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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo investigar e identificar as características do perfil 
que um indivíduo necessita para exercer a docência na área de hospedagem do 
Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria. O tema foi escolhido pela constatação 
de que é pouco abordado e com informações insuficientes para quem se interessa 
pelo assunto. Além disso, é um tema que agrada a autora, que busca contribuir para 
todos os interessados, alunos e professores da área. Uma lista de documentos foi 
explorada para que houvesse a construção de referencial e para que a questão 
norteadora fosse respondida. Identifica-se que, para tornar-se um exímio docente na 
área apresentada, o indivíduo deve atender as especificidades exigidas pela lei, pela 
instituição em que deseja exercer a profissão e que possua perfil da área de 
hospedagem, como por exemplo ter habilidades com os procedimentos operacionais 
padrão de arrumação de UH, ter postura adequada para o bem receber e possuir 
habilidades relacionadas à liderança de equipes, uma boa formação em áreas afins, 
experiência como docente e em outras funções, sobretudo em trabalho ativo 
desempenhado em hotéis, além de outras formações e experiências adquiridas ao 
longo da vida. 
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Educação superior. Educação turística.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to investigate and identify the profile characteristics that an 
individual needs to practice teaching in the hosting area of Technology in Hospitality 
Course. The theme was chosen by the finding that is rarely addressed and with 
insufficient information to those interested in the subject. Moreover, it is a theme that 
appeals to the author, which seeks to contribute to all stakeholders, students and 
teachers of the area. A list of documents was exploited so that there was the 
construction of reference and that the main question was answered. it is identified 
that, to become a teacher expert in the given area, the individual must meet the 
characteristics required by law, the institution where you want to exercise the 
profession and possessing profile hosting area, such as having skills with standard 
operating procedures for storage UH, have proper posture for good receive and 
possess skills related to leadership teams, good training in related fields, teaching 
experience and other functions, especially in active work carried out in hotels, as well 
as other backgrounds and experiences acquired throughout life. 
 

 
Keywords: Accommodation. Technology in hospitality. Profile teacher. College 
education. Tourism education.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A docência é uma das mais antigas e mais importantes profissões existentes, 

principalmente porque são os professores que formam novos trabalhadores, o que 

resulta na movimentação social e financeira dentro de uma sociedade (LENGERT, 

2011, p.11). A procura por docentes, cada vez mais qualificados, dá-se, 

especialmente, no ensino superior, já que, a partir daí formam-se indivíduos prontos 

para um mercado de trabalho, que está se tornando mais competitivo (INSTITUTO 

AVANZA, 2016, [s.p.]).  

 Com a necessidade de formação de profissionais atuantes no mercado de 

trabalho, cada vez mais rápido e com qualidade, os cursos superiores em tecnologia 

ganham espaço. É importante ressaltar que, de acordo com o Ministério da 

Educação (MEC), os cursos tecnológicos são:  

 
[...] uma das principais respostas do setor educacional às necessidades e 
demandas da sociedade brasileira”, uma vez que o progresso tecnológico 
vem causando profundas “alterações nos modos de produção, na 
distribuição da força de trabalho e na sua qualificação [...] (BRASIL, 2002, p. 
2).  
 
 

Pode-se observar que os Cursos Tecnológicos Superiores de Tecnologia 

(CST) são bastante procurados no Brasil, entre eles está o Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria. A partir de uma pesquisa em sites de busca e nos sites 

oficiais das Instituições de Ensino Superior (IES) em que os CSTs em Hotelaria são 

ofertados, chegou-se ao número de 17 instituições. 

Uma das áreas importantes que compõem os Cursos Superiores de 

Tecnologia em Hotelaria é à área de hospedagem, que é o foco deste trabalho. 

Nessa grande área, que é fundamental para um hotel, são realizadas as ações 

relacionadas à recepção, portaria social e conciergeria, telefonia e governança. 

Alguns autores incluem na área de hospedagem as subáreas de lazer e eventos. 

Para essa pesquisa optamos por não incluir lazer nem eventos já que o perfil do 

docente para desempenhar essas funções se diferencia em grau que fugiria ao 

escopo de uma pesquisa dessa monta.  

Para realizar essa pesquisa, traçaremos o contexto dos cursos superiores em 

Hotelaria no Brasil, tendo fontes de dados a Universidade Federal Fluminense e, 
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principalmente, as ementas do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da 

universidade e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  (SENAC) de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. Consultaremos as leis que regem o ensino superior no 

Brasil e o Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia em Hotelaria. Analisamos o 

Currículo Lattes de alguns professores selecionados que lecionam as disciplinas 

voltadas a área de hospedagem, a fim de comparar suas formações adquiridas ao 

longo da carreira e suas experiências em ministrar aulas com a teoria estudada. A 

partir disso, pretende-se responder a questão norteadora deste trabalho, que é: 

“qual o perfil do docente na área de hospedagem em cursos de Tecnologia em 

Hotelaria?”. 

Os resultados dessa pesquisa oferecem uma contribuição para os docentes e 

discentes do ensino superior, principalmente os que têm interesse na área da 

docência em hospedagem, para que eles tenham uma visão abrangente da trajetória 

acadêmica desejável para a área. Oferece também subsídios para orientar novos 

concursos em hospedagem, e, como consequência disso, pode contribuir com a 

qualificação dos CST em Hotelaria no país. 

Logo, esta pesquisa contribui para o contexto acadêmico, como já 

mencionado, uma vez que, possibilita a análise do perfil para o docente na área de 

hotelaria e a possível adoção do perfil sugerido ou uma análise crítica e 

readequação dela. Funciona como ferramenta para aprimorar o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do acadêmico em formação nesta área, garantindo que os 

profissionais introduzidos no mercado tenham uma formação mais fundamentada e 

mais próxima para atender as necessidades mercadológicas.  

A motivação pessoal deste estudo consiste no interesse da pesquisadora em 

contribuir para a melhor formação docente em Hospedagem e na possibilidade que 

essa pesquisa incentive o interesse de mercado ou de docência pela área aos 

alunos do curso de Hotelaria e afins. A elaboração desse trabalho auxiliou na 

obtenção de maiores informações sobre como chegar a esse objetivo. É importante 

que o autor consiga encontrar benefícios na realização do trabalho, já que: 

 

Este por sua vez, deve ter utilidade para o pesquisador, o pesquisador e a 
sociedade propriamente dita, fazendo com que não fique restrito somente 
ao ambiente acadêmico (KAHLMEYER-MERTENS et al, 2007, [s.p.]).  
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 A sociedade recebe uma devolutiva em forma de profissionais que sejam 

melhor qualificados para prestar serviços mais eficazes, eficientes e éticos. Além 

disso, o mercado poderá contar com profissionais melhores e com isso poderá 

agregar valor aos seus serviços. Com meios de hospedagem gerando serviços de 

maior excelência, há uma tendência a aumentar a taxa de ocupação, e, com isso, 

fomentar a economia como um todo, gerando mais empregos e externalidades 

positivas como maior consumo nos destinos, ou a fruição de serviços mais 

qualificados pelos turistas. 

O objetivo geral dessa pesquisa é identificar qual é o perfil do docente da área 

de hospedagem em cursos superiores de hotelaria no Brasil. 

Como objetivos específicos deste trabalho têm-se:  

 contextualizar a área de hospedagem e suas funções;  

 definir quais são as características mais importantes do ensino superior 

e da tecnologia em hotelaria, via pesquisa bibliográfica e documental;  

 identificar os cursos de hotelaria existentes no país e como se dá a 

avaliação desses cursos, via pesquisa com dados primários; 

 analisar como se dá, geralmente, a formação de um professor de 

Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria, tendo em vista as 

disciplinas de hospedagem. 

 Para responder a questão proposta neste estudo e os caminhos adequados 

para um bom trabalho de pesquisa é preciso traçar uma lista de fases, em que a 

escolha depende das características do problema que a norteia, conforme Vergara 

(2009, p.9): 

 

[...] Como elaborar um projeto de pesquisa? Não há um modelo único para 
tal. A escola entre as várias opções disponíveis depende da natureza do 
problema, do método pelo qual se desenvolverá o trabalho, do tipo de 
pesquisa, da visão de mundo do pesquisador e de tantos outros fatores.  

  

Após ter sido feito o projeto de pesquisa, decidiu-se usar uma abordagem 

qualitativa e quantitativa como formas de análise quanto ao perfil desejável do 

professor no CST em Hotelaria. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa 

exploratória nas bibliografias existentes, como forma de contextualizar e aprofundar 

o tema e suas ramificações, conforme a definição de Goldenberg (2004, p.14): 
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[...] a preocupação do pesquisador não é com a representatividade 
numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 
compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, 
de uma trajetória etc.  

 

Sendo assim, foram cumpridas as seguintes etapas respectivamente: 

construção do projeto de pesquisa; pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental 

mais profunda, como coleta de dados secundários, já que na elaboração do projeto 

a coleta realizada foi bem sucinta; e a escolha da metodologia e das instituições de 

ensino e análise de dados.  

Como primeira etapa do estudo, foi feito um projeto de pesquisa. Nesta fase 

foi escrito um texto com o primeiro referencial teórico, composto por uma pequena 

pesquisa bibliográfica, foi desenvolvido a introdução prévia, elaborado o problema 

de pesquisa, feita a justificativa, o objetivo geral e os específicos, proposta de 

sumário, cronograma da pesquisa, relevância do trabalho, foram estudados os 

possíveis lugares para coleta de dados e as dificuldades e desafios para realização 

da pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada como fonte de embasamento teórico 

para resolução da questão proposta, podendo assim ser definida: 

 
Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, 
material acessível ao público em geral. (VERGARA, 2009, p.43). 

 
  Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica compreende as etapas e todas 

foram feitas nesse estudo: 

 

[...] escolha do tema; levantamento bibliográfico preliminar; formulação do 
problema; elaboração do plano provisório de assunto; busca das fontes; 
leitura do material; fichamento; organização lógica do assunto e redação do 
texto” (GIL, 2002, p.59). 

 
  Com essa base foram feitas pesquisas em livros, dicionários, enciclopédias, 

obras literárias, publicações periódicas, artigos científicos. As principais fontes 

bibliográficas usadas foram: os livros de Geraldo Castelli (2006) e Duarte (2005), 

que abordam a grande área da hospedagem, seu surgimento e suas definições 

específicas. Além disso, foram utilizadas para comparação e estudo, as opiniões de 

cada autor. Os sites das Instituições de Ensino Superior que foram fontes de apoio 

para descrever como são os CST de Hotelaria. Os objetivos, as características, o 

perfil do egresso, as notícias e curiosidades, as regulações e avaliações do curso 
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em foco foram usados nessa pesquisa, bem como o Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

Os documentos e registros das IES também foram utilizados como coleta de 

dados. Foi possível mapear todos os cursos superiores de tecnologia em hotelaria 

existentes em nosso país e algumas especificidades como, por exemplo, o projeto 

pedagógico. Foi coletada também, pelas pesquisas em sites, a opinião dos alunos 

sobre os melhores cursos de hotelaria e com essas informações foi feito um quadro 

ilustrativo e comparativo desses cursos. 

Foram encontrados, assim, os 17 CST em Hotelaria existentes no Brasil, com 

variação de duração de dois até três anos. As Instituições de Ensino Superior com 

maior conceito no MEC, embora não tenha sido possível identificar em qual ato 

autorizativo, são: o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração 

Regional do Estado de São Paulo (SENAC SP), a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUCRS) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), todas 

presenciais. Os sites indicam que a Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

pode ter 20% do curso à distância e a Faculdade SENAC pode ser misto, presencial 

ou à distância. 

 Após a identificação dessas IES, foi enviado um e-mail para as mesmas com 

a finalidade de obter mais informações sobre o curso em relação ao: tempo de 

duração, a entrada e saída de alunos, a data de abertura, conceito preliminar do 

Curso obtido pelo MEC e em que ato autorizativos estava esse quesito, os 

professores das disciplinas voltadas à área de hospedagem, porém obteve-se 

resposta de apenas uma IES. Destacamos que o Curso Superior de Tecnologia em 

Hotelaria não possui conceito preliminar de curso porque nunca foi convocado para 

o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Dando continuidade ao trabalho, foi feita uma pesquisa com alguns 

professores que lecionam as disciplinas de hospedagem. Esses professores foram 

escolhidos por conveniência e sugestões de outros docentes. Foram comparados os 

currículos e as formações desses professores a fim de servir como dados para 

análise e hipóteses da resposta para a pergunta norteadora pergunta norteadora. 

Assim sendo, após coletadas as informações associadas à pesquisa e 

descobertas as características do professor das IES designadas se pôde elaborar 

um perfil desejável para professores na área de Hospedagem, que será apresentado 

na análise de dados, elaborado por estatística descritiva e análise de conteúdo.  
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A estatística descritiva é:  

 
[...] a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir os dados. A 
disponibilidade de uma grande quantidade de dados e de métodos 
computacionais muito eficientes revigorou está área da estatística. 
(UNICAMP, 2016). 

 
A análise de conteúdo como define Vergara (2009, p.5): 

 
[...] refere-se ao estudo de textos e documentos. É uma técnica de análise 
de comunicações, tanto associada aos significados, quanto aos 
significantes da mensagem. Utiliza tanto procedimentos sistemáticos e ditos 
objetivos de descrição dos conteúdos, quanto inferências, deduções lógicas. 
Prática tanto a hermenêutica, quanto as categorias numéricas.  

 

O primeiro capítulo do trabalho dedica-se a informar as características do 

ensino superior no turismo, legislações do ensino superior e do ensino superior 

tecnológico, focando no curso de hotelaria e a avaliação do MEC. O segundo 

capítulo é composto de uma rápida apresentação do que é hotelaria, o processo de 

hospedagem segundo os autores. O terceiro capítulo destina-se a apresentar a 

formação do professor usando principalmente os autores Maurice Tardif (2010), 

Maria da Glória Gohn (2006 ; 2014) e Moacir Gadotti (2005). No quarto capítulo, 

falaremos das características do curso e as disciplinas voltadas a hospedagem, 

tendo como foco a UFF e o SENAC. O quinto capítulo destina-se a apresentação da 

análise do currículo dos professores, incluindo outras IES em que eles lecionem com 

destaque à HOTEC, e apresenta os resultados da pesquisa. Para encerrar desse 

trabalho, concluiremos com as considerações finais, referências e apêndices.  
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1 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO TURISMO E NA HOTELARIA 

 

 

Para falar de docência em turismo, que é o foco deste trabalho, foi preciso 

realizar a análise da legislação que constitui a organização dos cursos superiores.   

