 

Introdução ao Esporte e 

Lazer 

Teorias do Esporte e do 

Lazer 

4 Teoria geral dos 

esportes 

Informática Introdução a Gestão nas 

Organizações 

Saúde Social e Qualidade 

de Vida 

5 Sociologia do lazer Introdução a Filosofia Leitura e Produção de 

Textos 

Atividades Rítmicas e 

Expressivas 

6 Teoria geral do lazer Leitura e Produção de 

Textos 

Estatística Aplicada às 

Ciências Sociais 

Brinquedoteca, 

Brinquedo e Cultura 

7 Fundamentos da 

administração 

Filosofia do Lazer Marketing Esportivo Fundamentos da 

Recreação I - crianças e 

adolescentes 

8 Manifestação da 

cultura popular 

Interesses Culturais do 

Lazer 

Políticas e Legislação em 

Esporte e Lazer 

Fundamentos da 

Recreação II – adultos e 

terceira idade 

9 Métodos e técnicas da 

pesquisa 

Cultura e Sociedade Empreendedorismo e 

Inovação 

Esportes Individuais e 

Coletivos 

10 Matemática comercial 

e financeira 

Elemento Lúdico Mídia e Esporte Lutas e Práticas Orientais 

11 Saúde social e 

qualidade de vida 

Metodologia do 

Trabalho Científico 

Planejamento e Gestão de 

Projetos aplicados ao 

Esporte e Lazer 

Esportes Adaptados 

12 Francês básico Pedagogia do Jogo Plano de Marketing 

Esportivo 

Esportes Radicais e de 

Aventura 

13 Espanhol básico Mídia e Indústria 

Cultural 

Gestão de Entidades 

Esportivas 

Programas, roteiros e 

itinerários 

14 Estatística aplicada Primeiros Socorros Desenvolvimento de 

Carreiras Profissionais no 

Esporte 

Áudio e Vídeo 

15 Inglês básico Literatura e Estudos 

Culturais 

Tópicos Especiais em 

Gestão do Esporte e Lazer 

I 

Projetos e Ações 

Comunitárias 

16 Noções de artes 

plásticas 

Lazer e Meio Ambiente Tópicos Especiais em 

Gestão do Esporte e Lazer 

II 

Planejamento e 

Organização de Eventos 

17 Espaços e expressões 

artísticas 

Lazer, Corpo e 

Sociedade 

Planejamento de 

campanhas e eventos 

Estatística 

18 Esportes coletivos Desenvolvimento 

Interpessoal 

Gestão de Negócios do 

Esporte e Lazer 

Recursos Humanos 

19 Legislação desportiva Evolução Histórica do 

Trabalho 

  Direito, Prática e 

Legislação 

20 Psicologia da infância 

e da adolescência 

Recreação Aquática   Marketing Esportivo 

21 Atividades recreativas 

da infância e 

adolescência 

Lazer e Urbanismo   Políticas Públicas do 

Esporte e do Lazer 

22 Fenomenologia do 

turismo 

Estudos da Arte   Projeto de Gestão 

Desportiva e de Lazer 

23 Danças sociais Princípios da Qualidade 

de Vida 

  Empreendedorismo 

24 Psicologia do adulto e 

do idoso 

Gestão de Negócios   Gestão das Organizações 
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  IFCE IFRN UCB Virtual FEFISA 

25 Gestão de qualidade Jogos Pré-desportivos   Soluções Criativas de 

Problemas 

26 Políticas públicas 

para o lazer 

Festa e Ludicidade   

  

27 Atividades recreativas 

para adultos e idosos 

Lazer e Políticas 

Públicas 

  

  

28 Relações públicas e 

etiqueta 

Qualidade de Vida no 

Trabalho 

  

  

29 Contabilidade 

aplicada 

Lazer e Inclusão Social     

30 Empreendedorismo Práticas Corporais no 

Lazer 

    

31 Gestão de pessoas Espaços Artísticos e 

Culturais 

    

32 Gestão econômica e 

financeira 

Recursos Multimídia     

33 Programação de 

eventos 

Lazer e Cultura Digital     

34 Gestão mercadológica Lazer e Esporte de 

Aventura 

    

35 Planejamento 

estratégico 

Organização de 

Eventos de Lazer 

    

36 Elaboração de 

projetos de pesquisa 

Legislação e Políticas 

Culturais 

    

37 Trabalho de 

conclusão de curso 

Segurança do Trabalho 

Aplicada a Eventos 

Culturais 

    

38 Terminologia e 

terminografia 

Ética e Cidadania     

39 Programa de prática 

profissional 

      

40 Projeto social       

Fonte: Site das Instituições: IFCE, IFRN, FEFISA e UCB Virtual. 

 

No IFRN, o curso tem três anos de duração, com 2410 horas. No IFCE, o mesmo 

curso tem três anos, com 2100 horas. Na FEFISA, o curso tem dois anos de duração, com 

1700 horas. Na UCB Virtual, o curso é ministrado em quatro semestres, com 1650 horas.  

Todas as Instituições que oferecem este curso formam o profissional para as áreas 

administrativas. Para Capinussú (1979) a administração é uma tarefa que possibilita alcançar 

os objetivos previamente definidos com maior eficiência, ou seja, com menor dificuldade e 

maior rapidez. O tecnólogo em Gestão Desportiva e de Lazer será um gestor de programas e 

de pessoas, por esta razão as Instituições oferecem disciplinas voltadas para gestão. Além dos 

recursos financeiros, é necessário ter profissionais com preparo específico e conhecimento 

para compreender as reais necessidades do público a ser atingido, pois melhores 

procedimentos implicam melhor eficiência.  
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Anteriormente, a gestão do esporte era amadorista, sem visar às oportunidades de 

mercado; nos dias atuais, a gestão do esporte se tornou profissional com planejamento e ações 

estratégicas, voltadas para o mercado. Observa-se, ainda, que as gestões dos clubes de futebol 

brasileiros têm predominância amadorista, bem como clubes de outras modalidades 

esportivas, assim como em federações (em nível estadual) e confederações (em nível federal). 

É necessário conscientizar os dirigentes destas instituições da necessidade de gestão 

profissional para o sucesso esportivo e financeiro, pois com a capacitação dos quadros destas 

organizações é que se alcançará o crescimento do esporte. Para Azevêdo (2007) a gestão 

amadorista é voltada para dentro, sem visão de mercado, diferente da gestão profissional cujas 

ações estratégicas mais importantes concentram-se no mercado. Observe-se o quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Comparação entre as gestões amadorista e profissional 

Gestão amadorista 
 

Gestão Profissional 

1. 
Predomínio dos interesses de um grupo sobre 

os da totalidade.  
1. 

Predomínio da visão estratégica, da busca de 

resultados. 

2. 
A visão dos componentes do grupo interno 

como principal público-alvo.  
2. 

Visão dos receptores dos serviços como 

segmentos de mercado. 

3. Ênfase no fortalecimento interno do “grupo”. 
 

3. Ênfase na busca de parceiros e investidores. 

4. 

A direção não é remunerada ou a remuneração 

não é compatível com a competência 

profissional exigida e, portanto, não centrada 

em resultados. 

 
4. 

A direção é remunerada e, normalmente, bem 

remunerada, portanto, cobrada em termos de 

resultados. 

5. 

Estrutura departamentalizada por funções 

tradicionais, voltadas para o gerenciamento 

das atividades. 
 

5. 

Estrutura divisional/corporativa voltada para o 

gerenciamento das diversas atividades 

institucionais. 

6. 
Ênfase no "estatuto" como fonte de decisão no 

processo de gestão.  
6. 

Ênfase na elaboração e implantação de "novos 

projetos de detecção de necessidades” como 

fonte de decisão no processo de gestão. 

7. 
Alto poder de influência dos "conselheiros" 

que representam a força da decisão.  
7. 

Alto poder de influência dos "gerentes 

profissionais" que representam a força do 

conhecimento e a profissionalização. 

8. 
Vigência do paradigma da "entidade sem fins 

lucrativos".  
8. 

Vigência do paradigma da "busca de 

resultados". 

9. 
Estreita vinculação com os "componentes do 

grupo" e a administração voltada para dentro.  
9. 

Estreita vinculação com o "mercado" e a 

administração “voltada para fora”. 

Fonte: Azevêdo (2007), adaptado e modificado de Melo Neto (1998). 

 

 

No Brasil, esporte e lazer têm alcance social, pois, além de melhorar a qualidade 

de vida das pessoas, o Estado cria e estabelece políticas públicas visando a retirar grupos de 

indivíduos da marginalidade, por meio do esporte e do lazer.  

Os profissionais formados em gestão desportiva e de lazer são tecnólogos 

capacitados com visão para desenvolver projetos traçados e definidos com a finalidade de 

atender públicos-alvo estabelecidos.  



    29 

 

 

 

Formar tecnólogos em gestão desportiva e de lazer significa criar meios para 

atender os direitos sociais presentes na Constituição Federal de 1988, que em seu Art. 6º diz: 

são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.  

A base dos nossos direitos sociais é a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 

1948. O Estado e os responsáveis políticos, econômicos e culturais têm uma responsabilidade 

maior e toda a sociedade tem de cuidar e lutar para que a aplicação dos direitos sociais seja 

para todos.  

Com a diminuição da intervenção estatal (Estado mínimo) e a cobrança da 

sociedade para que os governos tenham equilíbrio em seus orçamentos e a falta de políticas 

capazes de promover, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico e a inclusão social, 

faz-se a reflexão sobre as ações de governo e as políticas públicas direcionadas ao esporte e 

lazer.  

As políticas públicas voltadas para a área do desporto e lazer têm como aliado o 

Ministério dos Esportes que, no início do ano de 2004, realizou a I Conferência Nacional do 

Esporte sob a temática Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano. Este evento apresentou 

um trabalho que foi utilizado como referência para a construção da Política Nacional do 

Esporte, com forte ênfase na inclusão social. 

Críticas são constatadas em trabalhos acadêmicos sobre as políticas públicas de 

apoio ao esporte e lazer que padecem de problemas de ordem conceitual, operacional e de 

continuidade, o que inviabiliza o exercício do direito social mencionado na Constituição 

Federal; porém, esses trabalhos apontam à importância do controle na gestão do esporte e do 

lazer com o intuito de que as políticas públicas criadas sejam direcionadas ao 

desenvolvimento humano, tendo como meta a inclusão social.  

Observa-se que, nas Instituições de ensino que oferecem o curso Desporto e 

Lazer, a disciplina políticas públicas está presente na matriz curricular e como exemplo citam-

se as disciplinas: políticas públicas para o lazer (IFCE); lazer e políticas públicas (IFRN); 

políticas e legislação em esporte e lazer (UCB Virtual) e políticas públicas do esporte e do 

lazer (FEFISA).  

A gestão esportiva vem sendo realizada, principalmente, seguindo a lógica do 

capital; sendo assim, só resta para a sociedade cobrar dos dirigentes políticas públicas que 
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atendam os interesses de todas as classes sociais. No Brasil, as discussões envolvendo as 

políticas sociais de esporte e lazer são relativamente novas e se intensificam na medida em 

que há um crescimento na reivindicação da sociedade brasileira. Para Rocha (2007, p.2 apud 

LINHALES e PEREIRA FILHO, 1999): 

O poder público no Brasil, ao elaborar as políticas públicas de esporte e lazer, 

protagonizou e ainda protagoniza políticas setoriais cuja prática tem sido populista, 

clientelista, baseada na barganha eleitoral e, ainda, em algumas gestões públicas 

personalistas, centralizadoras e autoritárias, inviabilizando os projetos que visam à 

construção de uma sociedade mais democrática. 