  A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) - LDB, que será utilizada como 

base norteadora do estudo, pois é a lei geral da educação brasileira, sancionada em 

1996, pelo ex-ministro Paulo Renato Souza e pelo ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, prevista na constituição de 1934 e regulamentada em 1961, sendo uma 

segunda versão aprovada em 1971 e a terceira que ainda vigora no país. Quanto a 

LDB, os autores Burratto, Tomelin e Hostins (2013), mostram uma curiosidade da lei 

quanto ao ensino superior:  

 

[...] Particularmente, no ensino superior, a partir deste período [anos 90], 
observou-se o direcionamento das políticas para a flexibilização dos 
modelos de formação, revisão da estrutura dos cursos e currículos, 
construção de novos modelos institucionais e de trajetórias alternativas de 
acesso ao conhecimento”. (BURATTO; TOMELIN ; HOSTINS, 2013, p.145). 

 
Como observado na citação, desde os anos 90, já era visível a necessidade 

de mudanças como flexibilidade e necessidade de atenção aos novos modelos de 

se obter formação. Essa informação é relevante para este trabalho, pois, como é 

apresentado mais a frente, a flexibilidade é uma característica dos CST em Hotelaria 

e as diferentes formas de conhecimento são relevantes quando falamos de 

formação do professor. 

Os pontos da LDB analisados aqui serviram para direcionar os cursos 

superiores e um pouco do perfil esperado do magistério superior. 

O artigo 43 do capítulo IV da Lei de Diretrizes e Bases  (BRASIL, 1996, [s.p]) 

define as finalidades da educação superior: 

  
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; IV - promover a divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; V - suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 
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numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;VII - 
promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 1996, [s.p;]) 

  

Os objetivos da educação superior estão ligados à formação de pensamento 

dos indivíduos como forma de contribuição para a sociedade em suas diferentes 

áreas e incentivo as novas descobertas, ao longo do tempo, a fim de desenvolver 

cada vez mais os conhecimentos sobre o mundo, que serão repassados para as 

próximas gerações. O artigo 43 do capítulo IV da LDB (2006) ressalta também a 

importância de ter como foco para contribuição a região que sedia o curso; isso traz 

benefícios não só aos estudantes, mas também aos habitantes da área, 

promovendo uma extensão do conhecimento além do local de estudo, ou seja, para 

o ambiente externo. 

Em outras palavras, o artigo define o perfil e as diretrizes de atuação do 

docente, objetivando a adoção de ferramentas modeladoras e que despertem no 

acadêmico o desejo de aprofundar seu conhecimento sobre o ramo de formação, 

levando-o a desenvolver ações que tragam contribuições tanto academicamente, 

como para a sociedade ao redor do ambiente de ensino. O saber impulsionando o 

crescimento e o desenvolvimento interno e externo da sociedade, um trabalho 

extensivo que garanta a todos um benefício, mesmo que não estejam ligados 

diretamente a instituição. Tudo isso se torna possível através do trabalho realizado 

pelo docente, o elo e a chave para dar início a todo o processo. 

A educação superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional LDB n. 9.394/1996, art. 44, I, II, III e IV, envolverá: 

 

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007).II 
- de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;III - de 
pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino;IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam 
aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 
(BRASIL, 1996, [s.p]). 
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Os cursos e programas regidos pela LDB são os cursos sequenciais e de 

graduação. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os cursos de graduação são 

divididos em: os bacharelados (ex.: Bacharel em Administração), as licenciaturas 

(ex.: Licenciado em Matemática, Geografia) e os cursos superiores de tecnologia 

(ex.: Tecnólogo em Hotelaria), pós graduação e extensão. Todos estes devem 

atender a essas diretrizes como forma de unificação do ensino superior no Brasil.  

Os Cursos de Tecnologia são definidos pela resolução 3 do MEC e pelo 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia1. Essas diretrizes são 

usadas pelo Ministério da Educação (MEC) como documento de avaliação e 

reconhecimento de cursos que tem por finalidade certificar a qualidade dos cursos 

oferecidos. 

Ainda falando das características do ensino superior no turismo e na hotelaria, 

na década de 90, houveram reconfigurações das “[...] políticas curriculares para o 

ensino superior” (BURATTO; TOMELIN; HOSTINS, 2013, p.146), e, sendo assim, os 

cursos de hotelaria e turismo sofreram mudanças importantes, como especificidades 

da formação nesses cursos, que “[...] buscam considerar a necessidade premente 

de formar profissionais qualificados para atender à expansão da atividade turística 

no país [...]” (BURATTO; TOMELIN; HOSTINS, 2013, p.146), segundo os mesmos 

autores os profissionais formados terão perfis com essas peculiaridades: 

 

[...] criatividade, como característica de embasamento do seu caminho 
profissional.  
Capacidade de desenvolver planejamento administrativo e organizacional 
para alcançar as projeções dimensionadas. 
Comunicação interpessoal como sustentáculo no processo de 
comercialização e prestação de serviços na área de Turismo e Hotelaria. 
Visão sólida e abrangente da realidade socioeconômica e cultural com 
visitas ao bom desempenho nos processos administrativos e gerencias do 
profissional. 
Constante preocupação com a construção de uma cultura administrativa e 
tecnológica sólida, visando um desempenho eficiente nos múltiplos campos 
de atividades abrangidos pela “indústria de viagens e turismo”. (BURATTO; 
TOMELIN;  HOSTINS, 2013, p.146 e 147). 

 

A citação define algumas das características principais que um egresso na 

área de hotelaria e turismo deve apresentar. Essas características são de extrema 

importância para que o trabalho seja bem realizado e, assim, traga a satisfação para 

                                            
 
1
  Já existe um catálogo de 2016, mas ele não apresenta muitas alterações no curso 

pesquisado. 
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quem utilizar os serviços de hotelaria e turismo, para que sempre haja a procura e a 

evolução de tais áreas.  

 Para que seja possível uma construção desse perfil do egresso em Turismo e 

Hotelaria, segundo Burratto, Tomelin e Hostins (2013), é preciso que haja “[...] 

institucionalização de um currículo capaz de garantir a convergência interdisciplinar 

e o trânsito flexível e ágil entre os campos do saber afins [...]” (BURATTO, TOMELIN 

E HOSTINS, 2013, p.147). Em outras palavras, requer que o projeto pedagógico do 

curso esteja aberto a mudanças regulares e novas organizações curriculares e de 

conteúdo adaptados a realidade e a época correspondente.  

Ainda assim, acredita-se que as áreas afins do Turismo e da Hotelaria são 

muitas, fazendo com que o processo de formação seja interado com os diversos 

segmentos. É preciso então que o profissional das áreas em destaque tenha uma 

formação “multi ou interdisciplinar”, vivenciando e contemplando as diversas áreas 

afins, como podemos ver no modelo elaborado com base em Jafar Jafari (2005): 
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Figura 1  - Modelo interdisciplinar de Jafari (2005) 
 

 
 

Fonte: Teorias, Métodos e Modelos. Modelo interdisciplinar de Jafari (2005). (LOHMANN; PANOSSO 

NETTO, 2012, p.43). 

 

 Um estudo feito na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) mostra como 

ocorre a integração das disciplinas entres os cursos de Turismo e outras 

graduações: 
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Figura 2 - Integração entre disciplinas dos cursos de Turismo da UNIVALI 
 

 

 

Fonte: Burratto; Tomelin; Hostins (2013, p.157, adaptado). 

 

Com base no modelo apresentado por Jafari (2005) e o de Burratto, Tomelin e 

Hostins (2013), figuras 1 e 2 respectivamente, é possível concluir que o campo do 

Turismo é muito vasto e, portanto multi ou interdisciplinar. A hotelaria e a 

hospedagem também fazem parte da grande complexidade desse campo. 

Poderíamos ainda destacar que esses modelos não compreendem disciplinas 

bastante comuns nos currículos, tais como Introdução ao Turismo, Teoria Geral do 

Turismo, Planejamento e Organização do Turismo, Geografia e História aplicada ao 

Turismo. Dentro do escopo dessa pesquisa, lancemos um foco na hotelaria. Apesar 

de estar contemplada no primeiro modelo, e de ser fundamental para a atividade 
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turística, ela não está abrangida no segundo modelo. Ainda que não tenha cadeira 

específica, a hotelaria poderia ser abarcada como tema transdisciplinar no Turismo, 

mas ela deve ser abrangida de uma forma ou de outra, já que ela é fundamental 

para a atividade turística. 

 No próximo tópico abordaremos mais propriamente o ensino tecnológico que 

está dentro do ensino superior, seguido da abordagem específica do tecnólogo em 

hotelaria, que é o foco deste estudo. 

 

 

1.1 ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO  

 

Conforme o Decreto no 5.154/2004, a educação profissional no Brasil consiste 

de três níveis: qualificação profissional (inclusive formação inicial e continuada de 

trabalhadores), educação profissional técnica de nível médio e a educação 

profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. Sendo que no último 

nível estão os Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs), que são cursos de 

graduação conhecidos como cursos tecnológicos ou tecnólogos. 

A fim de definir o que é o curso tecnológico será feita uma comparação com o 

bacharelado e apresentadas as principais diferenças entre esses tipos de 

graduação. A autora Takahashi (2010) comenta sobre essas divergências: 

 

A principal diferença entre os cursos de graduação tecnológicos, que 
conferem o diploma de tecnólogo, e os cursos tradicionais de Ensino 
Superior, que conferem o diploma de licenciatura ou bacharel, está na 
proposta e nos propósitos de cada um. Os cursos tecnológicos vêm atender 
a uma demanda do mercado por especialistas dentro de uma área de 
conhecimento e estão orientados por características como foco, rapidez e 
flexibilidade, enquanto as outras modalidades de ensino superior visam 
formar generalistas. Os CSTs são, portanto, cursos distintos das 
graduações tradicionais (Parecer CNE/CES no 436/2001), e seus 
concluintes ficam aptos a prosseguir seus estudos em nível de pós-
graduação. (TAKAHASHI, 2010, p.388). 

 

Os CSTs tiveram início na década de 1970, no Brasil, conforme Takahashi 

(2010). Isso ocorreu devido a necessidade dos trabalhadores da época de se 

qualificarem e se formarem para atender aos pedidos das empresas no período da 

“[...] industrialização e modernização promovido pelo governo brasileiro em meados 

do século XX [...]” (TAKAHASHI, 2010).  
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Segundo Peterossi (1980), no primeiro mês do ano de 1968, foi criado um 

grupo, que ficou encarregado de descobrir as possibilidades para implementar uma 

cadeia de cursos tecnológicos, que pudesse se adequar a sociedade que estava em 

desenvolvimento tecnológico. Esses cursos deveriam atender as mesmas 

exigências da graduação tradicional e proporcionar melhores oportunidades a maior 

parte dos alunos. Essa informação é confirmada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico, conforme o Parecer 

do Conselho Nacional da Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) n° 29/2002: 

  

A proposta do MEC apresenta os cursos superiores de tecnologia como 
“uma das principais respostas do setor educacional às necessidades e 
demandas da sociedade brasileira”, uma vez que o progresso tecnológico 
vem causando profundas “alterações nos modos de produção, na 
distribuição da força de trabalho e na sua qualificação” (BRASIL, 2002, p. 
2). 

  

A citação mostra “[...] uma das principais respostas do setor educacional às 

necessidades e demandas da sociedade brasileira”, resposta às demandas de 

trabalho, uma criação e formulação de um novo curso que fosse condizente com 

essa realidade e capaz de atender a estas necessidades, bem como se adequar aos 

novos padrões e tendências do mercado no ramo da hotelaria. 

 
Nesse contexto, assume papel especial a educação tecnológica. Educação 
tecnológica em sentido amplo como requisito de formação básica de todo 
cidadão [...] Educação tecnológica, em sentido menos amplo, 
correspondente aos processos formais e informais de formação técnico 
profissional nos níveis básico, técnico, tecnológico e superior em geral. [...] 
Nesse ponto, cabe lembrar que os termos “técnica” e “tecnologia” estão 
presentes em todos os níveis da educação profissional. [...] Da mesma 
forma, a técnica está presente tanto no nível tecnológico quanto nas demais 
habilitações de nível superior. [...] A formação do tecnólogo requer 
desenvolvimento de competências mais complexas que as do nível técnico, 
requer maior nível de conhecimento tecnológico. (BRASIL, 2002, [s.p.]). 

 

Na citação anterior, consegue-se diferenciar os cursos técnicos dos cursos 

superiores de tecnologia, embora os dois façam parte da educação dos indivíduos, 

os CSTs são maiores e oferecem aos alunos mais competências que o técnico. O 

Art. 4º define que os CST “são Cursos de Graduação, com características especiais” 

e, sendo assim, obedecem as diretrizes curriculares nacionais propostas pelo 

Conselho Nacional de Educação.  

 O Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(SISTEC) foi criado para regulamentar esses cursos de tecnologia (BRASIL, 2016, 
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[s.p.]). Portanto, além das diretrizes curriculares e do Catálogo que regulamentam os 

CST, esse sistema é responsável por supervisionar e enumerar as características 

gerais do ensino tecnológico sempre pensando na “qualidade da educação”. 

Com finalidade de definir os cursos de tecnologia, baseado em suas 

características, o artigo 2º da  Resolução CNE/CP 3 de 2002 delimita que os cursos 

de educação profissional de nível tecnológico têm por encargo: 

  
I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 
compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; II - 
incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas 
aplicações no mundo do trabalho; III - desenvolver competências 
profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de processos 
e a produção de bens e serviços; IV - propiciar a compreensão e a 
avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da 
produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; V - promover a 
capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas 
condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos 
em cursos de pós-graduação; VI - adotar a flexibilidade, a 
interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos 
cursos e seus currículos; VII - garantir a identidade do perfil profissional de 
conclusão de curso e da respectiva organização curricular. (BRASIL, 2002, 
p.1). 