 

Constata-se que as Políticas Públicas de Esporte e Lazer vêm crescendo nas 

reivindicações da sociedade pela busca de melhor qualidade de vida e que sua gestão vem 

buscando a participação cada vez maior da população visando a atender o maior número de 

pessoas a ser beneficiadas. 

O esporte fortalece as relações sociais, cria vínculos emocionais como o respeito à 

vontade coletiva e sempre se direciona na busca do bem estar. 

Para Vieira (2010) não existem projetos próprios e articulados entre as três esferas 

de governo, mas sim, atividades esporádicas, e em sua maioria sem continuidade e 

sequenciamento, sem públicos-alvo definidos, sem um plano a ser seguido e com pouca 

abrangência. Salienta-se também a ausência de articulação entre os indivíduos relacionados 

nas ações e o desperdício de recursos tanto financeiros (falta de planejamento) quanto 

humanos (pessoas sem qualificação, sem formação e conhecimento, adequados à implantação 

como um todo). 

Estudos sobre políticas sociais corroboram e indicam que a sua implementação 

vem tendo como características marcantes o acesso segmentado, o tradicionalismo, a inércia e 

a descontinuidade, fato que provoca uma baixa efetividade na política social brasileira. 

Para Bresser Pereira apud ARAÚJO, 2002: o governo brasileiro não carece de 

governabilidade, haja vista sua legitimidade conferida pela consagração eleitoral e apoio 

partidário parlamentar; todavia, enfrenta problemas de governança, pois sua capacidade de 

formular e implementar as políticas públicas é limitada pela rigidez e ineficiência do aparelho 

burocrático do Estado (VIEIRA, 2010). 

 Constatando-se a fragilidade de gestão das políticas públicas, voltadas ao esporte 

e lazer, fazem-se necessárias ações que possibilitem a eficácia e a eficiência dessas políticas. 

Políticas públicas, voltadas para atender o esporte e lazer devem resultar de uma 

ampla discussão de diversos seguimentos da sociedade. No entanto, não se deve ignorar a 

importância do esporte como negócio, mas deve-se compreender que esse aspecto é precedido 
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também do caráter público. Ações conjuntas entre governos locais, agentes governamentais e 

entidades não governamentais, enfim, todos os envolvidos, é que fortalecerão sua 

continuidade e acesso.  
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4  CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 

DESPORTIVA E DE LAZER NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 

 

O curso de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer nasceu em 2007 para 

suprir a necessidade de combate ao estresse diário, à ociosidade de crianças, jovens e adultos 

nas diversas classes sociais e comunidades, propondo as interlocuções sociais e as atividades 

lúdicas como um meio para uma vida mais leve e sócio-participativa.  

No IFCE sua criação em 2007 deve-se a um grupo de professores de educação 

física e foi absorvido pelo departamento de turismo. Sua matriz curricular, nos dois primeiros 

semestres, é composta das disciplinas de comunicação, sociologia e organização de eventos 

esportivos. Fazem parte de seu curso temas como direito esportivo, consultoria empresarial, 

gestão mercadológica, ética e sociologia do esporte. O aluno ao longo do curso realiza 

também atividades práticas em ginásios de esporte. No último semestre, ele deve apresentar o 

trabalho de conclusão de curso.  

As disciplinas ministradas no curso são: primeiros socorros, tecnologia de 

comunicação oral e escrita; dinâmica grupal; teoria geral dos esportes; sociologia do lazer; 

teoria geral do lazer; fundamentos da administração; manifestação da cultura popular; 

métodos e técnicas da pesquisa; matemática comercial e financeira; saúde social e qualidade 

de vida; francês básico; espanhol básico; estatística aplicada; inglês básico; noções de artes 

plásticas; espaços e expressões artísticas; esportes coletivos; legislação desportiva; psicologia 

da infância e da adolescência; atividades recreativas da infância e adolescência; 

fenomenologia do turismo; danças sociais; psicologia do adulto e do idoso; gestão de 

qualidade; políticas públicas para o lazer; atividades recreativas para adultos e idosos; 

relações públicas e etiqueta; contabilidade aplicada; empreendedorismo; gestão de pessoas; 

gestão econômica e financeira; programação de eventos; gestão mercadológica; planejamento 

estratégico; elaboração de projetos de pesquisa; trabalho de conclusão de curso; terminologia 

e terminografia; programa de prática profissional; projeto social. 

Visando a estreitar os elos da teoria aos estudos práticos, o curso conta com os 

seguintes equipamentos: 

a) Laboratórios de idiomas (inglês, francês e espanhol); 

b) Laboratório de informática; 

c) Laboratório Multifuncional; 
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d) Ônibus equipado para visitas técnicas; 

e) Ginásio esportivo;  

f) Quadra de esportes; 

g) Campo de futebol;  

h) Piscina. 

O quadro docente é composto por vinte e dois professores, dos quais 03 são 

doutores, 12 são mestres, 04 são especialistas e 03 são graduados. A gestão do curso é 

exercida por mestres em turismo e meio ambiente.  

Nota-se que, dos professores doutores, dois são pós-graduados em sociologia e 

um doutor em linguística aplicada. Observa-se que mais da metade dos mestres concluíram o 

mestrado em gestão de negócios turísticos. Os demais têm mestrado em administração; língua 

inglesa; estudos da linguagem; psicologia ou educação física. Quanto aos quatro especialistas 

observa-se uma formação diversificada em gestão financeira e controladoria; educação física 

escolar; tecnologia educacional para o ensino superior e linguística aplicada. A formação de 

um dos três graduados é em advocacia e história e dos demais em turismo. 

 

Gráfico1 - Formação dos professores 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A idade média dos professores é de 43 anos. Observamos que 10 destes 

profissionais estão na faixa etária entre 41 a 50 anos; 5 entre 51 a 60 anos; 4 entre 31 a 40 

anos; 2 até 30 anos e 1 acima de 60 anos. Dos 22 professores do curso, constata-se que 14 são 

do gênero feminino enquanto 08 são do gênero masculino. 

 
 

 

 

 

 



    34 

 

 

 

Gráfico 2 - Faixa etária dos professores 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Instituto oferece 25 vagas por ano e suas aulas são ministradas no turno 

vespertino. 
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5 MÉTODO  

 

A pesquisa é transversal, descritiva, com metodologia quantitativa, já que se trata 

de levantar opiniões que envolvem diretamente a vida dos entrevistados. 

Segundo Gil, (2002, p.42): 

 
As pesquisas descritivas têm como objeto primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma 

de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 

de coletas de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. [...] São 

incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões [...]. 

 

A população em estudo foi constituída pelos 140 alunos, 20 egressos, 22 

professores e 2 gestores: chefe do departamento e coordenador do curso de Tecnologia em 

Gestão Desportiva e de Lazer, totalizando 184 (100%), no 1°semestre de 2012. 

A amostra em análise foi composta por 102 alunos (73% da população de alunos); 

15 egressos (75% da população de egressos); 19 professores (86% da população de egressos) 

e 2 gestores (100%) do curso de Tecnologia em Gestão Desportiva e Lazer, totalizando 138 

respondentes (75% da população). 

 O estudo foi orientado pelo Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que 

direciona como avaliar as condições de oferta dos cursos superiores no sistema federal de 

ensino (BRASIL, 2012). Os aspectos trabalhados no questionário dizem respeito ao art. 16 do 

referido Decreto, tendo sido analisados os seguintes pontos: a organização didático-

pedagógica; o corpo docente; as instalações físicas e a biblioteca. Acrescentam-se ao estudo 

perguntas sobre a opinião de alunos matriculados, egressos, professores e gestores quanto à 

perspectiva e abertura do mercado de trabalho do curso Desporto e Lazer.  Desta forma, a 

análise é sistêmica com critérios pré-definidos, procura-se medir o grau de satisfação quanto 

aos aspectos tratados e esclarecer o dilema do aluno: como está o mercado de trabalho para o 

curso Desporto e Lazer.  Nota-se que, na elaboração dos questionários, foram apreciados esses 

elementos estimados nos trabalhos realizados pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – e considerados indispensáveis para a avaliação de 

cursos superiores no país; busca-se, portanto, não fugir da metodologia aplicada pela 

legislação vigente. 

Foram utilizados os instrumentos, a seguir: 

          a)  um questionário respondido pelos professores contendo questões abertas e 

uma escala de avaliação constituída por afirmações sobre o curso, sendo cada 
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item medido com uma escala de Likert (com intervalos aparentemente 

iguais); 

 b)  um questionário respondido pelos alunos e egressos que foi construído de 

forma idêntica ao dos professores, contendo a mesma escala de avaliação do 

questionário dos alunos;  

A escala de Likert é muito usada em pesquisa de opinião. Ao responder a um 

questionário baseado nesta escala, o entrevistado especifica seu nível de concordância com 

cada uma das afirmações contidas na escala. Nos questionários aplicados, foram feitas 

afirmações com as quais os interrogados respondiam se concordavam plenamente, se 

concordavam em parte ou se discordavam plenamente. O questionário foi analisado por cada 

item em separado e, logo após, com resultados por grupo de itens. 

A análise dos dados foi feita envolvendo a identificação do tipo de respostas às 

perguntas abertas dos questionários.  

A escala de avaliação dos questionários dos alunos, egressos e dos professores, foi 

analisada quantitativamente envolvendo os seguintes aspectos: 

 a)  as respostas aos itens da escala de avaliação foram transcritas para um 

arquivo de dados próprio do software SPSS (Statistical package for the social 

sciences) versão 15.0 para Windows; 

 b)  inicialmente, para cada respondente, atribuiu-se em cada um dos itens da 

escala o escore zero a quem assinalou no item “discordo plenamente”, o 

escore 1 para quem assinalou “concordo em parte” e o escore 2 para quem 

assinalou “concordo plenamente”. Assim, passou-se a ter, com cada item da 

escala, uma distribuição do escore no item, variando com valores inteiros, no 

intervalo fechado [0 ; 2].  Com a totalização dos escores nos itens da escala 

de cada respondente obteve-se um escore total na escala, variando com 

valores inteiros no intervalo fechado [0 ; 30]; 

                    c)  determinados os escores de cada item da escala e o escore total da escala, a 

análise de qualidade da escala como instrumento de medida foi feita por meio 

do cálculo do coeficiente de precisão (α de Cronbach) do erro padrão da 

medida, do coeficiente de sensibilidade e das médias dos escores e o 

coeficiente de discriminação em cada item. A verificação da ocorrência do 

“efeito de halo” no preenchimento das escalas pelo conjunto de respondentes 
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foi feita com a aplicação do teste T
2
 de Hotelling, adotando-se um nível de 

significância p ≤ 0,05; 

 d)  determinação da validade de conteúdo da escala pela análise fatorial com o 

método dos Componentes Principais e rotação VARIMAX. 

Determinada a qualidade das duas escalas, os dados obtidos são apresentados em 

quadros e tabelas. As comparações dos resultados foram feitas com a análise de variância. 

Todos os participantes responderam voluntariamente ao questionário, sendo 

esclarecidos de que não pagariam e nem receberiam qualquer pagamento. Todos os 

respondentes do questionário concordaram com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, seguindo as normas do Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará.   

No Termo, estavam todas as normas referentes à participação na pesquisa, 

constando inclusive que, a qualquer momento, o participante poderia se recusar e retirar o 

consentimento. Todas as informações conseguidas foram utilizadas apenas pelos responsáveis 

pela pesquisa, garantindo a não identificação das pessoas no estudo. 
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

6.1 Análise métrica da escala de avaliação 

 

A escala apresentou o coeficiente de precisão (α de Cronbach) 0,83, erro padrão 

da medida е = 1,9, correspondendo 6,3% de amplitude total da escala do escore, coeficiente 

de sensibilidade 3,62 = ²ال, implicando a probabilidade 0,9713 (97,13%) de a medida empírica 

apresentar erro de medida inferior ao erro padrão da medida. 