 
Assim como nas diretrizes exemplificadas anteriormente, com relação à 

docência no ensino superior, no que tange aos ideais de condução dos cursos 

tecnológicos estabelecidos no artigo acima, nota-se que o direcionamento das 

atividades de formação apresenta como finalidade promover o desenvolvimento e o 

incentivo à produção científica. Isso permitirá o crescimento e desenvolvimento 

profissional, bem como a formação do perfil do egresso, relacionado ao seu 

ambiente de atuação e suas atividades desempenhadas. 

Nesse trecho, podemos observar mais características do ensino tecnológico: 

a flexibilidade; interdisciplinaridade; contextualização e  atualização permanente dos 

cursos e seus currículos. Essas características foram encontradas no campo e na 

literatura pesquisada:  

a) A flexibilidade se reflete em: ter um currículo aberto, com disciplinas elegíveis 

pelos discentes (as conhecidas disciplinas optativas), possibilitar ao discente 

cursar algum percentual da carga horária em outro curso ou instituição, 

possibilitar ao discente fazer matrícula e ajustes de matrícula de acordo com 

suas possibilidades de horário, dar a possibilidade ao discente abrir um 

processo de reconhecimento de saberes aproveitando os saberes 
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provenientes de sua experiência profissional e aumentando a relação de 

intercâmbio entre academia e mercado. 

 

b) A interdisciplinaridade está ligada as relações entre as disciplinas, como 

relata Severino Fazenda (2002, p.41): 

 

Interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a colaboração 
entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma 
ciência. Caracteriza-se por uma intensa reciprocidade nas trocas, visando 
um enriquecimento mútuo. 

 

 A autora Takahashi (2010) ainda completa: “[...] A interdisciplinaridade evita a 

segmentação de conteúdos, pois nessa perspectiva os conhecimentos não são 

unidades isoladas [...]” (TAKAHASHI, 2010, p. 398).  

 

c) Contextualização: Segundo Takahashi (2010, p. 398): 

 

A contextualização implica relacionar conteúdo e contexto para dar 
significado ao aprendizado, privilegiando metodologias que integrem a 
vivência e a prática profissional. 

 

d) Atualização permanente dos cursos e seus currículos:  

 

A atualização envolve a adequação da organização curricular às demandas 
sociais, do mercado, das peculiaridades locais e regionais, da vocação e da 
capacidade institucional, e, por isso, deverá enfocar as competências 
profissionais do tecnólogo e o perfil de conclusão pretendido. (BRASIL, 
2002, p.49). 

 
A Universidade Federal Fluminense (UFF) por exemplo se atualizou em 2015,  

para melhor atender as necessidades de seus alunos e da sociedade como um todo, 

reformulando o seu currículo. 

O trabalho em conjunto destas quatro vertentes: flexibilidade, 

interdisciplinaridade, contextualização e atualização permanente, permite  uma 

melhor dinâmica na interação aluno e conteúdo, além de maior aproveitamento no 

trabalho dos conhecimentos adquiridos, já que há uma maior flexibilidade para 

escolha do aluno, bem como a oportunidade de vincular o estudo e a vida 

profissional, permitindo, por exemplo, o exercício da teoria e se a área de atuação 

for a mesma da formação. A interação entre as disciplinas e a contextualização, 
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além de salientar a importância da atualização curricular, renova e agrega todos os 

conhecimentos ao processo de formação do acadêmico.  

Para que o currículo se flexibilize, modula-se de forma organizada pelo 

desenvolvimento de competências conforme o Parecer Nº 29/2002 (BRASIL, 2002, 

p. 373):  

 

A lógica da competência não se prende escolares. O que interessa, 
essencialmente, não é o que a escola ensina somente às atividades, mas 
sim o que o aluno aprende nela ou fora dela. O que conta, efetivamente, é a 
competência desenvolvida. As competências desenvolvidas em atividades 
fora da escola, no mundo do trabalho e na prática social do cidadão, devem 
ser constantemente avaliadas pela instituição educacional e aproveitados 
para fins de continuidade de estudos, numa perspectiva de educação 
permanente e de contínuo desenvolvimento da capacidade de aprender e 
de aprender a aprender, com crescente grau de autonomia intelectual.  
 
 

A Resolução 3 do MEC (BRASIL, 2002, p.1)  afirma ainda que:  

  
Art. 3º São critérios para o planejamento e a organização dos cursos 
superiores de tecnologia: I - o atendimento às demandas dos cidadãos, do 
mercado de trabalho e da sociedade; II - a conciliação das demandas 
identificadas com a vocação da instituição de ensino e as suas reais 
condições de viabilização; III - a identificação de perfis profissionais próprios 
para cada curso, em função das demandas e em sintonia com as políticas 
de promoção do desenvolvimento sustentável do País. 

 

 

 Conforme a determinação do MEC, o planejamento e a estruturação de um 

curso superior devem ser baseados no atendimento das demandas locais, no que se 

refere a necessidade mercadológica e a função a ser desempenhada pelo 

profissional ao concluir a sua formação. Deve conter uma metodologia que garante a 

inserção do aluno no ambiente onde a IES encontra-se, permitindo que ela seja um 

meio de transformação da realidade externa que o envolve. Este planejamento, com 

base nas informações mercadológicas locais, permite ainda a otimização da 

construção do perfil acadêmico do curso em atendimento a demanda e com base no 

desenvolvimento sustentável.  

Fica assim compreendido que os CSTs devem estar em comunhão com a 

demanda do mercado de trabalho, sejam elas gerais ou específicas, e às condições 

que cada  IES oferece para viabilização dessa formação.  

O artigo 6 da Resolução 3 de 2002, descreve um pouco sobre a organização 

curricular:  
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A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia deverá 
contemplar o desenvolvimento de competências profissionais e será 
formulada em consonância com o perfil profissional de conclusão do curso, 
o qual define a identidade do mesmo e caracteriza o compromisso ético da 
instituição com os seus alunos e a sociedade. § 1º A organização curricular 
compreenderá as competências profissionais tecnológicas, gerais e 
específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos 
necessários ao desempenho profissional do graduado em tecnologia. § 2º 
Quando o perfil profissional de conclusão e a organização curricular 
incluírem competências profissionais de distintas áreas, o curso deverá ser 
classificado na área profissional predominante. (BRASIL, 2002, p.2). 

 

  O Art. 8 da Resolução 3 (BRASIL, 2002, p.2) define alguns aspectos dos 

projetos pedagógico dos cursos de tecnologia: 

  
Os planos ou projetos pedagógicos dos cursos superiores de tecnologia a 
serem submetidos à devida aprovação dos órgãos competentes, nos termos 
da legislação em vigor, devem conter, pelo menos, os seguintes itens: I - 
justificativa e objetivos; II - requisitos de acesso; III - perfil profissional de 
conclusão, definindo claramente as competências profissionais a serem 
desenvolvidas; IV - organização curricular estruturada para o 
desenvolvimento das competências profissionais, com a indicação da carga 
horária adotada e dos planos de realização do estágio profissional 
supervisionado e de trabalho de conclusão de curso, se requeridos; V - 
critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem; VI - critérios de 
aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências 
profissionais anteriormente desenvolvidas; VII - instalações, equipamentos, 
recursos tecnológicos e biblioteca; VIII - pessoal técnico e docente; IX - 
explicitação de diploma e certificados a serem expedidos. (BRASIL, 2002, 
p.2). 

  

Assim, fica descrita a relevância da aprovação dos CST e os pontos que 

serão levados em consideração para a avaliação. O corpo docente também está 

incluindo na avaliação. Lembramos que é importante que esses docentes tenham 

uma formação especial e continuada.  

O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia tem por objetivo 

“[...] consolidar denominações e instituir referenciais unitários sobre cursos 

superiores de tecnologia capazes de balizar os processos administrativos de 

regulação e as políticas e procedimentos de avaliação desses cursos”. (BRASIL, 

2011). É um instrumento que direciona os discentes e as instituições de ensino 

superior, no âmbito público.  

Continuaremos a usar o referido catálogo no próximo tópico, pois falaremos 

do Curso de Tecnologia em Hotelaria com base nesse documento. 
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1.2 TECNOLOGIA EM HOTELARIA  

 

 

O Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia2 foi elaborado em 

2006, e está classificado por eixos. Esse documento apresenta as informações 

sobre o perfil do egresso em Tecnologia em Hotelaria: 

 
Administração Hoteleira; Gestão da atividade Hoteleira; Gestão em 
Hotelaria; Gestão em Turismo; Gestão Hoteleira; Hospedagem; 
Hospitalidade; Hotelaria e Eventos; Hotelaria e Gestão de Empresas de 
Turismo; Hotelaria e Gestão Sustentável do Turismo; Hotelaria Hospitalar. 
(BRASIL, 2010, p.136). 

 

Além do perfil, este documento também informa sobre a carga horária mínima 

e a infraestrutura recomendada para cada curso. É usado como parâmetro para 

estudantes, educadores, instituições de ensino tecnológico e público em geral. Tem 

por atribuição também ser base para o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) e como ferramenta de regulação e supervisão da educação 

tecnológica.  

 
O catálogo organiza e orienta a oferta de cursos superiores de tecnologia, 
inspirado nas diretrizes curriculares nacionais e em sintonia com a dinâmica 
do setor produtivo e as expectativas da sociedade. Em função do catálogo, 
a partir de 2007 foi possível aplicar o ENADE em alunos de cursos 
superiores de tecnologia (BRASIL, 2010, p. 8). 

 

Os Cursos Superiores de Tecnologia em Eventos, Tecnologia em 

Gastronomia, Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, Tecnologia em Gestão 

de Turismo e Tecnologia em Hotelaria, compreendem o eixo tecnológico de 

“Hospitalidade e lazer”, como se refere o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia (2010):  

  
Compreende tecnologias relacionadas aos processos de recepção, 
entretenimento e interação. Abrange os processos tecnológicos de 
planejamento, organização, operação e avaliação de produtos e serviços 
inerentes à hospitalidade e ao lazer. As atividades compreendidas neste 
eixo referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, eventos e gastronomia, 
integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços 
geográficos e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. A 
pesquisa, disseminação e consolidação da cultura, ética, relações 

                                            
 
2
 O Catálogo foi atualizado em 2010 e já possui nova versão publicada em 2016. Como a 

pesquisa já estava em fase conclusiva, optamos por manter os dados de 2010, deixando como 

sugestão para futuras pesquisas a atualização levando em conta essa nova versão do documento. 
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interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, prospecção mercadológica, 
marketing e coordenação de equipes são elementos comuns deste eixo. 
(BRASIL, 2010, p.41). 

  

Quanto a carga horária, o Curso Superior em Tecnologia em Hotelaria possui 

carga horária mínima de 1600h, podendo se estender até 2400h, como é o caso de 

algumas Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam esse curso. O catálogo 

do Ministério da Educação propõe condições indispensáveis como: “Biblioteca 

incluindo acervo específico e atualizado, Laboratório de alimentos e bebidas, 

Laboratório de hospedagem e Laboratório de informática com programas 

específicos”. 

 Como atividades do egresso em tecnologia em hotelaria, o Catálogo (2010), 

lista: 

  
O planejamento e a operacionalização de espaços, equipes e atividades 
nos diversos departamentos de hotéis, resorts, flats, spas, estâncias e 
complexos turísticos são as atividades do tecnólogo em Hotelaria. Ele 
coordena desde serviços de limpeza, arrumação e ornamentação das 
unidades habitacionais, salão de refeições, áreas externas e internas, 
cozinha, até aspectos de gerenciamento, como contratação, orientação e 
supervisão de funcionários, organização da infraestrutura e instalações do 
estabelecimento. Este profissional pode ainda auxiliar na montagem de 
novos empreendimentos hoteleiros, definindo planos de marketing e 
estabelecendo relações com empresários e autoridades locais. (BRASIL, 
2010, p.45). 

 
O trabalho e a abordagem de metodologias, que acarretem no treinamento e 

na promoção do aprendizado prático destas atividades, permite que o profissional 

egresso obtenha um contato primário com a aplicação das teorias estudadas, para 

que, quando o mesmo atue na execução destes processos possua uma carga de 

conhecimento que o auxilie na tomada de decisão e facilite que tenha uma atuação 

prática e eficaz, com resultados favoráveis. Além de facilitar neste processo de 

inserção no mercado, a abordagem e o trabalho das ações listadas no catálogo, 

conforme a citação acima, oferece um leque de opções para o egresso, ao 

apresentar as diversas áreas que podem atuar após a sua formação. 

Os quadros a seguir apresentam os Cursos de Tecnologia em Hotelaria em 

vigor, encontrados no ano de 2016 por meios de uma pesquisa exploratória 

realizada entre janeiro e julho de 20163:  

                                            
 
3
 Essa pesquisa exploratória foi realizada pela busca do Google e nos sites das universidades 

por conveniência e porque era intenção explorar aquelas IES que tornam públicos seus cursos. 
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Quadro 1 – Distribuição dos Cursos Tecnológicos de Hotelaria no Brasil (2016) 
– parte 1 

 

Cursos Tecnológicos de Hotelaria no Brasil – 2016 

Universidade 
Duração 

(anos) 

Ano de 

início 
Local 

Universidade Anhembi Morumbi (Anhembi) 2 1997 Polo Vila Olímpia – SP 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENACRJ) 

2 - Centro – Rio de Janeiro 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENACSP) 

2 - Santo Amaro - São Paulo /  

Centro - Águas de São Pedro 

/  Vila Capivari - Campos do 

Jordão 

Instituto Federal do Ceará (IFCE) 3 2003 Fortaleza – CE 

Universidade Paulista (UNIP) 2 - São Paulo – SP 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 2 1/2 - Pelotas – RS 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 2 1/2 2011 Niterói – RJ 

Pontifícia Universidade Católica do  

Rio Grande do Sul (PUCRS) 

2 1/2 2010 Porto Alegre – RS 

Instituto Federal de Alagoas (IFAL) 2 1/2 2006 Maceió – Alagoas 

Centro Universitário de Várzea Grande 

(UNIVAG) 

2 - Várzea Grande – MT 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 3 - Florianópolis – SC 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) 2 - Pirenópolis – GO 

Colégio e Faculdade Eniac 2 - Guarulhos – SP 

Associação de Ensino e Cultura de  

Mato Grosso do Sul (Aems) 

2 - Três Lagoas – MS 

Centro Universitário Jorge Amado 

(UNIJORGE) 

2 - Salvador – BA 

Grupo educacional Hotec (HOTEC) 2 2012 Vila Buarque – SP 

Universidade Caxias do Sul (UCS) 2 - Canela – RS 

Fonte: Elaboração própria, com base nos sites das IES.  