 O teste T² de Hotelling apresentou F = 49,43, significativo para p ≤ 0,01, ou seja, 

confirma a não existência de efeito de Halo no conjunto de respostas aos itens. 

 

                           Quadro 3 - Teste T² de Hotelling 

Teste T² de 

Hotelling F df1 df2 Sig 

768,941 49,432 14 117 ,000 

                                      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 4 - Estatísticas dos itens da escala de 

avaliação do questionário 

  Média Desvio padrão 

Coeficiente de 

Variação (95%) 

q4.1 1,18 0,552       0,47 

q4.2 1,24 0,646        0,52 

q4.3 1,17 0,570        0,49 

q4.4 1,10 0,666       0,61 

q5.1 0,61 0,602       0,99 

q5.2 1,14 0,721        0,63 

q5.3 1,17 0,670        0,57 

q6.1 0,55 0,659       1,20 

q6.2 1,09 0,638       0,59 

q6.3 1,38 0,561       0,41 

q7.1 0,28 0,469       1,68 

q7.2 0,31 0,527       1,70 

q7.3 1,54 0,737        0,48 

q8.1 1,05 0,711        0,68 

q8.2 0,88 0,645       0,73 

                                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Conforme o quadro 4, em relação aos itens da escala, a distribuição do escore em 

cada item apresentou  média variando no intervalo fechado [0,28 ; 1,54] sendo que dez itens 

tiveram média do escore superior a 1, o ponto médio da escala de escore do item, ou seja, 
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indicando uma avaliação positiva destes itens, enquanto os cinco demais apresentaram média 

do escore inferior ao ponto médio da escala, indicando uma avaliação negativa do item. 

Quanto aos coeficientes de discriminação dos itens no quadro 5. 

 

 

Quadro 5 - Coeficientes de discriminação 

dos itens da escala de avaliação do 

questionário 

  Coeficiente de discriminação 

q4.1 0,419 

q4.2 0,399 

q4.3 0,628 

q4.4 0,476 

q5.1 0,356 

q5.2 0,339 

q5.3 0,223 

q6.1 0,552 

q6.2 0,594 

q6.3 0,547 

q7.1 0,288 

q7.2 0,315 

q7.3 -0,114 

q8.1 0,552 

q8.2 0,427 

                                    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As distribuições do escore dos itens apresentaram coeficiente de variação, 

variando no intervalo fechado [0,40 ; 0,63] com todos os coeficientes maiores que 0,30 

indicando heterogeneidade nas distribuições, ou seja, uma variação no grau de concordância 

entre os respondentes em cada item. Somente um item apresentou coeficiente negativo (-

0,114) os respondentes a este item (7.3) que tiveram o escore mais baixo na escala de 

avaliação tenderam a avaliar mais positivamente o item, enquanto os demais, com os escores 

mais altos na escala tenderam a avaliar mais negativamente o item. Os demais itens 

apresentaram coeficiente de discriminação positivo e maior que 0,20, isto é, os sujeitos com 

maiores escores na escala tenderam a avaliar positivamente estes itens. 

 

6.2 Análise da validade de conteúdo da escala 

 

A análise fatorial da escala de avaliação com o método dos componentes 

principais e rotação VARIMAX apresentou medida de adequação da amostra KMO = 0,787 e 
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o teste de esfericidade de BARTLETT com qui-quadrado χ² = 589,355 significativo para p ≤ 

0,01. 

Atendidas estas duas condições para realização da análise fatorial, observou-se 

que quatorze itens da escala apresentaram comunalidade igual ou maior que 0,49, somente um 

item apresentou comunalidade mais baixa, o item 7.3 com comunalidade 0,22. Foram 

extraídos quatro fatores com valor próprio (valor EIGEN) maior que 1 explicando 59,4% da 

variância total, o Quadro 6 apresenta os fatores extraídos após a rotação VARIMAX,  os 

resultados após a rotação encontram-se no quadro 6  a seguir: 

 

Quadro 6 - Fatores extraídos após a rotação 

  Fatores 

  1 2 3 4 

q4.1 - Organização didático-pedagógica: o curso Desporto e Lazer 

tem aulas planejadas 
0,656       

q4.2 - Organização didático-pedagógica: o curso tem aulas práticas   0,662     

q4.3 - Organização didático-pedagógica: as aulas são 

esclarecedoras em relação aos temas tratados 
0,761       

q4.4 - Organização didático-pedagógica: os temas tratados são 

vistos dentro da realidade 
0,685       

q5.1 - Biblioteca: existem livros suficientes para as aulas teóricas 

na biblioteca 
    0,701   

q5.2 - Biblioteca: existe espaço físico para leitura     0,666   

q5.3 - Biblioteca: a consulta às obras da biblioteca é de fácil acesso     0,749   

q6.1 - Corpo Docente: o quadro de professores é suficiente para 

ministrar o curso 
0,481       

q6.2 - Corpo Docente: os professores explicam bem os assuntos 

tratados em aula 
0,817       

q6.3 - Corpo Docente: os professores tiram dúvidas levantadas 

pelos alunos 
0,743       

q7.1 - Mercado de Trabalho: o aluno tem facilidade para encontrar 

estágio na sua área 
      0,790 

q7.2 - Mercado de Trabalho: o aluno, ao se formar, encontra um 

mercado de trabalho atraente com atividades voltadas para sua 

profissão 

      0,757 

q7.3 - Mercado de Trabalho: o aluno tem angústia quanto ao 

mercado de trabalho 
      -0,447 

q8.1 - Condições Físicas: o curso dispõe de espaços para atividades 

práticas 
  0,786     

q8.2 - Condições Físicas: as salas de aula são bem equipadas   0,798     

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O fator 1 (itens 4.1, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3) refere-se à organização didático-

pedagógica e ao corpo docente. 

O fator 2 (itens 5.1, 5.2, 5.3) refere-se à avaliação da biblioteca. 
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O fator 3 (itens 4.2, 8.1, 8.2) refere-se à ocorrência de aulas práticas e às 

condições físicas para realização das aulas.   

O fator 4 (itens 7.1, 7.2, 7.3) refere-se à avaliação das condições do mercado de 

trabalho para receber profissionais da área do curso. 

A análise métrica da escala de avaliação forneceu indicadores de qualidade como 

instrumentos de medida aplicados na amostra. Apresentou na amostra boa precisão, 

sensibilidade, erro padrão da medida menor que o limite aceitável e validade de conteúdo, 

prestando-se assim à mensuração desejada. 

 

6.3 Análise estatística dos resultados da aplicação da escala de avaliação do questionário 

na amostra.   

 

 

Considerando que os escores, no total da escala de avaliação e nos fatores, se 

apresentavam em escalas diferentes, para poder efetuar comparações, todos os escores foram 

transformados em notas na escala [0 ; 10]. 

Os quadros a seguir apresentam as estatísticas das distribuições da nota na escala 

de avaliação (nota_total) e das notas nos quatro fatores extraídos na análise fatorial 

(nota_fator 1, nota_fator 2, nota_fator 3 e nota_fator 4).
1
 

 

Quadro 7 - Estatísticas das notas na escala de avaliação do questionário 

 

Nota na escala 

de avaliação do 

questionário 

Nota no fator 

1 da escala 

de avaliação 

Nota no fator 

2 da escala 

de avaliação 

Nota no fator 

3 da escala de 

avaliação 

Nota no fator 4 

da escala de 

avaliação 

N Válidos 138 138 138 138 138 

  Em branco 0 0 0 0 0 

Média 4,560 4,432 4,795 5,393 5,314 

Mediana 4,333 4,333 5,000 5,000 5,000 

Desvio padrão 1,6125 1,4507 2,4945 2,1925 2,6221 

Coeficiente de variação 0,36 0,330 0,520 0,410 0,490 

Assimetria              ,119 0,066 0,060 0,147 -0,295 

Mínimo 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Máximo 8,7 10,0 10,0 10,0 8,3 

Quartis  

1º 

 

3,333 

 

4,167 

 

3,333 

 

3,333 

 

,000 

  2º 4,333 5,000 5,000 5,000 1,667 

  3º 5,667 6,875 6,667 6,667 3,333 

 Fonte: Dados da pesquisa.           

  

                                                
1
 Notas obtidas através da transformação dos escores para a escala de notas no intervalo fechado [0 ; 10]. 
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Observa-se, no quadro, que as médias das distribuições das notas são baixas 

variando de 4,4 a 5,4; o mesmo ocorre com a mediana, que varia de 4,4 a 5,0. 

A distribuição da nota total na escala de avaliação apresentou média 4,6 e mediana 

4,3, indicando que, pelo menos 50% dos respondentes, atribuíram nota igual ou inferior a 4,3. 

O coeficiente de variação 0,36 indica uma heterogeneidade fraca na distribuição das notas, o 

que é confirmado pelo coeficiente de assimetria 0,119, mostrando uma pequena concentração 

de notas abaixo da média, isto é, as notas estão relativamente bem equilibradas em sua 

distribuição em torno da média, como o coeficiente de variação, pouco maior que 30%. 

A distribuição da nota no fator 1 (referente à organização didático-pedagógica e 

ao corpo docente) apresentou média 4,4 e mediana 4,3; pelo menos 50% das notas atribuídas 

ao fator 1 são iguais ou menores que 5. Apesar de o coeficiente de variação 0,33 indicar 

pequena heterogeneidade na distribuição, o coeficiente de assimetria 0,066 mostra uma 

concentração pequena de valores abaixo da média. 

A nota no fator 2 (referente à avaliação da biblioteca) distribuiu-se com média 4,8 

e mediana 5,0, isto é, pelo menos 50% das notas atribuídas ao fator 3 são iguais ou inferiores 

a 5. O coeficiente de variação 0,52 indica heterogeneidade na distribuição da nota e o 

coeficiente de assimetria 0,060 indica uma pequena concentração das notas abaixo da média. 

A nota no fator 3 (referente à existência de aulas práticas e às condições físicas 

para realização das aulas) com média 5,4 e mediana 5,0, indica que pelo menos 50% das notas 

são iguais ou menores que 5; o coeficiente de variação 0,41 indica maior heterogeneidade na 

distribuição da nota e o coeficiente de assimetria 0,147 mostra alguma concentração de notas 

abaixo da média. 

A nota no fator 4 (referente à avaliação das condições do mercado de trabalho, 

para receber profissionais da área do curso) distribuiu-se com média 5,3 e mediana 5,0, pelo 

menos 50% das notas são iguais ou menores que 5,0. A distribuição da nota no fator 4 é 

heterogênea, com coeficiente de variação 0,49; o coeficiente de assimetria -0,295 evidencia 

maior concentração das notas acima da média, quando comparada com as distribuições 

anteriormente analisadas. 

Observa-se, no quadro do teste de normalidade das distribuições da nota, na escala 

de avaliação, e das notas nos quatro fatores que, pelos testes de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov e de Shapiro-Wilk, nenhuma das distribuições tem normalidade (Quadro 8). 
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Quadro 8 - Testes de Normalidade das distribuições das notas na escala de avaliação 

e nos fatores 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

nota_total - Nota na escala 

de avaliação do questionário 

- Escala[0 ; 10] 
0,099 138 0,002 ,978 138 0,025 

nota_fator1 - Nota no fator 1 

da escala de avaliação - 

Itens 4.1, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2 e 

6.3 

0,134 138 0,000 ,969 138 0,003 

nota_fator2 - Nota no fator 2 

da escala de avaliação - 

Itens 5.1, 5.2 e 5.3 
0,149 138 0,000 ,945 138 0,000 

nota_fator3 - Nota no fator 3 

da escala de avaliação - 

Itens 4.2, 8.1 e 8.2 
0,142 138 0,000 ,942 138 0,000 

nota_fator4 - Nota no fator 4 

da escala de avaliação - 

Itens 7.1, 7.2 e 7.3 
0,276 138 0,000 ,802 138 0,000 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 Nas tabelas de números 1 a 10 e nos gráficos 3 a 7 correspondentes, são 

apresentadas as distribuições de frequência das notas em intervalos de classe e as tabelas das 

notas segundo as categorias de entrevistados. 

                    

Tabela 1 - Nota no fator 1: Avaliação da organização didático-pedagógica e do corpo 

docente,  em  intervalos de classe. Itens 4.1, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2 e 6.3. Escala [0 ; 10] 

  Freqüência % % acumulada 

  1 - menor que 1,0 5 3,6 3,6 

  2 - igual ou maior que 1,0 e menor que 2,0 4 2,9 6,5 

  3 - igual ou maior que 2,0 e menor que 3,0 6 4,3 10,9 

  4 - igual ou maior que 3,0 e menor que 4,0 10 7,2 18,1 

  5 - igual ou maior que 4,0 e menor que 5,0 31 22,5 40,6 

  6 - igual ou maior que 5,0 e menor que 6,0 35 25,4 65,9 

  7 - igual ou maior que 6,0 e menor que 7,0 13 9,4 75,4 

  8 - igual ou maior que 7,0 e menor que 8,0 12 8,7 84,1 

  9 - igual ou maior que 8,0 e menor que 9,0 10 7,2 91,3 

  10 - igual ou maior que 9,0 e igual a 10,0 12 8,7 100,0 

  Total 138 100,0   

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se na tabela 1 que, no total da amostra, 51,9% das notas atribuídas ao 

fator 1 foram maiores que 5; esta concentração, porém, deveu-se à avaliação pelos professores 

que atribuíram maiores notas na avaliação do fator, conforme pode ser verificado na tabela 2 e 

no gráfico 3 a seguir: 
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Tabela 2 - Nota no fator 1: Avaliação da organização didático-pedagógica e do corpo 

docente, em intervalos de classe, segundo as categorias de respondentes 

5 0 0 0 5

4,9% ,0% ,0% ,0% 3,6%

4 0 0 0 4

3,9% ,0% ,0% ,0% 2,9%

5 1 0 0 6

4,9% 6,7% ,0% ,0% 4,3%

8 1 0 1 10

7,8% 6,7% ,0% 50,0% 7,2%

24 6 1 0 31

23,5% 40,0% 5,3% ,0% 22,5%

25 6 4 0 35

24,5% 40,0% 21,1% ,0% 25,4%

11 1 0 1 13

10,8% 6,7% ,0% 50,0% 9,4%

7 0 5 0 12

6,9% ,0% 26,3% ,0% 8,7%

6 0 4 0 10

5,9% ,0% 21,1% ,0% 7,2%

7 0 5 0 12

6,9% ,0% 26,3% ,0% 8,7%

102 15 19 2 138

100% 100% 100% 100% 100%

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

1 - menor que 1,0

2 - igual ou maior que

1,0 e menor que 2,0

3 - igual ou maior que

2,0 e menor que 3,0

4 - igual ou maior que

3,0 e menor que 4,0

5 - igual ou maior que

4,0 e menor que 5,0

6 - igual ou maior que

5,0 e menor que 6,0

7 - igual ou maior que

6,0 e menor que 7,0

8 - igual ou maior que

7,0 e menor que 8,0

9 - igual ou maior que

8,0 e menor que 9,0

10 - igual ou maior

que 9,0 e igual a 10,0

nota_f ator1_int1 -

Nota no f ator 1:

Av aliação da

organização

didático-pedagógic

a e do corpo

docente, em

intervalos de

classe. Itens 4.1, 4.

3, 4.4,6.1, 6.2  e 6.3.

Escala [0 ;  10]

Total
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Verifica-se que as notas dos professores ao fator 1 concentram-se no intervalo 

variando de 7 a 10, com 14 professores (73,7%). Por outro lado, 46 alunos (45,1%) e 8 

egressos (53,3%) atribuíram nota menor que 5. 
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Gráfico 3 – Médias das notas no fator 1 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
No gráfico 3, nota-se que as médias das notas dos alunos, dos egressos e dos 

gestores são muito próximas, discrepando da média dos professores no fator 1, muito 

afastadas das outras três categorias. 

 

Tabela 3 - Nota no fator 2: Avaliação da biblioteca, em intervalos de classe. Itens 

5.1, 5.2 e 5.3. Escala [0 ;10] 

  Freqüência % % acumulada 

  1 - menor que 1,0 5 3,6 3,6 

  2 - igual ou maior que 1,0 e menor que 2,0 23 16,7 20,3 

  4 - igual ou maior que 3,0 e menor que 4,0 31 22,5 42,8 

  6 - igual ou maior que 5,0 e menor que 6,0 32 23,2 65,9 

  7 - igual ou maior que 6,0 e menor que 7,0 24 17,4 83,3 

  9 - igual ou maior que 8,0 e menor que 9,0 18 13,0 96,4 

  10 - igual ou maior que 9,0 e igual a 10,0 5 3,6 100,0 

  Total 138 100,0   

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os entrevistados, 59 (42,8%) avaliaram a biblioteca com nota inferior a 4, 56 

(40,6%) com nota igual ou maior que 5 e menor que 7, e 23 (16,6%) com nota igual ou maior 

que 7. 
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Tabela 4 - Nota no fator 2: Avaliação da biblioteca, segundo as categorias dos 

entrevistados 

5 0 0 0 5

4,9% ,0% ,0% ,0% 3,6%

15 3 5 0 23

14,7% 20,0% 26,3% ,0% 16,7%

24 4 3 0 31

23,5% 26,7% 15,8% ,0% 22,5%

20 6 5 1 32

19,6% 40,0% 26,3% 50,0% 23,2%

16 2 5 1 24

15,7% 13,3% 26,3% 50,0% 17,4%

17 0 1 0 18

16,7% ,0% 5,3% ,0% 13,0%

5 0 0 0 5

4,9% ,0% ,0% ,0% 3,6%

102 15 19 2 138

100% 100% 100% 100% 100%

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

Freqüência

% na categoria

1 - menor que 1,0

2 - igual ou maior que

1,0 e menor que 2,0

4 - igual ou maior que

3,0 e menor que 4,0

6 - igual ou maior que

5,0 e menor que 6,0

7 - igual ou maior que

6,0 e menor que 7,0

9 - igual ou maior que

8,0 e menor que 9,0

10 - igual ou maior

que 9,0 e igual a 10,0
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intervalos de
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    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se, na tabela 4, que 44 alunos (43,1%), 7 egressos (46,7%) e 8 

professores (42,1%) avaliaram a biblioteca com nota inferior a 4: 

 

Gráfico 4 – Médias das notas no fator 2: Avaliação da 

biblioteca, segundo as categorias dos entrevistados 
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                                                            Fonte: Dados da pesquisa 
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As notas médias na avaliação da biblioteca pelos alunos, egressos e professores 

são bem próximas com a média dos gestores se afastando das demais categorias no máximo 

1,7 pontos. 

 
Tabela 5 - Nota no fator 3: Avaliação da existência de aulas práticas e das condições 

físicas das salas e equipamentos, em intervalos de classe. Itens 4.2, 8.1 e 8.2. Escala 

[0 ; 10] 

  Freqüência % % acumulada 

  1 - menor que 1,0 3 2,2 2,2 

  2 - igual ou maior que 1,0 e menor que 2,0 22 15,9 18,1 

  4 - igual ou maior que 3,0 e menor que 4,0 20 14,5 32,6 

  6 - igual ou maior que 5,0 e menor que 6,0 37 26,8 59,4 

  7 - igual ou maior que 6,0 e menor que 7,0 25 18,1 77,5 

  9 - igual ou maior que 8,0 e menor que 9,0 19 13,8 91,3 

  10 - igual ou maior que 9,0 e igual a 10,0 12 8,7 100,0 

  Total 138 100,0   

           Fonte: Dados da pesquisa. 

 
No fator 3, 45 (32,6%) dos participantes atribuíram nota inferior a 4, 62 (44,9%) 

nota igual ou maior que 5 e menor que 7, os demais 31 (22,5%) com nota igual ou maior que 

8. 

Tabela 6 - Nota no fator 3: Avaliação da existência de aulas práticas e das 

condições físicas das salas e equipamentos, segundo as categorias de entrevistados 

3 0 0 0 3

2,9% ,0% ,0% ,0% 2,2%

21 0 1 0 22

20,6% ,0% 5,3% ,0% 15,9%

15 4 1 0 20

14,7% 26,7% 5,3% ,0% 14,5%

31 4 1 1 37

30,4% 26,7% 5,3% 50,0% 26,8%

14 4 6 1 25

13,7% 26,7% 31,6% 50,0% 18,1%

10 2 7 0 19

9,8% 13,3% 36,8% ,0% 13,8%

8 1 3 0 12

7,8% 6,7% 15,8% ,0% 8,7%

102 15 19 2 138

100% 100% 100% 100% 100%

Freqüência
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3,0 e menor que 4,0

6 - igual ou maior que

5,0 e menor que 6,0

7 - igual ou maior que

6,0 e menor que 7,0

9 - igual ou maior que

8,0 e menor que 9,0

10 - igual ou maior

que 9,0 e igual a 10,0
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              Fonte: Dados da pesquisa. 
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39 alunos (38,2%) apresentaram, no fator 3, a maior concentração de notas 

inferiores a 4: 

 

Gráfico 5 – Médias das notas no fator 3, segundo as 

categorias dos entrevistados 
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Fonte: Dados da pesquia. 

 

 

Observa-se, no gráfico, que as médias, no fator 3, são baixas em relação aos  

alunos (4,9), aos egressos (5,8) e aos gestores (5,8); somente os professores apresentaram 

média mais alta (7,3). 

 

 

Tabela 7 - Nota no fator 4: Avaliação do acesso ao mercado de trabalho, em 

intervalos de classe. Itens 7.1, 7.2 e 7.3. Escala [0 ; 10] 

      Frequência % % acumulada 

  1 - menor que 1,0 14 10,1 10,1 

  2 - igual ou maior que 1,0 e menor que 2,0 11 8,0 18,1 

  4 - igual ou maior que 3,0 e menor que 4,0 66 47,8 65,9 

  6 - igual ou maior que 5,0 e menor que 6,0 36 26,1 92,0 

  7 - igual ou maior que 6,0 e menor que 7,0 10 7,2 99,3 

  9 - igual ou maior que 8,0 e menor que 9,0 1 ,7 100,0 

  Total 138 100,0   

             Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

No total da amostra, 61 (65,9%) atribuíram nota inferior à exigida para o acesso 

ao mercado de trabalho. 
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Tabela 8 - Nota no fator 4: Avaliação do acesso ao mercado de trabalho, segundo 

as categorias de entrevistados 

11 1 1 1 14

10,8% 6,7% 5,3% 50,0% 10,1%

5 2 4 0 11

4,9% 13,3% 21,1% ,0% 8,0%

54 8 4 0 66

52,9% 53,3% 21,1% ,0% 47,8%

24 2 9 1 36

23,5% 13,3% 47,4% 50,0% 26,1%

7 2 1 0 10

6,9% 13,3% 5,3% ,0% 7,2%

1 0 0 0 1

1,0% ,0% ,0% ,0% ,7%

102 15 19 2 138

100% 100% 100% 100% 100%
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% na categoria
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% na categoria
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7 - igual ou maior que
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9 - igual ou maior que

8,0 e menor que 9,0
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acesso ao mercado

de trabalho,en
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               Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Observa-se que 70 alunos (68,6%) e 11 egressos (73,3%) atribuíram as notas mais 

baixas (inferiores a 4) na avaliação do acesso ao mercado de trabalho, sendo que um dos 

gestores atribuiu nota inferior a 1. 