                                                                                                                                        
 

Deixamos como sugestão para futuras pesquisas uma comparação com o site do emec, que é uma 

fonte oficial de dados. 
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Quadro 2 – Distribuição dos Cursos Tecnológicos de Hotelaria no Brasil (2016) 
– parte 2 
 

Universidade Conceito do MEC Modalidade Site 

Anhembi 4 Presencial http://portal.anhembi.br/ 

SENAC RJ - Presencial 
http://www.rj.senac.br/cursos/turismo-e-
hotelaria/graduacao-tecnologica-em-
hotelaria 

SENAC SP 5 
Presencial, misto 

e a distância. 
http://www.sp.senac.br/ 

IFCE 4 A distância http://www.ifce.edu.br/ 

UNIP - Presencial http://www.unip.br/ 

UFPEL 4 Presencial http://wp.ufpel.edu.br/ 

UFF 4 Presencial http://www.hotelaria.uff.br/ 

PUC RS 5 

Presencial (com 
até 20% de 
disciplinas a 

distância) 

http://www3.pucrs.br/ 

IFAL 3 A Distância http://www.ead.ifal.edu.br/ 

UNIVAG - Presencial http://www.univag.com.br/ 

IFSC 5 Presencial https://curso.ifsc.edu.br 

UEG - Presencial http://www.ueg.br/ 

ENIAC - Presencial http://www.eniac.com.br/hotelaria/ 

AEMS - Presencial http://www.aems.edu.br/ 

UNIJORGE - Presencial http://www.unijorge.edu.br/ 

HOTEC 3 Presencial http://www.hotec.com.br/hotelaria/ 

UCS 4 Presencial http://www.ucs.br/portais/curso141/ 

Fonte: Elaboração própria com base nos sites das IES. 

 

Os itens vazios com traço (-), apresentados nos quadros 1 e 2, representam 

que não havia a informação disponível e a IES não respondeu ao e-mail solicitando 

essa informação.  

Com base nos dados obtidos no site das IES, foram identificados 17 cursos 

superiores de tecnologia em hotelaria em nosso país. No caso das IES descritas 

como presenciais, nelas se encontram também a possibilidade de serem 20% a 

distância.   

http://www.rj.senac.br/cursos/turismo-e-hotelaria/graduacao-tecnologica-em-hotelaria
http://www.rj.senac.br/cursos/turismo-e-hotelaria/graduacao-tecnologica-em-hotelaria
http://www.rj.senac.br/cursos/turismo-e-hotelaria/graduacao-tecnologica-em-hotelaria
https://curso.ifsc.edu.br/
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A maioria possui duração de dois anos. Há cinco IES no Estado de São 

Paulo, indicando que possa haver grande procura por essa graduação. Esse fato da 

maior quantidade de cursos em São Paulo pode estar ligado inclusive ao fato da 

cidade ser o maior destino turístico no Brasil em 2015, segundo o site do Ministério 

do Turismo, isto está de acordo com o Artigo 3 da Resolução do MEC em 2002, 

mencionado anteriormente, que diz que os cursos tecnológicos devem atender a 

demanda do mercado. A avaliação do MEC se mantém alta neste curso, porém não 

foi possível descobrir em qual quesito (autorização, reconhecimento ou renovação) 

se encaixa  essa avaliação, porque essas informações não eram disponibilizadas 

pelos cursos e não foram respondidas pelos e-mails enviados as IES.  

Avaliando o quadro anterior, vimos que o Curso de Tecnologia em Hotelaria é 

ofertado em sua maioria por IES particulares. Dentre 17 cursos ofertados, 11 são 

privados e o restante público em nosso país. 

A figura seguinte mostra o comparativo das IES que ofertam o curso no Brasil 

mostrando a porcentagem entre público e privado: 

 

Figura 3 -  Esfera das IES que ofertam o curso de Tecnologia em Hotelaria no 
Brasil – 2016 
 

35% Públicas

65% Privadas
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como podemos ver, o curso de tecnologia em hotelaria é predominantemente 

ofertado por IES particulares. 



38 

 

 

Figura 4 - Mapa dos Estados brasileiros que ofertam cursos de Tecnologia na 
área de hotelaria em 2015/2016 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos sites da IES.  

 

 O Mapa (figura 4) mostra os estados do nosso país que possuem os cursos 

de Tecnologia em Hotelaria. Nele ainda acrescentaríamos as IES HOTEC e UCS 

que se localizam em  Vila Buarque (SP) e Canela (RS) respectivamente. 

Ressaltamos que isso não representa a totalidade de cursos superiores na área, 

pois não estão contabilizados os cursos de bacharelado nem de licenciatura, apenas 

os de tecnologia. Por isso, é possível que outras regiões do país tenham cursos 

dessa natureza.  

 

 

1.3.1 Avaliação do MEC: Autorização, Reconhecimento ou Renovação 

 

 

Com base na Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 2010, do Ministério da Educação, é possível definir os critérios de 

avaliação de cursos do MEC.  
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Quando a avaliação passa para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), são feitas as avaliações do curso da instituição 

solicitante. Nessas visitas serão confirmados os dados referente aos documentos  

entregues, como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) pela instituição e a infraestrutura oferecida. Após a 

visita, a comissão de avaliação elabora um relatório (BRASIL, 2007).  

Com os documentos entregues pelo estabelecimento de ensino e o relatório 

feito após a visita, a secretaria correspondente analisa estas informações, 

concedendo ou não o reconhecimento do curso (BRASIL, 2007). Gostaríamos de 

lembrar que, qualquer erro, ou falta de documentos, de apresentação do que é 

pedido pode mudar o andamento do ato autorizativo.  

Ficando assim definida no que diz respeito a autorização : 

 
Para iniciar a oferta de um curso de graduação, a instituição de ensino 
superior depende de autorização do Ministério da Educação. A exceção são 
as universidades e centros universitários que, por terem autonomia, 
independem de autorização para funcionamento de curso superior. No 
entanto, essas instituições devem informar à Secretaria competente os 
cursos abertos para fins de supervisão, avaliação e posterior 
reconhecimento, conforme disposto no art. 28 do Decreto nº 5.773/2006; [...] 
Nos processos de autorização dos cursos, são avaliadas três dimensões: a 
organização didático-pedagógica; o corpo docente e técnico-administrativo 
e as instalações físicas oferecidas pela instituição para a oferta do curso. 
(BRASIL, 2016, [s.p.]) 

 

Portanto, o corpo docente é tão importante que corresponde à significativa 

parcela da avaliação dos cursos superiores, como visto na citação anterior. 

E quanto ao reconhecimento e renovação de Reconhecimento pode ser 

resumida: 

O reconhecimento deve ser solicitado pela instituição de ensino quando o 
curso de graduação tiver completado 50% de sua carga horária (e antes de 
completar 75%). O reconhecimento do curso é condição necessária para a 
validade nacional dos diplomas emitidos pela instituição. Assim como nos 
processos de autorização, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e o Conselho Nacional de Saúde (CNS) têm prerrogativas para 
manifestar-se junto ao Ministério da Educação no ato de reconhecimento 
dos cursos de graduação de direito, medicina, odontologia e psicologia. A 
renovação do reconhecimento deve ser solicitada pela instituição de ensino 
a cada ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes). (BRASIL, 2016 [s.p.]) 
  

Essas avaliações serão feitas periodicamente, como forma de 

recredenciamento de instituições e renovação de reconhecimento (BRASIL, 2007, 

[s.p]). 
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A certificação permite também, a validação dos diplomas emitidos e uma 

valorização do curso no mercado, com relação a outras instituições com conceito 

menor.  

 
§ 1º Os conceitos de avaliação serão expressos numa escala de cinco 
níveis, em que os níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam qualidade 
satisfatória. § 2º Os indicadores de qualidade serão expressos numa escala 
de cinco níveis, em que os níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam 
qualidade satisfatória e, no caso de instituições também serão apresentados 
em escala contínua. (BRASIL, 2007, p.18)   

 

O Conceito Preliminar de Curso (CPC), criado pelo INEP, tem por finalidade 

“[...] agregar ao processo de avaliação da educação superior critérios objetivos de 

qualidade e excelência dos cursos” (BRASIL, 2016, [s.p.]). É divulgado todos os 

anos, juntamente com os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) e tem por objetivo a avaliação que garanta uma qualidade e 

excelência. O CPC varia de 1 a 5 e o site do Inep explica: 

 
Para que os valores se consolidem, e representem efetivamente o que se 
espera de um curso em termos de qualidade e excelência, comissões de 
avaliadores farão visitas in loco para corroborar ou alterar o conceito obtido 
preliminarmente. (BRASIL, 2016, [s.p.]). 

 

Sendo assim, as instituições de ensino que possuam conceito 3 “serão 

aqueles que atendem plenamente aos critérios de qualidade para funcionarem” 

(BRASIL, 2016). E os de conceito 5 serão “[...] cursos de excelência, devendo ser 

vistos como referência pelos demais” (BRASIL, 2016, [s.p]). 

Os quesitos levados em conta são: “[...] resultados da avaliação de 

desempenho de estudantes, infraestrutura e instalações, recursos didático-

pedagógicos e corpo docente”. (BRASIL, 2016, [s.p]). Essa citação mostra já a 

preocupação do MEC com o corpo docente, por exemplo, e salienta a importância 

dessa pesquisa. 

Após essa apresentação geral sobre a avaliação do MEC, no próximo capítulo 

apresentaremos e contextualizaremos a área de hospedagem, bem como suas 

funções e características. 
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2 HOTELARIA E O PROCESSO DE HOSPEDAGEM 

 

 

Dentro do contexto das necessidades da comercialização, no começo da 

história da humanidade faziam-se necessárias viagens para outras cidades a fim de 

trocar mercadorias. Dependendo da distância eram necessários locais para se alojar 

os cavalos e para descanso dos viajantes. Surgem então as primeiras hospedarias 

segundo Ribeiro (2011) e consequentemente a hotelaria, que ao longo do tempo vai 

se modificando adequando-se às necessidades de quem a utiliza. 

Duarte (2005) mostra que já no início uma parte da hotelaria já se destinava a 

vender mordomias: 

 

 Na época do Império Romano existia o hostellum, espécie de palacete em 
que reis e nobres se hospedavam em suas viagens. A fama da hospedaria 
dependia do luxo e dos serviços cerimoniais oferecidos aos clientes.  
(DUARTE, 2005, p.11). 

 

A partir da Revolução Mercantil e do crescimento das cidades, as hospedarias 

sofreram grandes modificações passando a oferecer comidas, bebidas, além da 

alimentação, manutenção e cuidados com os cavalos e com as charretes, segundo 

La Torre (2001). 

 La Torre (2001) relata que no século XIX a indústria hoteleira nasceu e 

considera o Hotel Tremont House construído em Boston em 1819, como o “Adão e 

Eva” da indústria Hoteleira, enquanto  Duarte (2005, p. 12), destaca a importância de 

César Ritz, dono do Hotel Ritz, como o pai da hotelaria. Nesse contexto, seria o 

Hotel Ritz ponto de destaque no início da história da hotelaria. O Hotel Ritz merece 

esse destaque porque foi o primeiro estabelecimento em Paris em que cada quarto 

tinha seu banheiro privativo e instituiu o uniforme nos empregados.  

 Já os albergues eram reconhecidamente um meio de hospedagem usual nos 

Estados Unidos após Revolução Industrial, como comenta Duarte (2005, p.13): 

 

[...] Pouco depois da Revolução Industrial os albergues nos Estados Unidos 
já eram os maiores do mundo e estavam preparados para oferecer os 
melhores serviços daquela época. 

  

Para Castelli (2006) a evolução dos meios de hospedagem se deu de acordo 

com os seguintes aspectos:  
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a) “Fatores de Incremento” (CASTELLI, 2006, p.4): que provocariam o 

aumento das organizações de hospitalidade devido a liberação do tempo de trabalho 

para recreação e prática do turismo, tornando a viagem necessária para a vida das 

pessoas; aumento na renda familiar fazendo com que as pessoas dediquem essa 

renda para a viagem, avanço tecnológico, melhoria nos transportes nas modalidades 

aéreo, ferroviário e marítimo tornando tudo mais próximo e acessível; aumento do 

nível de instrução, fazendo com que as pessoas busquem novos conhecimentos e 

experiências; concentração urbana, que gerou aumento da demanda no turismo, 

fatores psicossociais, onde as pessoas passaram a procurar realizar seus desejos, 

querer suprir suas necessidades e relaxar. Assim, os estabelecimentos hoteleiros 

passaram a oferecer novidades que atendam a essas pessoas; 

b) Conquista do mundo, devido aos meios de comunicação, como ligação e 

internet, podendo estar em contato com o empreendimento hoteleiro sem sair de 

casa; transportes rápidos, que ofereciam segurança e conforto facilitando as viagens 

e o surgimento de meios de hospedagem; 

c) Globalização aumenta a concorrência e competitividade entre hotéis; 

d) Era dos serviços devido a Revolução Industrial provocando a transição do 

setor agrícola para o industrial; 

e) Competitividade: fez com que os hotéis oferecessem melhores serviços 

para não somente satisfazer, mas cativar os clientes.  

 

Segundo Woiciechoski (2008, p. 20): 

 
No início do século XVII, a atividade hoteleira era exercida conjuntamente 
com outros ofícios, como barbeiros, sapateiros, alfaiates, que eram ao 
mesmo tempo artífices, vendeiros e estalajadeiros.  

  

Em São Paulo, em 1970, segundo Udaeta (2010), foram construídas as 

primeiras hospedarias nas residências, feitas para receber os imigrantes, 

supostamente de origem europeia, o que movimentava o setor econômico pelo 

comércio ou pelo pagamento de impostos. O desenvolvimento tardio e deficiente da 

hotelaria no país pode ser compreendido pela explicação de Duarte (2005) que 

afirma que no Brasil não existia demanda para a hospedagem porque além de haver 

poucos viajantes, havia pouco comércio. Com o passar do tempo, afirma Duarte 

(2005), as casas primitivas que hospedavam pessoas se tornam os pioneiros hotéis 
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na cidade. No final do século XIX, a ligação ferroviária entre Santos, São Paulo e Rio 

de Janeiro gerou um grande impulso para a hotelaria brasileira. 