    

Gráfico 6 – Médias das notas no fator 4, segundo as 

categorias dos entrevistados 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todas as categorias avaliaram o fator 4 com médias muito baixas, variando de 2,5 

(gestores), 3,6 (alunos e egressos) e 3,8 (professores). 
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Tabela 9 - Nota total na escala de avaliação, em intervalos de classe - escala [0 ; 10] 

  Freqüência % % acumulada 

  1 - menor que 1,0 1 ,7 ,7 

  2 - igual ou maior que 1,0 e menor que 2,0 2 1,4 2,2 

  3 - igual ou maior que 2,0 e menor que 3,0 15 10,9 13,0 

  4 - igual ou maior que 3,0 e menor que 4,0 34 24,6 37,7 

  5 - igual ou maior que 4,0 e menor que 5,0 36 26,1 63,8 

  6 - igual ou maior que 5,0 e menor que 6,0 22 15,9 79,7 

  7 - igual ou maior que 6,0 e menor que 7,0 18 13,0 92,8 

  8 - igual ou maior que 7,0 e menor que 8,0 9 6,5 99,3 

  9 - igual ou maior que 8,0 e menor que 9,0 1 ,7 100,0 

  Total 138 100,0   

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No total da amostra, 88 respondentes (63,8%) avaliaram o curso com nota inferior 

a 5. 

Tabela 10 - Nota total na escala de avaliação, segundo as categorias de 

entrevistados 

1 0 0 0 1

1,0% ,0% ,0% ,0% ,7%

2 0 0 0 2

2,0% ,0% ,0% ,0% 1,4%

15 0 0 0 15

14,7% ,0% ,0% ,0% 10,9%

25 6 2 1 34
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28 5 3 0 36

27,5% 33,3% 15,8% ,0% 26,1%

13 4 4 1 22
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12 0 6 0 18

11,8% ,0% 31,6% ,0% 13,0%

5 0 4 0 9

4,9% ,0% 21,1% ,0% 6,5%
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            Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 10 mostra que, na avaliação do curso, alunos e egressos, em sua maioria, 

e um dos gestores fazem-no com notas muito baixas, inferiores a 5, sendo 71 alunos (69,7%), 
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11 egressos (73,3%) e um gestor com nota inferior a 4. Somente 14 professores (73,8%) 

avaliam melhor o curso com notas variando de 5 a notas menores que 8. 

 

Gráfico 7 – Médias das notas na escala de avaliação, 

segundo as categorias dos entrevistados 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Conforme o gráfico, alunos, egressos e gestores avaliam o curso com médias 

baixas, 4,3, 4,2 e 4,7 respectivamente. Somente os professores fazem uma avaliação um 

pouco melhor com média 5,5. 
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Quadro 9 - Estatísticas das notas nos fatores e na escala de avaliação, segundo as categorias 

de entrevistados  

  N Média 

Desvio 

padrão 

Nota 

mínima 

Nota 

máxima 

            

nota_fator1 - Nota no fator 1: 

Avaliação da organização 

didático-pedagógica e do 

corpo docente. 

 

1 - aluno matriculado 
102 5,114 2,1877 ,0 10,0 

  2 - egresso 15 4,611 1,0383 2,5 6,7 

  3 - professor 19 7,544 1,6544 4,2 10,0 

  4 - gestor do curso 2 5,000 2,3570 3,3 6,7 

  Total 138 5,393 2,1926 ,0 10,0 

nota_fator2 - Nota no fator 2: 

Avaliação da biblioteca. 

1 - aluno matriculado 
102 4,935 2,6630 ,0 10,0 

  2 - egresso 15 4,111 1,6507 1,7 6,7 

  3 - professor 19 4,474 2,1554 1,7 8,3 

  4 - gestor do curso 2 5,833 1,1785 5,0 6,7 

  Total 138 4,795 2,4945 ,0 10,0 

nota_fator3 - Nota no fator 3: 

Avaliação da existência de 

aulas práticas e das 

condições físicas das salas e 

equipamentos. 

 

1 - aluno matriculado 

102 4,869 2,6293 ,0 10,0 

  2 - egresso 15 5,778 2,0766 3,3 10,0 

  3 - professor 19 7,281 2,1667 1,7 10,0 

  4 - gestor do curso 2 5,833 1,1785 5,0 6,7 

  Total 138 5,314 2,6221 ,0 10,0 

nota_fator4 - Nota no fator 4: 

Avaliação do acesso ao 

mercado de trabalho. 

1 - aluno matriculado 

102 3,562 1,7241 ,0 8,3 

  2 - egresso 15 3,556 1,7668 ,0 6,7 

  3 - professor 19 3,772 1,7429 ,0 6,7 

  4 - gestor do curso 2 2,500 3,5355 ,0 5,0 

  Total 138 3,575 1,7387 ,0 8,3 

nota_total - Nota total na 

escala de avaliação 

1 - aluno matriculado 
102 4,258 1,4855 ,3 8,0 

  2 - egresso 15 4,178 ,7650 3,3 5,7 

  3 - professor 19 5,544 1,2383 3,0 7,0 

  4 - gestor do curso 2 4,667 1,4142 3,7 5,7 

   

Total 138 4,432 1,4507 ,3 8,0 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tendo em vista as diferenças entre as médias observadas no quadro 9, essas 

diferenças foram testadas para se verificar suas significâncias com a análise de variância. Os 

resultados são apresentados no quadro 10 seguinte. 
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Quadro 10 - Comparação entre as médias das categorias nas notas nas escalas de avaliação e 

nos fatores (Análise da variância) 

   Origem da variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios F Sig. 

nota_fator1 - Nota no 

fator 1: Avaliação da 

organização didático-

pedagógica e do corpo 

docente. 

 

 

Entre grupos 105,295  3 35,098 8,500 ,000 

   

Erro 553,305 134 4,129     

   

Total 658,600 137       

nota_fator2 - Nota no 

fator 2: Avaliação da 

biblioteca.  

 

Entre grupos 13,122  3 4,374 ,698 ,555 

   

Erro 
839,394 134 6,264     

   

Total 
852,516 137       

nota_fator3 - Nota no 

fator 3: Avaliação da 

existência de aulas 

práticas e das condições 

físicas das salas e 

equipamentos. 

 

 

 

Entre grupos 
97,429  3 32,476 5,153 ,002 

  Erro 844,519 134 6,302     

   

 

 

Total 941,948 137       

nota_fator4 - Nota no 

fator 4: Avaliação do 

acesso ao mercado de 

trabalho. 

 

Entre grupos 
3,071  3 1,024 ,334 ,801 

  Erro 411,100 134 3,068     

  Total 414,171 137       

nota_total - Nota total na 

escala de avaliação. 

Entre grupos 
27,650  3 9,217 4,738 ,004 

  Erro 260,663 134 1,945     

  Total 288,313 137       

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Segundo a análise de variância, pelo menos duas categorias apresentam diferença 

significativa entre suas médias nas notas dos fatores 1 e 3 e na nota da escala de avaliação, o 

teste posterior à análise de variância (teste de Scheffé) para identificar as categorias, tomadas 

duas a duas, onde se apresenta diferença significativa, tem seus resultados no quadro 11. 
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Quadro 11 – Comparação entre as médias das categorias tomadas duas a duas nas notas 

nos fatores e na escala de avaliação – Teste posterior à análise de variância 

 
       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O teste de Scheffé identificou diferenças significativas:  

a) no fator 1, os alunos matriculados apresentaram média  significativamente    

menor,    para p ≤ 0,01, que a média dos professores; o mesmo ocorreu com a 

média dos egressos, também significativamente menor para  p ≤ 0,01 que a 

média dos professores; 

Scheffe 

,5033 ,849 

-2,4295 ,000 

,1144 1,000 

-,5033 ,849 

-2,9327 ,001 

-,3889 ,996 

2,4295 ,000 

2,9327 ,001 
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-,1144 1,000 

,3889 ,996 

-2,5439 ,421 

-,9085 ,635 

-2,4114 ,003 

-,9641 ,962 

,9085 ,635 

-1,5029 ,394 

-,0556 1,000 

2,4114 ,003 

1,5029 ,394 

1,4474 ,896 

,9641 ,962 

,0556 1,000 

-1,4474 ,896 

,0804 ,998 

-1,2857 ,005 

-,4085 ,982 

-,0804 ,998 

-1,3661 ,049 

-,4889 ,975 

1,2857 ,005 

1,3661 ,049 

,8772 ,869 

,4085 ,982 

,4889 ,975 

-,8772 ,869 

(J) categoria 

2 - egresso 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

3 - professor 

2 - egresso 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

3 - professor 

2 - egresso 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

3 - professor 

(I) categoria 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

1 - aluno matriculado 

2 - egresso 

3 - professor 

4 - gestor do curso 

Dependent Variable 

nota_fator1 - Nota no fator 

1: Avaliação da 

organização 

didático-pedagógica e do 

corpo docente. Itens 4.1, 

4.3, 4.4,6.1, 6.2  e 6.3. 

Escala [0 ; 10] 

nota_fator3 - Nota no fator 

3: Avaliação da existência 

de aulas práticas e das 

condições físicas das 

salas e equipamentos. 

Itens 4.2, 8.1 e 8.2. 

Escala [0 ; 10] 

nota_total - Nota total na 

escala de avaliação - 

escala [0 ; 10] 

Diferença 

entre  médias 

(I-J) Sig. 
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b) no fator 3, os alunos matriculados apresentaram média significativamente 

menor, para p ≤ 0,01, que a média dos professores; 

                   c)  na nota da escala de avaliação, os alunos matriculados apresentaram média          

significativamente menor, para p ≤ 0,01, que a média dos professores; o 

mesmo ocorreu com a média dos alunos egressos, também significativamente 

menor para p ≤ 0,05 que a média dos professores. 

Apesar das diferenças entre médias observadas, o teste de Scheffé mostrou que as 

categorias de respondentes constituem um grupo homogêneo, tanto na avaliação dos quatro 

fatores quanto na avaliação total do curso, conforme os quadros de 12 a 16 a seguir. Observe-

se que, como os números de sujeitos nas categorias de respondentes são desiguais, usou-se no 

teste a média harmônica do número de respondentes nas categorias; isto não garante os níveis 

de significância para o erro do Tipo 1. 

 

   

Quadro 12 - Nota no fator 1: Avaliação da organização didático-

pedagógica e do corpo docente 
                           Scheffe  

categoria N 

Subconjunto homogêneo 

para 

 p = 0,05 

   

2 - egresso 15 4,611 

4 - gestor do curso 2 5,000 

1 - aluno matriculado 102 5,114 

3 - professor 19 7,544 

   

              Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Quadro 13 - Nota no fator 2: Avaliação da biblioteca 
                             Scheffe  

categoria N 

        Subconjunto 

homogêneo para 

 p = 0,05 

    

2 - egresso 15 4,111 

3 - professor 19 4,474 

1 - aluno matriculado 102 4,935 

4 - gestor do curso 2 5,833 

   

               Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 14 - Nota no fator 3: Avaliação da existência de aulas 

práticas e das condições físicas das salas e equipamentos 
                                  Scheffe  

categoria N 

 

Subconjunto 

homogêneo para 

p = 0,05 

    

1 - aluno matriculado 102 4,869 

2 - egresso 15 5,778 

4 - gestor do curso 2 5,833 

3 - professor 19 7,281 

   

                   Fonte: Dados da pesquisa. 

          

Quadro 15 - Nota no fator 4: Avaliação do acesso ao mercado 

de trabalho 
                                    Scheffe  

categoria N 

Subconjunto 

homogêneo para p 

= 0,05 

    

4 - gestor do curso 2 2,500 

2 - egresso 15 3,556 

1 - aluno matriculado 102 3,562 

3 - professor 19 3,772 

   

                       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 16 - Nota na escala de avaliação 
                                  Scheffe  

categoria N 

Subconjunto 

homogêneo para p 

= 0,05 

    

2 - egresso 15 4,178 

1 - aluno matriculado 102 4,258 

4 - gestor do curso 2 4,667 

3 - professor 19 5,544 

   

                   Fonte: Dados da pesquisa.               

 

Considerando os resultados verificados, a média na amostra dos fatores e na 

escala de avaliação foi usada para a avaliação do curso. 
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6.4 Análise estatística dos resultados da aplicação da escala de avaliação do questionário 

na amostra de alunos e egressos 

 

Considerando, conforme visto anteriormente, que as quatro categorias de 

respondentes à escala de avaliação constituem um único grupo homogêneo e que alunos e 

egressos são os mais diretamente afetados pelas condições do curso, foram separadas estas 

duas categorias em um único subgrupo e verificado se este subgrupo se diferenciava, nas 

notas atribuídas, em razão do sexo e da idade. Os quadros 17 e 18 são referentes à variável 

sexo e os quadros 19 e 20 são referentes à variável idade. 

 

           Quadro 17 - Estatísticas das notas dos alunos e dos egressos, segundo o sexo 

30 5,556 1,9120

87 4,875 2,1171

117 5,050 2,0799

30 4,667 2,5671

87 4,885 2,5769

117 4,829 2,5651

30 5,167 2,7456

87 4,923 2,5277

117 4,986 2,5754

30 3,444 1,8535

87 3,602 1,6835

117 3,561 1,7219

30 4,400 1,3459

87 4,195 1,4374

117 4,248 1,4116

1 - masculino

2 - f eminino

                                   

Total

1 - masculino

2 - f eminino

                                   

Total

1 - masculino

2 - f eminino

                                   

Total

1 - masculino

2 - f eminino

                                   

Total

1 - masculino

2 - f eminino

                                   

Total

nota_f ator1 - Nota no f ator 1: Avaliação da

organização didático-pedagógica e do corpo

docente. Itens 4.1, 4.3, 4.4,6.1, 6.2  e 6.3.

Escala [0 ;  10]

nota_f ator2 - Nota no f ator 2: Avaliação da

biblioteca. Itens 5.1, 5.2 e 5.3. Escala [0 ;10]

nota_f ator3 - Nota no f ator 3: Avaliação da

existência de aulas prát icas e das condições

f ísicas das salas e equipamentos. Itens 4.2, 8.

1 e 8.2. Escala [0 ; 10]

nota_f ator4 - Nota no f ator 4: Avaliação do

acesso ao mercado de trabalho. Itens 7.1, 7.2 e

7.3. Escala [0 ; 10]

nota_total - Nota total na escala de av aliação -

escala [0 ; 10]

N Média

Desv io

padrão

 
          Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Quadro 18 – Teste da diferença entre as médias dos alunos e dos egressos, segundo o sexo -

Análise de variância 

 

Origem da 

variação  

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadra-

dos 

médios F Sig. 

nota_fator1 - Nota no fator 1: Avaliação 

da organização didático-pedagógica e do 

corpo docente. Itens 4.1, 4.3, 4.4,6.1, 6.2  

e 6.3. Escala [0 ; 10] 

Entre 

grupos 
10,317 1 10,317 2,414 ,123 

  Erro 491,475 115 4,274     

                                                                            

Total 501,792 116       

nota_fator2 - Nota no fator 2: Avaliação 

da biblioteca. Itens 5.1, 5.2 e 5.3. Escala 

[0 ;10] 

Entre 

grupos 1,064 1 1,064 ,161 ,689 

  Erro 762,184 115 6,628     

                                                                            

Total 
763,248 116       

nota_fator3 - Nota no fator 3: Avaliação 

da existência de aulas práticas e das 

condições físicas das salas e 

equipamentos. Itens 4.2, 8.1 e 8.2. Escala 

[0 ; 10] 

Entre 

grupos 

1,320 1 1,320 ,198 ,657 

  Erro 768,100 115 6,679     

                                                                                   

 

 

Total                                                                                                   
769,421 116       

nota_fator4 - Nota no fator 4: Avaliação 

do acesso ao mercado de trabalho. Itens 

7.1, 7.2 e 7.3. Escala [0 ; 10] 

Entre 

grupos ,550 1 ,550 ,184 ,668 

  Erro 343,372 115 2,986     

                                                                            

Total 
343,922 116       

nota_total - Nota total na escala de 

avaliação - escala [0 ; 10] 

Entre 

grupos 
,934 1 ,934 ,466 ,496 

  Erro 230,211 115 2,002     

                                                                            

Total 
231,145 116       

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme os resultados da análise de variância, não se observou diferença 

significativa entre os sexos, nas médias dos 4 fatores e nas  médias da nota total na escala de 

avaliação. Os alunos e egressos não se diferenciam em razão do sexo na avaliação do curso. 
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   Quadro 19 - Estatísticas das notas dos alunos e dos egressos, segundo a idade 

   N Média Desvio padrão 

nota_fator1 - Nota no fator 

1: Avaliação da 

organização didático-

pedagógica e do corpo 

docente. Itens 4.1, 4.3, 

4.4,6.1, 6.2  e 6.3. Escala 

[0 ; 10] 

1 - menor ou igual a 20 12 5,000 1,2812 

2 - 20 a 24 74 4,865 2,1236 

3 - 25 a 29 21 5,040 2,2435 

4 - 30 a 34 4 6,458 1,7180 

5 - 35 ou mais 2 6,667 3,5355 

Total 113 5,000 2,0804 

nota_fator2 - Nota no fator 

2: Avaliação da biblioteca. 

Itens 5.1, 5.2 e 5.3. Escala 

[0 ;10] 

1 - menor ou igual a 20 12 3,889 2,9588 

2 - 20 a 24 74 5,135 2,5695 

3 - 25 a 29 21 4,365 2,2655 

4 - 30 a 34 4 4,167 2,8868 

5 - 35 ou mais 2 2,500 1,1785 

Total 113 4,779 2,5734 

nota_fator3 - Nota no fator 

3: Avaliação da existência 

de aulas práticas e das 

condições físicas das salas 

e equipamentos. Itens 4.2, 

8.1 e 8,2. Escala [0 ; 10] 

1 - menor ou igual a 20 12 4,444 2,3925 

2 - 20 a 24 74 4,842 2,5756 

3 - 25 a 29 
21 5,556 2,6527 

4 - 30 a 34 
4 5,833 2,1517 

5 - 35 ou mais 
2 4,167 5,8926 

Total 
113 4,956 2,5922 

nota_fator4 - Nota no fator 

4: Avaliação do acesso ao 

mercado de trabalho. Itens 

7.1, 7.2 e 7.3. Escala [0 ; 

10] 

1 - menor ou igual a 20 12 3,889 ,8206 

2 - 20 a 24 74 3,514 1,7571 

3 - 25 a 29 21 3,175 1,9653 

4 - 30 a 34 4 3,750 2,0972 

5 - 35 ou mais 2 4,167 1,1785 

Total 113 3,510 1,7160 

nota_total - Nota total na 

escala de avaliação - escala 

[0 ; 10] 

1 - menor ou igual a 20 12 4,000 1,2391 

2 - 20 a 24 74 4,203 1,4936 

3 - 25 a 29 21 4,206 1,3016 

4 - 30 a 34 4 4,833 ,4303 

5 - 35 ou mais 2 4,333 2,3570 

Total 113 4,206 1,4074 

    Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 20 – Teste da diferença entre as médias dos alunos e dos egressos, segundo a idade -

Análise de variância 

   

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios F Sig. 

nota_fator1 - Nota no fator 

1: Avaliação da 

organização didático-

pedagógica e do corpo 

docente. Itens 4.1, 4.3, 

4.4,6.1, 6.2  e 6.3. Escala 

[0 ; 10] 

 

Entre grupos 15,447 4 3,862 ,889 ,473 

 

Erro 469,275 108 4,345     

 

Total 484,722 112       

nota_fator2 - Nota no fator 

2: Avaliação da biblioteca. 

Itens 5.1, 5.2 e 5.3. Escala 

[0 ;10] 

Entre grupos 34,379 4 8,595 1,312 ,270 

 

Erro 
707,313 108 6,549     

 

Total 
741,691 112       

nota_fator3 - Nota no fator 

3: Avaliação da existência 

de aulas práticas e das 

condições físicas das salas 

e equipamentos. Itens 4.2, 

8.1 e 8.2. Escala [0 ; 10] 

Entre grupos 15,970 4 3,992 ,585 ,674 

 

Erro 

 

736,587 

 

108 

 

6,820 
    

 

 

 

 

Total 
752,557 112      

nota_fator4 - Nota no fator 

4: Avaliação do acesso ao 

mercado de trabalho. Itens 

7.1, 7.2 e 7.3. Escala [0 ; 

10] 

Entre grupos 5,179 4 1,295 ,431 ,786 

Erro 324,615 108 3,006     

Total 
329,794 112       

nota_total - Nota total na 

escala de avaliação - escala 

[0 ; 10] 

Entre grupos 2,117 4 ,529 ,260 ,903 

Erro 219,732 108 2,035     

Total 221,849 112       

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Conforme os resultados da análise de variância, não se observou diferença 

significativa entre os grupos de idade nas médias dos 4 fatores e nas  médias da nota total na 

escala de avaliação. Os alunos e egressos não se diferenciam em razão da idade na avaliação 

do curso. 

Em seguida, os alunos foram organizados segundo o semestre que estavam 

cursando. Foram constituídos 3 grupos de semestres: o primeiro com os alunos do 1° e do 2° 

semestres (alunos cursando os semestres iniciais); o segundo, com os alunos do 3°, do 4° e do 

5° semestres (alunos cursando semestres intermediários) e o terceiro com os alunos cursando 

o 6° e o 7° semestres (alunos cursando semestres finais). O quadro 21 apresenta as estatísticas 

referentes à organização feita; e os quadros 22 e 23, os resultados da análise de variância. 
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       Quadro 21 - Estatísticas das notas dos alunos, segundo o semestre 

    N Média Desvio padrão 

nota_fator1 - Nota no fator 

1: Avaliação da 

organização didático-

pedagógica e do corpo 

docente. Itens 4.1, 4.3, 

4.4,6.1, 6.2  e 6.3. Escala 

[0 ; 10] 

 

 

 

1 - semestres 1 e 2 27 5,957 1,8734 

  2 - semestres 3, 4 e 5 
47 4,770 2,1260 

  3 - semestres 6 e7 
28 4,881 2,4186 

  Total 
102 5,114 2,1877 

nota_fator2 - Nota no fator 

2: Avaliação da biblioteca. 