 A hotelaria carioca tem início na época em que o Rio de Janeiro foi a capital 

federal. A inauguração do Copacabana Palace foi um marco que contribuiu para que 

Rio de Janeiro se transformasse em polo de turismo e lazer, além disso, as belas 

músicas de Cármen Miranda e Ari Barroso ganharam fama internacional. Em 1922, 

houve outro marco na hotelaria do Rio de Janeiro, a criação do Hotel Glória, 

considerado um dos maiores do Brasil, de acordo com Duarte (2005). 

 Na década de 1940, houve um grande incentivo dos governos estaduais, e 

graças a esse incentivo foram construídos os hotéis-cassino: o Parque Balneário em 

Santos, o Grande Hotel de Poços de Caldas, o Grande Hotel Araxá, o Grande Hotel 

São Pedro e o Grande Hotel Campos do Jordão, sendo os dois últimos 

administrados pelo SENAC de São Paulo, e se transformaram ao longo do tempo 

em Empresa-Pedagógica, a maior da América Latina conforme Sehnem (1984).  

 Na década de 70, a carência de apartamentos em São Paulo e pouco 

investimento individual para construção de hotéis fez com que os apart-hotéis se 

expandissem (SEHNEM, 1994), e muitos desses eram administrados por empresas 

hoteleiras. Nessa mesma época o governo iniciou uma política de incentivo do 

turismo no país, isenção fiscal de todos os tributos federais, exceto a providência 

social, por 10 anos, para a criação de hotéis ou para a ampliação e reforma de 

hotéis dentro de cinco anos, descontos e o fundo geral de turismo que provia de 

recursos e financiamento de serviços, obras de atividades turísticas (SEHNEM, 

1994), isso facilitou a locação de apartamentos e construção de outros 

empreendimentos do ramo. 

 Para Oliveira (2004), o país “tem recebido” uma grande quantidade de capital 

para produzir e restaurar hotéis nas várias regiões do Brasil. O motivo dessa 

aplicação se dá pela grande procura de viagens à negócios nos centros urbanos e 

em cidades menores em que seja possível a operação comercial ou pelas riquezas 

naturais em que se fizesse viável o turismo com fins de lazer.   

  Para Bonfato (2006), a grande participação das redes hoteleiras no território 

nacional trouxe benefícios como a competitividade, gerada pela implantação de 

outros hotéis, isso aumentou as preocupações quanto a qualidade de serviços para 

não perderem seus clientes e lugar no mercado.  
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Com base nessa preocupação do mercado, torna-se necessária a formação 

de profissionais capacitados para prepararem outros profissionais para atender essa 

demanda mercadológica. No próximo tópico, analisaremos segundo alguns autores 

os empreendimentos hoteleiros, com ênfase na hospedagem que é o foco da 

pesquisa, depois demonstraremos as legislações dos cursos superiores e a 

educação tecnóloga na hotelaria.  

 

 

 

2.1. O PROCESSO DE HOSPEDAGEM 

  

 

Serão analisados aqui dois autores em destaque que divergem parcialmente 

suas opiniões e definições sobre a estrutura dos meios de hospedagem, são eles: 

Duarte (2005) e Castelli (2006). Manteremos o foco no processo de hospedagem. 

 Segundo Duarte (2005), um hotel de qualquer categoria pode ser dividido em 

quatro processos: processo comercial, de hospedagem, de alimentos e bebidas e 

administrativo/financeiro (que compreende segurança e manutenção). 

 Duarte (2005), afirma que o processo de hospedagem compreende as 

seguintes tarefas: recepção, portaria, telefonia, governança e eventualmente lazer e 

eventos. Ele afirma que os hotéis de grande porte, que tenham mais de 200 

Unidades Habitacionais (UH), apresentam um gerente de hospedagem, que é 

responsável pela coordenação desse processo. Como estratégia alguns hotéis tem o 

setor de reservas subordinado a este processo. 

  
Apresentam os melhores resultados de vendas os hotéis em que os 
departamentos de reservas estão ligados à área de vendas. (DUARTE, 
2005, p.64). 

  

Podemos concordar com a citação, pois pela experiência adquirida como 

aluna, de fato, a proximidade e a ligação entre o setor de reservas com a áreas de 

vendas possibilita benefícios e melhores resultados no relacionamento entre o 

hospede e os funcionários do hotel. Essa proximidade traz aos colaboradores dessa 

área uma facilidade a comunicação por já terem feito um contato com hóspede, 

explicando as dúvidas, fazendo com que já tenhamos uma ideia de como será 

aquele hóspede, seu tom de voz, e muitas vezes eles deixam escapar algumas 

informações relevantes.  
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Castelli (2006), chama de áreas ao invés de processos, e são elas três: área 

de hospedagem, alimentos e bebidas, administração e marketing. A área de 

hospedagem seria responsável por reservas, recepção, governança e tarifação 

telefônica. 

 Para Castelli (2006), nos hotéis que não sejam informatizados o setor de 

recepção e reservas devem ser próximos para facilitar o fluxo de informações. Para 

outros hotéis, isso não se faz necessário, pois existe um sistema que disponibiliza as 

informações para os setores, independente de onde estão localizados. As reservas 

podem ser feitas de muitas formas, por meio de correios, fax, telefone, internet, sites, 

e-mail, entre outros. O autor destaca: 

  
Na atualidade, a internet tem ganhado a preferência dos viajantes, graças a 
comodidade e rapidez. Os sistemas automatizados beneficiam os clientes e 
ao acelerarem o tempo do fluxo de reserva e, o hotel, ao disponibilizar para 
os setores as informações pertinentes de forma quase instantânea. 
(CASTELLI, 2006, p.193). 

  

Duarte (2005) ressalta que os hotéis usam muito uma política de melhor forma 

de viabilizar o bom andamento do registro de hóspedes, em que quando a reserva é 

feita de uma boa forma tudo sai bem e rápido, facilitando o atendimento e a 

qualidade. 

 Porém, Castelli (2006) ressalta a importância do telefone e do encarregado 

que saiba atender, sendo educado e dando muita atenção ao cliente, pois o mau 

atendimento gera perda de clientes. 

 Em pequenos empreendimentos, a efetuação das reservas ainda é feita de 

forma manual, em outros hotéis por sistemas informatizados. Duarte (2005) afirma 

que, quando se recebe uma reserva, o encarregado analisa os pedidos do cliente 

comparando com as disponibilidades do meio de hospedagem, tentando atender 

imediatamente, dentro das possibilidades, aquele hóspede. Toda a parte de 

organização das especificidades daquele cliente, acesso aos bancos de dados, 

possíveis no-shows (desistência da reserva sem cancelamento), solicitações 

especiais ficam de responsabilidade da área de reservas.  

Existem diferentes tipos de reserva, a reserva com caução por exemplo, 

(DUARTE, 2005) se dá quando o pagamento é antecipado garantindo ao hotel o 

valor da reserva e para o cliente a confirmação de que sua hospedagem está 

confirmada. Poderemos citar, conforme o autor, as reservas:  para grupo com 
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chegadas e partidas diferenciadas, valores e descontos; as reservas por agência de 

viagem que geralmente são para aquelas que já tem cadastro no hotel; as reservas 

feitas pela central de reservas que facilitam o trabalho do hotel; e as reservas feitas 

pela internet. Para este setor tocam ainda as funções de alterar, procurar, reativar e 

cancelar reservas, sejam elas por casos de overbooking (venda de quartos a mais 

do que está disponível), no-show) ou por outros motivos. Esse setor emite relatórios 

atualizados de check-ins, previsão de ocupação e demonstrativo de ocupação, 

segundo o autor. 

 Para Castelli (2006), o hall da recepção deve ser um ambiente de silêncio, 

boa decoração, visibilidade, “boa iluminação e apresentação de equipe”. A Postura, 

segundo ele, é muito importante, pois é pelo Hall que os hóspedes chegam e saem 

do hotel. Os funcionários da recepção devem se atentar para: 

a) Uma boa aparência, pois estão no ambiente mais importante do hotel onde 

circulam muitas pessoas; 

b) Serem educados, demonstrarem cortesia, atenção, apresentarem sorriso e 

disposição; 

c) Cooperarem uns com os outros, a fim de acolher o hóspede da melhor 

maneira e lhe dar as informações necessárias, de forma rápida e sucinta; 

d) Serem discretos, não serem íntimos dos clientes, falarem baixo e claro não 

fazerem comentários sobre outros hóspedes, mesmo que o hóspede tenha 

iniciado o assunto; 

e) Serem honestos, leais e responsáveis, cumprindo as tarefas, sempre 

zelando pelo hóspede e sua boa-estada. (CASTELLI, 2016) 

 

Dentre suas funções, segundo Castelli (2006), o recepcionista deve emitir o 

contrato de hospedagem, a Ficha Nacional do Registro de Hóspedes (FNRH), cartão 

do hóspede, contendo as informações necessárias para sua hospedagem. Além dos 

documentos internos, deve atentar-se as normas e valores atualizados dos preços e 

realizar o check-in. 

 De acordo com Castelli (2006), alguns colaboradores são importantes em 

todo o processo de hospedagem: o capitão porteiro que controla a entrada do hotel, 

acolhendo o visitante, ajudando-o com o carro, auxiliando em suas bagagens, ele 

também controla o registro de garagem, entre outros; o recepcionista que recebe o 

cliente trazido pelo mensageiro, acolhe-o, faz todos os procedimentos de check-in; o 
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mensageiro que conduz o cliente a recepção em sua chegada e após ser realizado o 

check-in, ele conduz o hóspede ao seu apartamento; a camareira que cuida de toda 

a parte do apartamento, do hóspede e da manutenção desses apartamentos.  

Já para Duarte (2005), os cargos da recepção seriam apenas o chefe de 

recepção, encarregado de turno e recepcionista em que as atribuições são 

parecidas entre os autores. A recepção ainda tem como função atender as 

solicitações de mudança de apartamento, serviço de cofre, reclamações sabendo 

escutar, evitando discussões, buscando soluções e agradecendo ao hóspede, o 

recepcionista também cuida do fluxo de caixa, emitindo relatórios dependendo de 

cada hotel.  

Para os dois autores, na recepção deve ter um livro de reclamações 

disponível para os hóspedes e usuários para que eles elogiem ou reclamem do 

estabelecimento, são emitidos ainda relatórios e mensalmente algumas informações 

tiradas da FNRH e Boletim de Ocupação Hoteleira (BOH) para o Órgão Estadual do 

Turismo e a unidade de federação. Duarte (2005) dá muita atenção para que as 

fichas já venham preenchidas pelo sistema para evitar que o hóspede tenha que 

repetir as mesmas informações que o hotel já possui. 

 O setor de portaria social e conciergeria para Duarte (2005) é um 

subprocesso do setor de recepção, que em hotéis grandes é independente. Para 

Castelli (2006) e Duarte (2005) esse setor trabalha próximo a recepção, sendo que 

em alguns hotéis confundidos fisicamente, “pois formam uma única sessão”, ressalta 

Castelli (2006, p.212), porém para ele esse setor é independente da recepção pois 

tem responsabilidades específicas. Entre os equipamentos necessários, ele 

(CASTELLI, 2006) destaca o key-rack e o rack de informações. Sendo o primeiro 

(key-rack) para guardar chaves dos apartamentos, em alguns hotéis tem chaves 

organizadas por letras, por números, ou pode haver a existência do cartão 

magnético. O segundo (rack de informações) item se destina para saber o nome dos 

hóspedes hospedados para entrega de chaves ou outros objetos (CASTELLI, 2006).  

  
Nos hotéis que ainda não dispõem de cofre nas unidades habitacionais, o 
controle dos valores e das chaves dos cofres de segurança destinados aos 
hóspedes também fica sob responsabilidade da portaria. (DUARTE, 2005, 
p.69). 

 

O setor de Portaria é composto para os autores pelos seguintes funcionários: 

chefe da portaria social, mensageiros, capitão-porteiro, porteiro noturno, porteiros, 
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auxiliares de portaria e ascensoristas cada um com suas atribuições (CASTELLI, 

2006). Esses profissionais cuidam da entrada e saída dos hóspedes, guardam 

mensagens, controlam as chaves, prestam informações sobre os acontecimentos, 

horários de ônibus, aviões e outros, recebem as correspondências e as direcionam, 

guardam as bagagens e registram as ocorrências. 

Castelli (2006) destaca a importância da telefonia, mesmo com a venda pela 

internet, pois são esses profissionais os primeiros a terem contato com a pessoa. 

Ele destaca o que um funcionário da telefonia deve possuir: 

a) Voz nítida e compreensível, simples, autêntica e com as frases ditas 

corretamente; 

b) Boa dicção, falando naturalmente, a um espaço do aparelho; 

c) “Boa memória”;  

d) Falar devidamente o idioma, sem a utilização de gírias; 

e) Atender as chamadas de forma ágil, prioritariamente, no primeiro toque; 

f) Estar sempre de prontidão.   

 

Ainda assim, o telefonista deve facilitar a compreensão usando o código 

fonético internacional como instrumento de comunicação, cabe a esse setor também 

dispor de computadores, relógios, prateleiras, escrivaninha, arquivos, entre outros. 

Como incumbência, o(a) telefonista tem segundo Castelli (2006): 

a) Ao atender uma ligação, anotar corretamente as informações relevantes; 

b) Localizar funcionários e hóspedes, algumas vezes, pelo microfone; 

c) Serviço de despertador para os hóspedes, quando solicitado;  

d) Efetuar ligação para os hóspedes, quando o hotel não possui esse serviço 

independente.  

  

Duarte (2005) complementa lembrando que em meios de hospedagem se 

destacam os telefonistas bilíngues que tem salário diferenciado. No processo de 

lazer e eventos descrito por Duarte (2005), o hotel deve possuir um marketing forte 

que atenda aos hóspedes que procuram tal setor, o empreendimento hoteleiro deve 

estar pronto para atender convenções se tiverem este público, assim como oferecer 

atividades de lazer. 
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 Castelli (2006), também subdivide a área de hospedagem em lazer, pois 

acredita que na modernidade as pessoas buscam diversão como fuga psíquica ou 

reposição para o desgaste devido a rotina de suas vidas. Como ele relata: 

  

[...] dentro de uma macro visão, o serviço de lazer de um hotel tem a função 
de ir ao encontro das necessidades e dos anseios do homem atual, 
procurando satisfazê-los. (CASTELLI, 2006, p.220). 