Itens 5.1, 5.2 e 5.3. Escala 

[0 ;10] 

 

1 - semestres 1 e 2 
27 4,259 2,6285 

  2 - semestres 3, 4 e 5 47 5,213 2,8151 

  3 - semestres 6 e7 28 5,119 2,3972 

  Total 102 4,935 2,6630 

nota_fator3 - Nota no fator 

3: Avaliação da existência 

de aulas práticas e das 

condições físicas das salas 

e equipamentos. Itens 4.2, 

8.1 e 8.2. Escala [0 ; 10] 

 

 

1 - semestres 1 e 2 
27 5,494 2,5240 

  2 - semestres 3, 4 e 5 47 4,149 2,4787 

   

 

3 - semestres 6 e7 
28 5,476 2,7539 

  

 

 

 

 

 

 

Total 102 4,869 2,6293 

nota_fator4 - Nota no fator 

4: Avaliação do acesso ao 

mercado de trabalho. Itens 

7.1, 7.2 e 7.3. Escala [0 ; 

10] 

 

 

 

1 - semestres 1 e 2 

 

 

 

27 

 

 

 

3,951 

 

 

 

1,3981 

  2 - semestres 3, 4 e 5 47 3,333 1,9349 

  3 - semestres 6 e7 28 3,571 1,6174 

   

 

 

Total 
102 3,562 1,7241 

nota_total - Nota total na 

escala de avaliação - escala 

[0 ; 10] 

 

1 - semestres 1 e 2 27 4,617 1,3703 

  2 - semestres 3, 4 e 5 47 3,993 1,5903 

  3 - semestres 6 e7 28 4,357 1,3697 

  Total 102 4,258 1,4855 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 22 - Teste da diferença entre as médias dos alunos, segundo os semestres - Análise de 

variância 

    

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios F Sig. 

nota_fator1 - Nota no fator 1: 

Avaliação da organização 

didático-pedagógica e do corpo 

docente. Itens 4.1, 4.3, 4.4,6.1, 6.2  

e 6.3. Escala [0 ; 10] 

 

 

Entre grupos 26,277 2 13,138 2,845 ,063 

  Erro 457,111 99 4,617     

  Total 483,388 101       

nota_fator2 - Nota no fator 2: 

Avaliação da biblioteca. Itens 5.1, 

5.2 e 5.3. Escala [0 ;10] 

 

Entre grupos 16,904 2 8,452 1,196 ,307 

  Erro 699,327 99 7,064     

  Total 716,231 101       

nota_fator3 - Nota no fator 3: 

Avaliação da existência de aulas 

práticas e das condições físicas das 

salas e equipamentos. Itens 4.2, 

8.1 e 8.2. Escala [0 ; 10] 

 

 

Entre grupos 45,233 2 22,617 3,429 ,036 

  Erro 653,024 99 6,596     

   

 

Total 698,257 101       

nota_fator4 - Nota no fator 4: 

Avaliação do acesso ao mercado 

de trabalho. Itens 7.1, 7.2 e 7.3. 

Escala [0 ; 10] 

 

Entre grupos 
6,538 2 3,269 1,102 ,336 

  Erro 293,680 99 2,966     

  Total 300,218 101       

nota_total - Nota total na escala de 

avaliação - escala [0 ; 10] 

Entre grupos 
7,063 2 3,532 1,620 ,203 

  Erro 215,805 99 2,180     

   

Total 222,868 101       

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A análise de variância indicou, nas médias nos grupos de semestre do fator 3, a 

existência de diferença significativa; no entanto o teste posterior não detectou diferença 

significativa entre as médias dos grupos de semestre quando comparados dois a dois. 
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Quadro 23 - Comparação entre as médias dos grupos de semestre tomados dois a dois nas 

notas no fator 3-Teste posterior à análise de variância 
  Scheffé  

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável dependente (I) semestre_int (J) semestre_int 

Diferença 

entre as 

médias (I-J) Sig. 

nota_fator3 - Nota no fator 

3: Avaliação da existência 

de aulas práticas e das 

condições físicas das salas 

e equipamentos. Itens 4.2, 

8.1 e 8.2. Escala [0 ; 10] 

1 - semestres 1 e 2 2 - semestres 3, 4 e 5 1,3449 ,101 

3 - semestres 6 e7 ,0176 1,000 

2 - semestres 3, 4 e 5 1 - semestres 1 e 2 -1,3449 ,101 

3 - semestres 6 e7 -1,3273 ,101 

3 - semestres 6 e7 1 - semestres 1 e 2 -,0176 1,000 

2 - semestres 3, 4 e 5 1,3273 ,101 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

O questionário aplicado com o aluno sobre sua visão em relação ao curso e a 

perspectiva do mercado de trabalho, mostrou o sentimento de indefinição na área de atuação 

do profissional trazendo dúvidas sobre o futuro da profissão. A matriz curricular traz uma 

imensa informação não focando o estudo, deixando o aluno perdido em que atuar quando se 

formar. O quadro de professores é voltado para o turismo, fugindo dos exemplos práticos do 

desporto e lazer. Constata-se uma rotatividade de professores. Existe a falta de divulgação do 

curso, fato que dificulta o acesso do profissional ao mercado de trabalho. O aluno pede que 

seja mais bem definido o objetivo do curso, com mudança na nomenclatura para gestão de 

lazer. Existe a falta de apoio do IFCE e de compromisso dos professores. Existe a ausência de 

assistência na gestão. O aluno aponta dificuldade em encontrar estágio na área do Desporto e 

Lazer. Acredita-se na existência de um mercado grande, no entanto o profissional é 

desconhecido. O aluno se queixa de que certas disciplinas não são ofertadas, prejudicando 

aquele que quer colar grau. A remuneração oferecida é baixa. Salienta-se que, dos 102 alunos 

pesquisados, 98 têm preocupação com o mercado de tabalho. Existe um sentimento de 

incerteza. 

Dos 15 questionários aplicados ao egresso do curso, 11 têm um sentimento do 

desconhecimento sobre o profissional, daí a difícil entrada nos postos de trabalho; e reclamam 

da baixa remuneração oferecida por se entender que são apenas recreadores. Constata-se que 

dos 15 egressos respondentes, 12 não trabalham na área e dos 03 que trabalham, 2 realizam 

trabalhos voluntários. No que diz respeito ao aprendizado este é muito falho, pois existe o 

descompromisso de alguns professores que em suas aulas, deveriam cobrar mais do aluno. 

Em alguns momentos, chega-se a entender que estão levando o curso pelo simples fato de ele 

existir na Instituição. A falta de professores capacitados, que sejam voltados para o Desporto e 

Lazer e a falta de apoio da Instituição fazem com que o aluno se desestimule. Os exemplos 

em sala são voltados para o turismo, o aluno fica em dúvida sobre o que vai ser ao se formar.  

O que se tem de relevante a acrescentar às respostas em aberto, dadas pelos 

professores é que eles têm em relação ao curso uma visão de que o mercado enxerga o 

profissional do desporto e lazer como um simples recreador. Quanto à perspectiva do mercado 

de trabalho, os gestores concordam com os professores que há uma tendência em confundir o 

profissional do desporto e lazer com o profissional da educação física. Esta situação gera 

insatisfação e faz com que os alunos procurem sua identidade profissional. Os professores 
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alertam para a necessidade de uma redefinição da matriz curricular e de um diálogo com 

Instituições com a finalidade de esclarecimento sobre o curso e qual a finalidade da formação 

deste profissional. 

A gestão alega que o curso é novo e precisa de um tempo para o mercado absorver 

o profissional. Admite-se o propósito de se rever a oferta deste curso e que haja um esforço de 

divulgação por grupos de dirigentes, só assim abrir-se-ão as portas para este novo 

profissional.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Os estudos doutrinários mostraram que as relações de trabalho/capital são 

conquistas de uma sociedade que absorveram conhecimentos e ao longo de anos 

reivindicaram direitos visando ao bem dos desfavorecidos.  

Se a economia do século XIX foi transformada pela revolução industrial britânica, 

pode-se afirmar que a sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela 

Revolução Francesa. O econômico caminhou com mais velocidade que as conquistas sociais, 

até porque estas sempre representaram a classe dos não mandantes, enquanto a outra é 

impulsionada pelo poder do capital que domina as políticas e interesses nacionais e 

internacionais.  

As profissões se enraízam na proporção de serem suas atividades assimiladas pelo 

mercado e com tarefas específicas, vão dando corpo ao que se chama profissão. O curso de 

Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer caminha nesta direção.  

Constatou-se que as Instituições que ministram o curso mostram em sua matriz 

curricular bastantes disciplinas distintas com diferenças de carga horária e de duração do 

curso, porém em todas as quatro Instituições comparadas, constam as disciplinas de gestão e 

políticas públicas. 

A gestão amadorista do esporte passou a ser profissional pela exigência do mundo 

global em busca de gestores do esporte e do lazer com grau de instrução superior. O curso de 

Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer tem formado tecnólogos que serão gestores de 

programas e de pessoas para atender a essa demanda do mercado de trabalho. 

Políticas públicas têm sido trabalhadas pelo Estado para atender o social, porém 

críticas são feitas ao constatar que padecem de continuidade. 

O mercado mostra que com a globalização não se faz mais gestão desportiva sem 

conhecimentos acadêmicos. Formar tecnólogos em Desporto e Lazer significa criar meios de 

atender à legislação do País nos programas de inclusão social, além de acolher a causa nobre 

de retirar pessoas da marginalidade. 

O estudo da análise métrica da escala de avaliação do curso mostrou indicadores 

métricos que permitem concluir que o instrumento se prestou à avaliação desejada. 

Na análise dos resultados, verificou-se que a amostra, independentemente das 

quatro categorias nela representadas, avaliou o curso de modo homogêneo, podendo-se tomar 

os dados totais da amostra. 
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A organização didático-pedagógica e o corpo docente foram avaliados com média 

4,4 e desvio-padrão 1,45, ou seja, 84,6% da amostra atribuiu nota inferior a 5,8 neste fator. 

Observe-se que os professores, em sua maioria, atribuíram nota um pouco maior, 

influenciando a média da amostra. 

A ocorrência de aulas práticas e as condições físicas para a sua realização obteve 

nota média 5,3 e desvio-padrão 2,19; 84,6% da amostra atribuiu nota inferior a 7,5 a este 

fator. 

A biblioteca foi avaliada com média 4,8 e desvio-padrão 2,49, com 84,6% da 

amostra, atribuindo nota inferior a 7,3. 

Sobre as condições do mercado de trabalho para receber profissionais da área do 

curso recebeu nota média 5,3 e desvio-padrão 2,62; 84,6% da amostra atribuíram nota inferior 

a 7,9 a este fator. 

A média, no total da escala, representando uma avaliação geral do curso, foi 4,6 e 

desvio-padrão 1,61, ou seja, 84,6% da notas na escala de avaliação foram inferiores a 6,2. 

Tomando-se, em separado, as médias dos alunos e dos egressos, atribuídos à 

organização didático-pedagógica e ao corpo docente, a média dos alunos foi 5,0 e a dos 

egressos 4,6. À ocorrência de aulas práticas e às condições físicas para sua realização, médias 

4,9 e 4,1, respectivamente. A biblioteca obteve médias 4,9 e 5,8, respectivamente, e às 

condições do mercado de trabalho, para receber profissionais da área do curso, médias 3,6 e 

3,6, respectivamente.  

No total da escala de avaliação, a média dos alunos foi 4,3 e a dos egressos 4,2. 

Este estudo procurou retratar a realidade do curso de Tecnológia em Gestão 

Desportiva e de Lazer com a esperança de, ao constatar problemas, fornecer dados aos 

gestores para buscarem soluções que adaptem o curso às demandas do mercado de trabalho. 

        Apesar de os professores terem sido mais complacentes, ao avaliarem a 

organização didático-pedagógica, o corpo docente e a biblioteca, as quatro categorias  de 

respondentes ao avaliarem o curso fazeram como um grupo homogêneo.   

O curso foi mal avaliado pela amostra;  63,7% das notas atribuídas foram 

inferiores a 5,0.  Além da angústia dos alunos, a mesma se constata também nos egressos do 

curso, pois, ao se formarem percebem que sua posição no mercado de trabalho é indefinida. 

Este fator foi muito mal avaliado por toda a amostra com, pelo menos, 75% atribuindo ao 

acesso ao mercado de trabalho nota igual ou inferior a 3,3 (3° quartil).  
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Verificou-se que a maioria dos professores é da área de turismo. Tudo indica que o 

curso foi criado sem um estudo prévio e profundo das condições para sua oferta, 

principalmente sobre as demandas do mercado de trabalho.  

O tipo de profissional que o curso se propõe formar irá exercer suas atividades em 

um nicho que já vem sendo ocupado por profissionais de Educação Física, uma profissão 

regulamentada por lei. Considerando o constatado pela pesquisa, recomenda-se uma ampla 

reformulação do curso.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER DO IFCE 

Este questionário é parte da pesquisa realizada em nível de mestrado/POLEDUC/UFC, 

sobre o curso de Desporto e Lazer no IFCE – campus de Fortaleza. Para tanto, solicitamos sua 

gentileza em nos responder. Não há necessidade de identificação. Você não receberá, nem 

pagará valor algum por participar desta pesquisa. A qualquer momento, pode se recusar a 

continuar participando. Agradecemos sua colaboração.  

1. Gênero: 1.1 (  ) Masculino 1.2 (  ) Feminino  

2. Anos completos:   ______ 

3. Qual sua visão em relação ao curso e a perspectiva do mercado de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Assinale com um “X”, escolhendo para cada item, uma única afirmação: se concorda 

plenamente, se discorda em parte, ou se discorda plenamente.   

 

Nível de concordância em 

relação ao (a) (as): 

Concordo 

plenamente 

Concordo em 

parte 

Discordo 

plenamente 

4. ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

   

4.1 O curso Desporto e Lazer 

tem aulas planejadas. 

   

4.2 O curso tem aulas práticas.    

4.3 As aulas são esclarecedoras 

em relação aos temas tratados. 

   

4.4 Os temas tratados são vistos 

dentro da realidade. 

   

5. BIBLIOTECA    

5.1 Existem livros suficientes na 

biblioteca para as aulas teóricas. 

   

5.2 Existe espaço físico para 

leitura. 

   

5.3 A consulta às obras da 

biblioteca é de fácil acesso.  

   

6. CORPO DOCENTE    

6.1 O quadro de professores é 

suficiente para ministrar o curso. 

   

6.2 Os professores explicam 

bem os assuntos tratados em 

aula. 

   

6.3 Os professores tiram dúvidas 

levantadas pelos alunos. 

   

7. MERCADO DE 

TRABALHO 

   

7.1 O aluno tem facilidade para 

encontrar estágio na sua área. 

   

7.2 O aluno, ao se formar, 

encontra um mercado de 

trabalho atraente com atividades 

voltadas para sua profissão. 

   

7.3 O aluno tem angústia quanto 

ao mercado de trabalho. 

   

8. CONDIÇÕES FÍSICAS    

8.1 O curso dispõe de espaços 

para atividades práticas. 

   

8.2 As salas de aula são bem 

equipadas. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA OS GESTORES DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER DO IFCE 

Este questionário é parte da pesquisa realizada em nível de mestrado/POLEDUC/UFC, 

sobre o curso de Desporto e Lazer no IFCE – campus de Fortaleza. Para tanto, solicitamos sua 

gentileza em nos responder. Não há necessidade de identificação. Você não receberá, nem 

pagará qualquer valor por participar desta pesquisa. A qualquer momento, pode se recusar a 

continuar participando. Agradecemos sua colaboração.  

1. Gênero: 1.1 (  ) Masculino 1.2 (  ) Feminino  

2. Anos completos: ______ 

3. Qual sua visão em relação ao curso e a perspectiva do mercado de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Assinale com um “X”, escolhendo para cada item, uma única afirmação: se concorda 

plenamente, se discorda em parte, ou se discorda plenamente.   

 

Nível de concordância em 

relação ao (a) (as): 

Concordo 

plenamente 

Concordo em 

parte 

Discordo 

plenamente 

4. ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

   

4.1 O curso Desporto e Lazer 

tem aulas planejadas. 

   

4.2 O curso tem aulas práticas.    

4.3 As aulas são esclarecedoras 

em relação aos temas tratados. 

   

4.4 Os temas tratados são vistos 

dentro da realidade. 

   

5. BIBLIOTECA    

5.1 Existem livros suficientes na 

biblioteca para as aulas teóricas. 

   

5.2 Existe espaço físico para 

leitura. 

   

5.3 A consulta às obras da 

biblioteca é de fácil acesso.  

   

6. CORPO DOCENTE    

6.1 O quadro de professores é 

suficiente para ministrar o curso. 

   

6.2 Os professores explicam 

bem os assuntos tratados em 

aula. 

   

6.3 Os professores tiram dúvidas 

levantadas pelos alunos. 

   

7. MERCADO DE 

TRABALHO 

   

7.1 O aluno tem facilidade para 

encontrar estágio na sua área. 

   

7.2 O aluno, ao se formar, 

encontra um mercado de 

trabalho atraente com atividades 

voltadas para sua profissão. 

   

7.3 O aluno tem angústia quanto 

ao mercado de trabalho. 

   

8. CONDIÇÕES FÍSICAS    

8.1 O curso dispõe de espaços 

para atividades práticas. 

   

8.2 As salas de aula são bem 

equipadas. 

   

 

9. Como abrir o mercado de trabalho para o aluno egresso do curso Desporto e Lazer?  

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER DO IFCE 

Este questionário é parte da pesquisa realizada em nível de mestrado/POLEDUC/UFC, 

sobre o curso de Desporto e Lazer no IFCE – campus de Fortaleza. Para tanto, solicitamos sua 

gentileza em nos responder. Não há necessidade de identificação. Você não receberá, nem 

pagará qualquer valor por participar desta pesquisa. A qualquer momento, pode se recusar a 

continuar participando. Agradecemos sua colaboração.  

1. Gênero: 1.1 (  ) Masculino 1.2 (  ) Feminino  

2. Anos completos: ______ 

3. Qual sua visão em relação ao curso e a perspectiva do mercado de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Assinale com um “X”, escolhendo para cada item, uma única afirmação: se concorda 

plenamente, se discorda em parte, ou se discorda plenamente.   

 

Nível de concordância em 

relação ao (a) (as): 

Concordo 

plenamente 

Concordo em 

parte 

Discordo 

plenamente 

4. ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

   

4.1 O curso Desporto e Lazer 

tem aulas planejadas. 

   

4.2 O curso tem aulas práticas.    

4.3 As aulas são esclarecedoras 

em relação aos temas tratados. 

   

4.4 Os temas tratados são vistos 

dentro da realidade. 

   

5. BIBLIOTECA    

5.1 Existem livros suficientes na 

biblioteca para as aulas teóricas. 

   

5.2 Existe espaço físico para 

leitura. 

   

5.3 A consulta às obras da 

biblioteca é de fácil acesso.  

   

6. CORPO DOCENTE    

6.1 O quadro de professores é 

suficiente para ministrar o curso. 

   

6.2 Os professores explicam 

bem os assuntos tratados em 

aula. 

   

6.3 Os professores tiram dúvidas 

levantadas pelos alunos. 

   

7. MERCADO DE 

TRABALHO 

   

7.1 O aluno tem facilidade para 

encontrar estágio na sua área. 

   

7.2 O aluno, ao se formar, 

encontra um mercado de 

trabalho atraente com atividades 

voltadas para sua profissão. 

   

7.3 O aluno tem angústia quanto 

ao mercado de trabalho. 

   

8. CONDIÇÕES FÍSICAS    

8.1 O curso dispõe de espaços 

para atividades práticas. 

   

8.2 As salas de aula são bem 

equipadas. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA OS EGRESSOS DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER DO IFCE 

Este questionário é parte da pesquisa realizada em nível de mestrado/POLEDUC/UFC, 

sobre o curso de Desporto e Lazer no IFCE – campus de Fortaleza. Para tanto, solicitamos sua 

gentileza em nos responder. Não há necessidade de identificação. Você não receberá, nem 

pagará qualquer valor por participar desta pesquisa. A qualquer momento, pode se recusar a 

continuar participando. Agradecemos sua colaboração.  

1. Gênero: 1.1 (  ) Masculino 1.2 (  ) Feminino  

2. Anos completos: ______ 

3. Qual sua visão em relação ao curso e a perspectiva do mercado de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Assinale com um “X”, escolhendo para cada item, uma única afirmação: se concorda 

plenamente, se discorda em parte, ou se discorda plenamente.   

 

Nível de concordância em 

relação ao (a) (as): 

Concordo 

plenamente 

Concordo em 

parte 

Discordo 

plenamente 

4. ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

   

4.1 O curso Desporto e Lazer 

tem aulas planejadas. 

   

4.2 O curso tem aulas práticas.    

4.3 As aulas são esclarecedoras 

em relação aos temas tratados. 

   

4.4 Os temas tratados são vistos 

dentro da realidade. 

   

5. BIBLIOTECA    

5.1 Existem livros suficientes na 

biblioteca para as aulas teóricas. 

   

5.2 Existe espaço físico para 

leitura. 

   

5.3 A consulta às obras da 

biblioteca é de fácil acesso.  

   

6. CORPO DOCENTE    

6.1 O quadro de professores é 

suficiente para ministrar o curso. 

   

6.2 Os professores explicam 

bem os assuntos tratados em 

aula. 

   

6.3 Os professores tiram dúvidas 

levantadas pelos alunos. 

   

7. MERCADO DE 

TRABALHO 

   

7.1 O aluno tem facilidade para 

encontrar estágio na sua área. 

   

7.2 O aluno, ao se formar, 

encontra um mercado de 

trabalho atraente com atividades 

voltadas para sua profissão. 

   

7.3 O aluno tem angústia quanto 

ao mercado de trabalho. 

   

8. CONDIÇÕES FÍSICAS    

8.1 O curso dispõe de espaços 

para atividades práticas. 

   

8.2 As salas de aula são bem 

equipadas. 

   

 

9. Você está trabalhando na sua área de formação? _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 1 - PÁG. 95. Nº 245, SEXTA-

FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2007 

 

PORTARIA Nº 616, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007 

 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, substituto, no uso 

de suas atribuições, considerando o Decreto nº- 5.773, de 09/05/2006, com alterações do 

Decreto n° 6.303, de 12/12/2007, tendo em vista o Despacho nº- 817/2007, do Departamento 

de Regulação e Supervisão da Educação Tecnológica, a regularidade da instrução e o mérito 

do pedido, conforme consta do Processo nº- 23000.002514/2006-07, do Ministério da 

Educação, resolve: 

 

Art. 1° - Reconhecer, nos termos do art.10, § 3º, do referido Decreto, o Curso Superior de 

Tecnologia em Desporto e Lazer, com sessenta vagas totais anuais, no período vespertino, 

ofertado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará, estabelecido à Avenida 

Treze de Maio, n° 2081, Benfica, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, mantido pela 

União. 

 

Art. 2º- - Nos termos do art. 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006 citado, o reconhecimento é 

válido até o ciclo avaliativo seguinte. 

 

Art. 3º- - Nos termos da Portaria Normativa nº 10, de 28 de julho de 2006, e da Portaria 

Normativa nº 12, de 14 de agosto de 2006, fica autorizada a alteração da 

denominação do curso para Curso Superior de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, 

constante do Eixo Tecnológico de Hospitalidade e Lazer, conforme 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria 160 

de 22/11/2006 publicada no D.O.U de 24/11/2006, sessão 01 página 19. 

 

GETÚLIO MARQUES FERREIRA 

 