  

Para ele são atribuições desse departamento: desenvolver atividades de lazer 

para crianças e também para adultos, coordenar tais atividades, organizar 

equipamentos de esporte, preparar relatórios todo mês, treinar novos trabalhadores, 

entre outros. Ele ainda acrescenta que os monitores e animadores devem ser 

cordiais com os hóspedes, produzir atividades variadas de esporte, terem boa 

postura, vocabulário, aparência e estarem uniformizados. Para ele, o perfil desejável 

desses funcionários é: serem sociáveis, educados, dispostos, cordiais, 

responsáveis, devem possuir preparo físico e horários flexíveis. Dentre as 

instalações destaco: piscina, sala de jogos, bicicletas, sauna, quadra de esportes, 

cinema. 

 Geraldo Castelli (2006, p.224), fala sobre a governança: 

  
O hotel tem como missão essencial acolher o viajante. Isso significa alojá-lo. 
Portanto, ao se abordar o setor de governança, irá se tratar,  
sem dúvida, da própria essência da empresa hoteleira.  

  

Para este autor, a governança cuida da arrumação dos quartos, a lavanderia 

e rouparia e limpeza geral. Esse setor é de grande importância para o meio de 

hospedagem, pois cuida da atividade fim da organização, oferecendo condições 

físicas e muitas vezes afetivas para uma excelente hospedagem.  

 Entre qualidades de uma Governanta citadas por Castelli (2006), vale 

ressaltar: pontualidade, confiança em si mesma, boa comunicação, conhecer seus 

subordinados, comportamento correto. Essa colaboradora deve também, segundo o 

autor: encorajar trabalho em equipe, treinar os seus funcionários para terem 

responsabilidade e máximo emprenho nas funções, evitar fofocas entre eles. 

Destaco entre suas atribuições: conhecer as normas do hotel, delegar funções aos 

seus colaboradores, supervisionar, controlar, liderar e dirigir as atividades pra melhor 

execução do trabalho, avaliar o desempenho dos funcionários, fazer entrevista de 

novos membros, manter ou criar um bom clima de trabalho entre a equipe, organizar 
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folgas, escalas e número de funcionários, cuidar da aparência dos funcionários, dos 

uniformes e da conservação destes. Além disso, Castelli (2006) destaca que a 

governanta deve  atender aos pedidos dos hóspedes, sobretudo os Vips, ficar atenta 

aos status dos apartamentos, controlar e organizar os estoques e gastos e vistoriar 

apartamento.  

Duarte (2005) afirma que os cargos do setor de governança são: governanta, 

mordomo, supervisora de andares, camareira (o), faxineira (o), jardineira (o) e valete 

(transportam e controlam as roupas do apartamento e do hóspede nos serviços de 

lavanderia). 

 Os dois autores em foco, concordam em muitos itens a respeito das 

atribuições, cargos e perfis dos profissionais da área de hospedagem. Ambos 

acreditam que essa área é muito grande e importante, por isso é preciso definir tão 

bem as especificações, pois é nesse setor que os serviços mais importantes e 

cruciais para um hotel estão incluídos. É necessário ter em cada função: 

funcionários capazes, preparados e com formação para cada um dos cargos, em 

alguns se exige formação acadêmica e em outros não. Se todos os colaboradores 

trabalham bem e em conjunto, o meio de hospedagem tem mais possibilidade de 

oferecer melhores serviços, fidelizando os clientes e sendo mais competitivo e 

atrativo.  

Os autores divergem sobre os cargos de recepção, em que acreditamos o 

modelo proposto por Castelli (2006) ser mais completo. E quanto ao atendimento de 

reservas, Duarte (2005) acredita que um atendimento ótimo é um atendimento bom 

e rápido enquanto Castelli (2006) não se foca na rapidez mas sim, na atenção ao 

cliente e às suas necessidades. 

Foi a partir dessa análise no referencial teórico que fizemos os parâmetros 

para a escolha dos professores da área de hospedagem para a etapa de análise dos 

currículos. Disciplinas correlatas que abordam aspectos da hospedagem ou que são 

fundamentais para a hospedagem, como ética e lazer, por exemplo, não foram 

consideradas no recorte porque pressupõem outras formações básicas e 

específicas, não obstante salientemos sua relevância. 
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Quadro 3 - Similaridades e Divergências entre os autores: Castelli e Duarte 
  

Processo de 
Hospedagem 

Castelli (2006) Duarte (2005) 

Reservas 

Sistemas automatizados ou não, que 
vem ganhando força com as novas 
tecnologias, os hóspedes têm 
preferência os sistemas mais rápidos e 
cômodos.  
O departamento de reservas faz parte 
do processo de hospedagem. 

O departamento de reservas faz parte 
do processo comercial. 

Recepção 

Foco na postura do recepcionista, além 
de todo o fluxo de  documentos 
(relatórios, reclamações, fixas...) e 
serviços (cofre, mudança de quarto, 
caixa, check-in e check-out...) ao 
hóspede em sua estada.  
Cargo do mensageiro, faz parte da 
recepção. 

Foco nos registros e informações, 
controle, além dos serviços prestados 
ao hóspede.  
Compõem esse setor o chefe de 
recepção, encarregado e recepcionista. 

Portaria Social 
ou conciergerie 

Cargos: Chefe da portaria social, 
mensageiros, capitão-porteiro, porteiro 
noturno, porteiros, auxiliares de portaria 
e ascensoristas. 

Cargos: Concierge, encarregado de 
turno e porteiro. Sendo que a telefonia 
é “subordina” a portaria que possuem 
normalmente telefonista-chefe, 
encarregado de turno e telefonistas. 

Telefonia 

Setor próprio ou em conjunto com a 
recepção, sendo muito importante pois 
é quem vende o hotel, além desse 
serviço faz a comunicação dos 
hóspedes, localiza o hóspede pelo alto-
falante, faz serviços de despertador, 
recebe e faz ligações. 

Não é setor próprio, está subordinado a 
portaria social. 

Lazer 

Serve para atender as necessidades e 
desejos do hóspede a fim de reduzir o 
stress que a vida moderna traz. 

Lazer ou eventos pode ser ligado a 
hospedagem ou ser separado, quando 
o hotel tem uma área específica de 
convenções. 

Governança 

Quadro de funcionários: Governanta, 
supervisora de andar, funcionários de 
lavanderia, assistente da governanta e 
camareira, em que o número depende 
da quantidade de apartamento do hotel. 

Quadro de funcionários: 
Governanta, faxineira, jardineiro, valete, 
chefe ou encarregado de lavanderia, 
lavadeira, passadeira e costureira, 
podendo ser terceirizada a área de 
lavanderia. 

Fonte: Elaboração própria, baseada nos livros de Castelli (2006) e Duarte (2005).  

 

Com base no disposto acima, nota-se uma abordagem mais voltada para a 

forma de prestação do serviço, com relação a Castelli (2006), que prioriza a forma 

de reservas automatizadas, permitindo mais conforto ao cliente em selecionar o 

quarto no local onde estiver, uma preocupação com a forma de atendimento e 

postura dos recepcionistas e objetivo de atender os desejos do hóspede. Duarte 
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(2005) por sua vez, relata a necessidade de estruturação do controle das 

informações dos hóspedes registradas, proporcionando o que para ele é essencial 

um atendimento rápido. 

 Segundo Castelli (2006), o apartamento é o principal produto do hotel, é 

essencial o serviço da camareira, para que o hóspede quando chegue ao hotel 

possa encontrar um quarto lindo e agradável que possibilite ao mesmo descansar e 

se sentir confortável. A cama é muito importante para a hotelaria porque desde os 

primórdios como afirma Duarte (2005), a hotelaria sempre ofereceu um lugar de 

descanso e repouso para os viajantes. Logo, torna-se importante que esta atividade 

seja contemplada nas aulas, possibilitando a prática conforme indica o parágrafo 

único do artigo 61 da LDB, (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) é indispensável um 

local apropriado, que chamamos laboratório, que deve conter: cama, lençóis, 

banheiro, objetos que simulem uma unidade habitacional de um hotel para que os 

alunos possam praticar e é solicitado ao docente que ele próprio desenvolva essa 

habilidade para que possa orientar o aluno a vivenciar essa prática. 

É necessário ainda na parte de Governança que os docentes estejam aptos a 

ensinar os diferentes relatórios dessa área, as funções, a parte de lavanderia, que 

tem suas especificidades de lavagem e passadoria, o material necessário, todo o 

zelo com o enxoval do hotel e das possíveis lavagens de roupas para hóspedes 

(CASTELLI, 2006). A Governanta que é o cargo de supervisão desse setor deve 

estar preparada para cuidar, liderar, ensinar e corrigir os seus subordinados e suas 

tarefas realizadas (DUARTE, 2005).  

No setor de recepção, conforme nos diz Castelli (2006), é necessário que o 

recepcionista se atente a sua “aparência pessoal”, pois é ele quem vai receber os 

hóspedes. Além dessa aparência, é importante segundo o mesmo autor, que o 

trabalhador dessa área seja cortês no atendimento ao público e isso reflete-se no 

“sorriso, na atenção, na boa disposição e na preocupação com o hóspede”. Ainda 

para Geraldo Castelli (2006), o recepcionista deve ser cooperador, discreto, honesto, 

leal e responsável em seu ambiente de trabalho. Deve saber atender um telefone e 

realizar check-ins e check-outs e todas as atribuições e responsabilidades da área 

de recepção, confirma Duarte (2005). Baseado-nos nessa informação, um aluno 

necessita aprender essas características dentro do curso de hotelaria, uma vez que 

a recepção é a um local de trabalho amplo e bastante promissor para os alunos. 
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Com base nas informações da área de hospedagem apresentadas 

anteriormente, um docente que queira lecionar nessa grande área, deve obter 

formação diferenciada como mostraremos no capítulo posterior.  
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3 FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM HOSPEDAGEM 

 

 

 O que é formação? Segundo o dicionário Aurélio é o “Ato ou efeito de formar 

ou formar-se. [...] Constituição” (DICIONÁRIO DO AURÉLIO, 2016, [s.p.])  A autora 

Sylvia Helena Souza da Silva Batista (2001) também reflete quanto a formação: 

 
Percebo que formação traz em si uma intencionalidade que opera tanto nas 
dimensões subjetivas (caráter, mentalidade) como nas dimensões 
intersubjetivas, aí incluídos os desdobramentos quanto ao trajeto de 
constituição no mundo do trabalho (conhecimento profissional). Portanto, 
não se trata de algo relativo a apenas uma etapa ou fase do 
desenvolvimento humano, mas sim de algo que percorre, atravessa e 
constitui a história dos homens como seres sociais, políticos e culturais. 
(BATISTA, 2001, p.135). 

 

 A formação, segundo a autora, vai muito além do “ato de formar” como define 

o dicionário. A formação está ligada as outras relações e peculiaridades que 

constituem os indivíduos, como seu caráter e experiência no mundo do trabalho, 

podemos afirmar essa informação a seguir: 

 

Formação implica, assim, reconhecimento das trajetórias próprias dos 
homens e mulheres, bem como exige a contextualização histórica destas 
trajetórias, assumindo a provisoriedade das propostas de formação de 
determinada sociedade. (BATISTA, 2001, p.136). 

 

Sendo assim, a formação é algo constante como afirma a autora “[...] algo 

inacabado, com lacunas, mas profundamente comprometido com a maneira de 

olhar, explicar e intervir no mundo” (BATISTA, 2001, p.136). Deste modo, o docente 

como o indivíduo formado, também encontra-se em processo de formação, e para 

tal, deve sempre buscar novas ferramentas de aprendizado e atualização. 

Assim como Batista (2001), Tardif (2010, p.21) acredita que os saberes 

docentes não provêm de uma fonte única e sim de várias fontes, dos momentos da 

vida, da carreira, é dessa diversidade que se formam os saberes. Em suas 

pesquisas, Tardif (2010) observa que os saberes estão no patamar da igualdade, ou 

seja, não existe um que seja mais importante que o outro, apesar disso, ele acredita 

que esses saberes tendem a uma hierarquia. Sendo assim, ser professor é saber 

converter todos esses saberes para sua profissão, adaptando-os e transformando-os 

formando assim sua prática profissional (TARDIF, 2010, p.21). Podemos intuir 

assim, que a formação não é estática, as mudanças acontecem por toda a trajetória 
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dos seres não somente nas escolas, mas em todos os lugares que este 

desenvolvimento ocorre. Esse fato ocorre com todos nós, e especialmente com o 

professor que possui um processo complexo que demanda tempo: “Um tempo para 

refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças” (NÓVOA, 

1995, p.16). 

O autor Maurice Tardif (2010) dedica seus estudos a descoberta dos saberes 

que constituem a formação dos docentes. Este autor afirma que esse saber é muito 

vasto, pois:  

 

[...] o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, porque 
envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer 
bastante diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de 
natureza diferente. (TARDIF, 2010, p.18). 

 

Assim, como o autor afirma anteriormente, os saberes docentes provêm de 

campos diversos, como a família, a escola que estudou, universidades ou IES, 

cursos, dos lugares que frequenta, todos provenientes da sociedade, tornando o 

saber algo social (TARDIF, 2010, p.12 e 19). São saberes adquiridos de várias 

fontes, tais como: “[...] disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os da 

ciência da educação e da pedagogia) e experienciais”. (TARDIF, 2010, p.33). Para 

esse autor é possível “classificar e identificar os saberes” docentes a partir do 

seguinte quadro: 
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Quadro 4 - Os saberes dos professores segundo as fontes sociais de 
aquisição e os modos de integração no trabalho docente 

  

Saberes dos Professores Fontes sociais de aquisição 
Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, os 
estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 

magistério 
 

Os estabelecimentos de formação de 
professores, os estágios, os cursos 

de reciclagem, etc. 

Pela formação e socialização 
profissionais nas instituições 
de formação de professores 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” dos 
professores: programas, livros 

didáticos, caderno de exercícios, 
fichas, etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, 
sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes de sua 
própria experiência na 

profissão, na sala de aula e 
na escola 

A escola do ofício e na sala de aula, 
a experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 
pela socialização profissional 

Fonte: TARDIF (2010, p.63). 

 

 O autor propõe este modelo de classificação afim de mostrar o “pluralismo do 

saber profissional”, ou seja, ele está fazendo uma relação dos diferentes saberes, 

seus locais aquisição e sua relação com a profissão de professor. Esses dados são 

importantes para esta pesquisa uma vez que identifica o processo de formação 

continuada, desde o início da educação, sua trajetória e a utilização desses 

conhecimentos na sala de aula. 

Como podemos ver no quadro, há diferentes tipos de saberes que não são 

aprendidos apenas em sala de aula. É preciso que o professor tenha vivência social, 

experiência na prática, além de outras diversas experiências. Todos aspectos, 

interações e acontecimentos na trajetória de vida de um professor pode oferecer 

subsídios ao profissional que serão aplicados durante as aulas. 

Tardif (2010) foca na formação do professor para sua prática pedagógica em 

sala de aula. O autor refere-se há saberes provenientes tanto da formação escolar e 

profissional, quanto saberes pessoais, saberes provenientes de programas e livros 

didáticos, bem como da sua própria experiência profissional . Para a construção dos 

saberes dos professores, uma das maiores contribuições de Tardif (2010)  é a de 

incluir a formação subjetiva de saberes. Essa formação subjetiva pode aumentar o 

grau de agência do professor, e delega a ele parte significativa de sua própria 

formação, a partir de sua prática. 
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Para o autor Moacir Gadotti (2005), a educação formal: 

 

[...] tem objetivos claros e específicos e é representada pelas escolas e 
universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como 
o currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em 
nível nacional, com órgãos fiscalizadores ministérios da educação. A 
educação não formal é mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. 
[...] Podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder certificados de 
aprendizagem. (GADOTTI, 2005, p.2). 

 
A autora Maria da Glória Gohn (2014, p. 40) também diferencia a educação 

formal da não-formal: “[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, 

com conteúdos previamente demarcados”. (GOHN, 2014, p.40).  

Tardif (2010) não usa esse termo, mas também postula que a formação do 

professor é composta de diversos fatores, que ele chama de “saberes provenientes 

da formação profissional”. Para ele, esses saberes podem ser definidos como 

“saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores (escolas 

normais ou faculdades de ciências da educação” (TARDIF, 2010, p.36). 

O texto acima de Tardif (2010) pode ser confirmado pelo relato de Gohn 

(2014), em que a autora afirma que faz parte da educação profissional formal do 

professor, não somente a parte formal adquirida na escola, nas IES, mas também os 

títulos acadêmicos exigidos aos docentes também estão na educação formal. Ela 

pressupõe um espaço próprio para ocorrer, uma instituição e evidentemente 

conteúdos a serem absorvidos. 

Gohn (2006) também indica que os objetivos desta educação consistem no   

“[...] ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados” (GOHN, 

2006, p.29), para que as pessoas possam fazer parte e atuar na sociedade.  

Para Cascais e Terán (2011, p.3) “A educação formal é metodicamente 

organizada, ela segue um currículo, é dividida em disciplinas, segue regras, leis, 

divide-se por idade e nível de conhecimento”, de acordo com a citação, que a 

educação formal tem essas características, que se distinguem dos outros tipos de 

educação e a tornam importantíssima para os docentes universitários. 

A educação formal tem por finalidade segundo Gohn (2006, p. 29): 

 

 [...] entre outros objetivos destacam-se os relativos ao ensino e 
aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados, normalizados 
por leis, dentre os quais destacam-se o de formar o indivíduo como um 
cidadão ativo, desenvolver habilidades e várias competências, desenvolver 
a criatividade, percepção, motricidade etc.  
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Gohn (2006) no parágrafo anterior ainda destaca mais características da 

educação formal, aplicando-se ao tema deste estudo para os docentes, pois quando 

adquirem esta formação, recebem assim um conjunto de habilidades e 

competências que contribuem para o exercício da profissão.  

Um docente do Curso Superior em Tecnologia em Hotelaria deve atender as 

diretrizes do Ministério da educação (MEC), o professor deve possuir “[...] a 

formação acadêmica exigida para a docência no nível superior, nos termos do Artigo 

66 da Lei 9.394 e seu Parágrafo Único” (BRASIL, 2002, p.3) e, sendo assim, torna-

se necessário para o ensino superior pós-graduação, mestrado ou doutorado citado 

anteriormente. 

Como já dito anteriormente a formação do professor provém não apenas do 

âmbito formal, mas também o conhecimento pode ser transmitido de forma informal 

e não-formal, a primeira começa no ambiente da casa, nos espaços de convívio, 

seja por herança familiar, pela religião ou por outros motivos:  

 
[...] a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu 
processo de socialização – ocorrendo em espaços da família, bairro, rua, 
cidade, clube, espaços de lazer e entretenimento; nas igrejas; e até na 
escola entre os grupos de amigo; ou em espaços delimitados por 
referências de nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, sempre 
carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos 
herdados. Poderá ter ou não intencionalidades (por exemplo, educar 
segundo os preceitos de uma dada religião é uma intencionalidade). A 
grande diferença da educação não formal para a informal é que na primeira 
há uma intencionalidade na ação: os indivíduos tem uma vontade, tomam 
uma decisão de realizá-la, e buscam os caminhos e procedimentos para 
tal”. (GOHN, 2014, p.40). 

 

 Para Gohn (2006) a educação informal forma os cidadãos no que diz respeito 

as características, atitudes e cada pessoa de acordo com o grupo que a criou e 

influenciou na sua criação de valores e cultura. Já a não-formal propicia o 

conhecimento do mundo, a socialização e relações sociais.  

Conforme Gohn (2006) a educação informal é eterna e não possui 

organização, enquanto a não-formal é subjetiva e está ligada a construção da 

identidade do indivíduo, a informal está ligada também a subjetividade e a 

construção de identidade porque fala em herança cultural. A não-formal é 

caracterizada por intencionalidade, e provavelmente é mais objetiva e organizada do 

que a informal. Para um docente, por exemplo, a educação informal seriam os 
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lugares que se tem lazer, a convivência com as pessoas e até com a família, a não-

formal, no entanto poderiam ser os cursos on-line e a autoaprendizagem.  

Em seus estudos sobre a educação não-formal, Gohn (2006, p.12) apresenta 

essa educação como “a área do senso comum” e por isso não é considerada pela 

mídia como forma de educação pois não possui os “processos escolarizáveis”. Ela 

define as  muitas vertentes da educação não-formal:  

 

[...] a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; 
a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de 
habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e 
exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com 
objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos 
cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos 
fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se 
passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em 
especial a eletrônica etc. São processos de autoaprendizagem e 
aprendizagem coletiva adquiridas a partir da experiência em ações 
coletivas, organizadas segundo eixos temáticos: questões étnico-raciais, 
gênero, geracionais e de idade, etc. (GOHN,2006, p.12). 

 
Para o Gadotti (2005), a educação não-formal é flexível, “[...] respeitando as 

diferenças e as capacidades de cada um [...]” (GADOTTI, 2005, p.2), o autor ainda 

afirma que a educação não-formal é menos hierárquica, “[...] não precisa seguir um 

sistema sequencial e hierárquico de progressão[...]” (GADOTTI, 2005, p.2). 

Gadotti (2005) também afirma que muitos tratam a educação não-formal e 

informal como sinônimos, quando na realidade tratam-se de assuntos bem distintos, 

inclusive da educação formal, como afirma Gohn (2006, p.28): 

 

[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 
aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, 
amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e 
sentimentos herdados: e a educação não-formal é aquela que se aprende 
"no mundo da vida", via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas.  

 
Gohn (2006) também exemplifica para que possamos entender as diferenças 

entre essas educações de forma bem simples, o primeiro exemplo usado é sobre 

“quem é o educador” nos diferentes tipos de formação: 

 

Quem é o educador em cada campo de educação que estamos tratando? 
Em cada campo, quem educa ou é o agente do processo de construção do 
saber? Na educação formal sabemos que são os professores. Na não- 
formal, o grande educador é o outro, aquele com quem interagimos ou nos 
integramos. Na educação informal, os agentes educadores são os pais, a 
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família em geral, os amigos, os vizinhos, colegas de escola, a igreja 
paroquial, os meios de comunicação de massa etc. (GOHN, 2006, p.29). 

 
Conforme Gadotti (2005), é possível também diferenciar os tipos de educação 

tomando como exemplo o local onde são realizadas, na educação formal, o exemplo 

usado é a escola que é “[...] marcado pela formalidade, pela regularidade e pela 

sequencialidade” (GADOTTI, 2005, p.2), já como cenário da educação não-formal o 

exemplo seria a cidade que “[...] é marcado pela descontinuidade, pela 

eventualidade, pela informalidade [...], embora ele também afirme que “ [...] são 

múltiplos os espaços da educação não-formal [...] igrejas, os sindicatos, os partidos, 

a mídia, as associações de bairros [...]”.  

A autora também mostra que as diferenças entre os espaços também devem 

ser consideradas:   

 

Onde se educa? Qual é o espaço físico territorial onde transcorrem os atos 
e os processos educativos? Na educação formal estes espaços são os do 
território das escolas, são instituições regulamentadas por lei, certificadoras, 
organizadas segundo diretrizes nacionais. Na educação não-formal, os 
espaços educativos localizam-se em territórios que acompanham as 
trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais 
informais, locais onde há processos interativos intencionais (a questão da 
intencionalidade é um elemento importante de diferenciação). Já a 
educação informal tem seus espaços educativos demarcados por 
referências de nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia etc. A 
casa onde se mora, a rua, o bairro, o condomínio, o clube que se frequenta, 
a igreja ou o local de culto a que se vincula sua crença religiosa, o local 
onde se nasceu etc. (GOHN, 2006, p.29). 

 
Para Gohn (2006) o jeito que se educa também se distingue na educação 

formal, informal e não-formal:  

 
Como se educa? Em que situação, em qual contexto? A educação formal 
pressupõe ambientes normatizados, com regras e padrões 
comportamentais definidos previamente. A não-formal ocorre em ambientes 
e situações interativos construídos coletivamente, segundo diretrizes de 
dados grupos, usualmente a participação dos indivíduos é optativa, mas ela 
também poderá ocorrer por forças de certas circunstancias da vivência 
histórica de cada um. Há na educação não-formal uma intencionalidade na 
ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes. 
Por isso, a educação não-formal situa-se no campo da Pedagogia Social- 
aquela que trabalha com coletivos e se preocupa com os processos de 
construção de aprendizagens e saberes coletivos. A informal opera em 
ambientes espontâneos, onde as relações sociais se desenvolvem segundo 
gostos, preferências, ou pertencimentos herdados. (GOHN, 2006, p.29). 

 

Então, a educação não-formal prescinde de uma intenção de aquisição de 

conhecimento para desempenhar alguma tarefa ou desenvolver alguma habilidade 
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de pensamento. Já a educação informal tem como objetivo a socialização das 

pessoas e não contempla essa intencionalidade: 

 

 [...] desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e de 
se expressar no uso da linguagem, segundo valores e crenças de grupos 
que se frequenta ou que pertence por herança, desde o nascimento Trata-
se do processo de socialização dos indivíduos (GOHN, 2006, p.29).  

 

Já na educação não-formal as pessoas são capacitados para: “[...] se 

tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de 

conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais” 

(GOHN, 2006, p.29), ainda segundo a autora na educação não-formal acontece: 

 

[...] A construção de relações sociais baseadas em princípios de igualdade e 
justiça social, quando presentes num dado grupo social, fortalece o 
exercício da cidadania. A transmissão de informação e formação política e 
sociocultural é uma meta na educação não formal. Ela prepara os cidadãos, 
educa o ser humano para a civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, 
individualismo etc. (GOHN, 2006, p.29). 

 

Segundo Gohn (2006, p. 31), os resultados esperados para cada um dos três 

tipos de educação são: para a educação formal, a aprendizagem e a titulação; para 

a educação informal os resultados acontecem a partir da visão do senso comum; 

enquanto que na educação não-formal há o desenvolvimento de vários processos, 

dentre eles: “consciência e organização de grupo”, “construção e reconstrução de 

concepções”, “sentimento de identidade”, “formação para a vida”, “resgate do 

sentimento de valorização de si próprio”, “os indivíduos aprendem a ler e interpretar 

o mundo que os cerca”.  

Como podemos concluir, os diferentes tipos de educação são importantes 

para o magistério e uma complementa a outra. A educação não-formal também pode 

ser entendida como experiência, vivência na prática, no caso dos docentes seja em 

meios de hospedagem ou no fato de dar aula. Abordaremos a seguir o que 

entendemos como “colocar em prática” os conhecimentos adquiridos pelas 

formações.   

A experiência profissional no mercado de trabalho está ligada a associação da 

teoria e da prática, e também é uma fonte de aquisição de formação para um 

professor. Um exemplo seriam os saberes adquiridos pela educação formal sendo 

aplicada na profissão correspondente, como afirma Tardif (2010, p.57): 
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[...] Mas, mesmo assim, acontece raramente que a formação teórica não 
tenha de ser completada com uma formação prática, isto é, com uma 
experiência direta com o trabalho, experiência essa de duração variável e 
graças à qual o trabalhador se familiariza com seu ambiente e assimila 
progressivamente os saberes necessários à realização d”e sua tarefas.  

 

Em conformidade com o parágrafo anterior, a coordenadora do curso de 

pedagogia, da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 

Helena Storleder Côrtes explica sobre a relevância da formação e da experiência 

para exercer o magistério superior, para ela:  

 
[...] a formação acadêmica apoia-se num tripé, que envolve as seguintes 
características: o domínio na área do conhecimento; a experiência 
profissional naquela área; e o domínio didático-pedagógico. (DOCENTES 
UNIVERSIA, 2016, [s.p.]). 

 

 É necessário então que os professores tenham prática na área específica que 

almejam, se for Hotelaria que seja dentro de um meio de hospedagem, por exemplo. 

O parágrafo primeiro do artigo 67 da LDB, concorda com os autores 

apresentados anteriormente, quanto a relevância da experiência: 

  
 1

o
 A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 

quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada 
sistema de ensino. (BRASIL, 1996, [s.p.]). 

 
O profissional do magistério superior deve então ter experiência como 

condição de ingresso nesse ofício. Essa experiência pode proporcionar ao professor 

melhores condições para formar os discentes, oferecendo durante as aulas 

exemplos do que esperar e encontrar no exercício da atividade escolhida.  

 

[...] na prática cotidiana, ainda encontramos uma gama de professores com 
comprovada prática profissional, anos de experiência nas áreas de Turismo 
e Hospitalidade (envolve hotéis, pousadas, restaurantes...) (RAMPIM, 2010, 
p.18). 

  
A vivência, na prática, deve ser então valorizada, pois é uma forma de 

articulação dos conhecimentos adquiridos na educação formal e a realidade do dia-

a-dia. Os cursos de extensão, aperfeiçoamento, ensinos formais ou não formais 

também são de suma relevância para a formação docente.  

 Conforme o vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, João 

Cardoso Palma Filho, docente no Instituto de Artes da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP):  
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[...] a experiência profissional é válida, mas varia muito de curso para curso. 
Na opinião de Palma Filho, a experiência prática e a realização de cursos 
fora da universidade não têm muita influência caso o docente lecione 
disciplinas estritamente teóricas. Mas para ele, quando se trata de cursos 
práticos a coisa muda e o conhecimento passa a pesar mais. (DOCENTES 
UNIVERSIA, 2016, [s.p]). 

 
O texto acima confirma então que experiência deve ser vivida de acordo com 

a carreira escolhida, por isso, podemos supor que um docente que dê disciplinas 

práticas deveria ter trabalhado com o determinado assunto. Porém, nas disciplinas 

teóricas acredita-se que não seja tão essencial a experiência, embora discordemos 

um pouco da citação. 

Algumas dessas informações podem ser confirmadas pelo site Universitário 

(2016) sobre a experiência do professor:  

 

[...] “É importante ter profissionais antenados com as práticas do dia-a-dia 
para trazer esse tipo de experiência aos alunos", explica o pró-reitor de 
graduação da UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul), Carlos Augusto 
Andrade. Para o professor da graduação de Mídias Digitais da Universidade 
Metodista de São Paulo, Leandro Martins Guertzenstein Angare, os 
estudantes também dão valor à prática. "Os jovens prestam atenção nos 
exemplos trazidos do mercado, demonstram interesse pela explicação e 
participam ativamente", conta ele. (UNIVERSITÁRIO, 2016, [s.p.]) 

 

Conforme o site Docentes Universia (2016), o vice-presidente conclui citando 

um exemplo: 

 
[...] um médico que atua fora da universidade, ou um advogado que possui 
escritório próprio. De acordo com ele, essa vivência tornaria mais prático um 
curso ministrado por profissionais desse perfil. A solução pode ser como a 
escolhida por Martino, que mesmo tendo ingressado cedo na docência 
nunca deixou de atuar como jornalista. Martino conta que ter um pé no 
mercado faz com que seja possível unir prática profissional e a teoria 
associada a essa atividade, o que beneficia o trabalho elaborado dentro da 
sala de aula, o terceiro elemento desse tripé: domínio didático-pedagógico. 
(DOCENTES UNIVERSIA, 2016, [s.p.]). 

 
 Se fosse possível comparar com a Hotelaria e a área de hospedagem, a partir 

do exemplo acima, poderíamos dizer que um professor que tenha um hotel além do 

seu trabalho acadêmico ou que já tenha trabalhado em um meio de hospedagem 

poderia unir a prática com a docência mostrando aos seus alunos as experiências 

que ele obteve na área. 

Em conformidade com o quadro mostrado no início deste capítulo (quadro 4), 

os saberes do professor podem ser resumidos com os tipos de formação e 
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experiência, ao longo da vida dos professores, estes vão aprendendo as habilidades 

e competências que concernentes ao magistério formando assim o perfil desejável:  

 

[...] professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina 
e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências 
da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 
sua experiência cotidiana com os alunos. (TARDIF, 2010, p.39). 

 
O professor deve ter noções de pedagogia para ministrar suas aulas, além de 

dominar o conteúdo ministrado, unindo o conhecimento do assunto a ser ensinado 

com as metodologias de ensino que garantam uma maior didática e facilidade para 

aprendizagem de seus alunos. Podemos confirmar que ministrar aulas significa 

prioritariamente saber ensinar, saber lecionar: 

 

Dizer que o saber dos professores é temporal significa dizer, inicialmente 
que ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar 
progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente. 
(TARDIF, 2010, p.20). 

 

A experiência, portanto, além de ministrar aulas, é também baseada na 

vivência anterior dentro da sala de aula como alunos durante o primeiro e segundo 

grau. Essa vivência já tem caráter formacional, pois os futuros professores já irão 

aprendendo os encargos da profissão e como é ser aluno (TARDIF, 2010, p.20). O 

Regulamento do Magistério Superior do Centro Universitário Serra dos Órgãos 

(UNIFESO), na Seção X,  no artigo 22, p.9, descreve que para ser professor titular 

da IES deve:  

 
I – Possuir experiência no magistério superior, em docência e/ou pesquisa, 
em disciplinas e/ou área compatível com a área docente pretendida de, no 
mínimo, cinco anos; (UNIFESO, 2016, [s.p.]). 

 

Dependendo da Universidade isso pode ser requisito ou não para lecionar. O 

fato é que professores que já tenham ministrado aulas antes, podem ter uma 

“bagagem” maior, mais segurança, como previsto no projeto pedagógico da 

Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) que contempla:  

 

Uma equipe de docentes com qualificação e experiência acadêmica e de 
mercado, que trazem exemplos advindos da realidade que o futuro 
profissional irá enfrentar; A avaliação sistemática do currículo, do material 
didático e de desempenho de professores, realizada em parceria com a 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). (UNIGRANRIO, 2016, p. 20). 
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Com isso, a relevância da experiência do magistério superior para os 

professores universitários, é tão bem visto quanto sua experiência profissional, pois 

ela mostra que o docente já possui habilidade de ensinar, de transmitir conteúdos, o 

que torna as suas aulas mais didáticas, transmitindo mais confiabilidade e 

segurança para os alunos, uma vez que a sua experiência permite uma facilidade e 

uma didática maior ao abordar os temas de estudo. 

No próximo capítulo, analisaremos dois CST em Hotelaria afim de observar as 

semelhanças e diferenças e estudar as disciplinas ofertadas pelos cursos que 

serviram como base para as próximas etapas dos cursos.  
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4 BREVE ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE CURSOS E CURRÍCULOS DE 

TECNOLOGIA EM HOTELARIA  

 

Apresentaremos a seguir, as características dos Cursos de Tecnologia em 

Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Os 

dados aqui expostos serviram como modelo para a elaboração de um resumo das 

ementas das disciplinas, afim de ser instrumento de comparação e escolha das 

disciplinas lecionadas pelos docentes estudados que teriam relação com a área em 

foco. 

É importante destacar que houve a intenção de padronizar as informações 

coletadas nessas IES, mas não foi possível, pois, houveram dificuldades quanto a 

coleta de informações porque a UFF disponibiliza online os dados mais específicos, 

como a ementa das disciplinas facilitando o acesso de qualquer interessado em 

saber mais sobre o curso e o SENAC não possui as mesmas informações 

disponíveis em seu site. Entendemos que essas informações deveriam estar 

obrigatoriamente disponíveis. Foi solicitado ainda informações do SENAC na 

condição de ex-aluno, como aluno que gostaria de conhecer o curso, mas não foi 

possível adquirir as informações. 

 

 

4.1 A HOTELARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

A UFF é de natureza pública, localiza-se na cidade de Niterói, região sudeste 

do estado do Rio de Janeiro, além de possuir Campi nos diferentes bairros da 

cidade, possui em outras cidades do estado. O campus da Faculdade de Hotelaria é 

o Gragoatá, próximo ao centro da cidade (HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]). 

A Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF (FTH) tem cerca de 700 alunos e 

28 professores com titulação e experiência na área e inclui os cursos de 

Bacharelado em Turismo e de Tecnologia em Hotelaria, conforme o site da 

universidade (2015). Criado em 2011, o Curso de Tecnologia em Hotelaria, tem por 

finalidade:  
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[...] a formação de profissionais qualificados para assumir o planejamento, a 
operação e a administração de organizações e empreendimentos hoteleiros 
e não-hoteleiros. (HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]).  

 

Além do curso de Tecnologia em Hotelaria, a Faculdade de Turismo e 

Hotelaria da UFF oferece o Bacharel em Turismo e a pós-graduação: o MBA em 

Gestão de Empreendimentos Turísticos e Mestrado em Turismo. A faculdade 

também encoraja: 

 

[...] o intercâmbio acadêmico internacional visando à troca de experiências e 
vivências com renomados nomes do turismo mundial, tanto na formação 
continuada de seus professores quanto na oferta de módulos de ensino 
internacionais e de viagens técnicas ao exterior (HOTELARIA UFF, 2016, 
[s.p]).  

 
Recentemente foi aberto o Mestrado, pelo Programa de Pós Graduação em 

Turismo (PPGTUR):  

 

A criação do Programa de Pós-graduação em Turismo da Universidade Federal 
Fluminense - PPGTUR-UFF objetiva suprir relevante demanda na busca pelo 
conhecimento sobre o turismo, ampliando a formação e qualificação dos 
profissionais que atuam na área do turismo, seja na pesquisa e docência, seja na 
capacitação de profissionais para exercício de funções estratégicas em 
organizações públicas e privadas, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde 

está sediada a UFF. (HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]). 

 

Quanto a gradução dessa universidade, houve uma reestruturação de 

currículo em 2015, modificando a carga horária de 2400 horas para 1.860 horas e o 

tempo de integralização mínima é de cinco períodos (semestrais). Os dados 

apresentados serão as informações atuais deste curso. As aulas acontecem em 

período integral (manhã e tarde), sendo ofertadas 40 vagas anuais (HOTELARIA 

UFF, 2016, [s.p.]). 

 Possui conteúdo amplo e diversificado por dispor de disciplinas voltadas a 

gestão e administração, legislação, além das próprias do turismo, hospitalidade, 

hospedagem e alimentos e bebidas. O esgresso por esta instituição estará 

preparado para trabalhar nos variados ramos, segundo o endereço eletrônico da 

UFF, são: hotéis, níveis de gerência, supervisão e/ou operação; consultoria a 

empresas do ramo quer seja público ou privado; empreendimentos de hospitalidade 

doméstica; eventos; recursos humanos; pesquisa ligadas ao turismo e a 

hospitalidade; empresas e espaços de lazer e turismo; centros culturais; clubes; 
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parques de diversões e temáticos; shoppings; navios; plataformas; restaurantes; 

hospitais; organizações de terceiro e segundo setor e outros. 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF foi concebido a partir 
do entendimento da hospitalidade como um fenômeno social-antropológico, 
cujos desdobramentos têm influência nos espaços onde acontecem as 
interações pessoais e interpessoais características da sociedade 
contemporânea. A vertente comercial da hospitalidade, conhecida como 
hotelaria, é um dos setores que muito tem avançado no país (e no mundo) 
nas últimas décadas, a partir não só do aumento e melhoria da oferta de 
instalações e serviços, mas da geração de emprego e renda e da 
consequente expansão da economia, a partir da integralização de uma 
complexa rede de negócios e relacionamentos. (HOTELARIA UFF, 2016, 
[s.p]). 

 

No texto de criação do curso é enfatizado o caráter social e antropológico da 

hospitalidade, tendo a hospedagem comercial como uma de suas consequências. É 

a partir dessa filosofia que o curso foi inicialmente estruturado como podemos 

observar na citação anterior. 

 Nos quadros a seguir, mostraremos às disciplinas ofertadas pela UFF no 

Curso de Tecnologia em Hotelaria. 
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Quadro 5 - Disciplinas do primeiro período de Tecnologia em Hotelaria na UFF 
 

1º PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

TOTAL (h) 

CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA À MESA 30 

CIDADE, HOSPITALIDADE E ACESSIBILIDADE 30 

ESPANHOL I 60 

HOSPITALIDADE 60 

INGLÊS I 60 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 60 

INTRODUÇÃO À HOTELARIA 60 

MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA À HOTELARIA I 30 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 30 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA I 30 

TECNOLOGIAS GERENCIAIS EM EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E 
RESTAURAÇÃO 

30 

ÉTICA E CULTURA EM HOSPITALIDADE 30 

Fonte: Elaboração própria com base no site da UFF. 

 

As disciplinas e a carga horária, definidas pela UFF, devem ir de encontro das 

necessidades, as quais durante o planejamento do curso diagnosticou-se com 

relação à avaliação dos impactos positivos do curso para a demanda local, bem 

como as normas de estruturais exigidas pelos órgãos fiscalizadores e avaliadores 

dos cursos de nível superior. Podemos observar que o foco maior, os quais exigiram 

uma carga maior de horas, são os que envolvem a administração, hospitalidade, 

hotelaria e a parte de línguas estrangeiras, disciplinas estas que são fundamentais 

para o exercício da profissão e que estão ligadas diretamente à hospedagem, 

conforme definido anteriormente por Castelli (2006) e Duarte (2005). 

O quadro a seguir descreve as disciplinas ligadas à hospedagem, suas 

ementas e objetivos. 
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Quadro 6: Disciplinas voltadas a hospedagem do primeiro período na UFF – 
ementa de objetivo 

 

Disciplina Ementa Objetivo da disciplina 

HOSPITALIDADE I  

“Sócio-antropologia da Hospitalidade. 
As diferentes escolas de estudo. 
Tempos e espaços sociais da 
Hospitalidade. Hospitalidade nos 
campos social, comercial e privado. A 
hospitalidade doméstica, pública e 
virtual. A hospitalidade nas cidades: 
acessibilidade, legibilidade e identidade 
como categorias de análise da 
hospitalidade. A hospitalidade como 
promotora da proximidade humana. A 
hospitalidade no contexto do turismo.” 
(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]). 

“Propiciar aos alunos uma visão abrangente 
das teorias da Hospitalidade nos contextos 
social, privado e comercial. Fomentar a 
compreensão dos valores de convivência, 
respeito, tolerância, acolhimento e condições 
para a hospitalidade. Situar a Hospitalidade no 
contexto turístico, possibilitando ao aluno uma 
percepção ampliada da importância da 
hospitalidade no planejamento turístico, gestão 
de empreendimentos turísticos, agência de 
viagens e eventos, assim como em demais 
serviços ligados ao fenômeno turístico. Ao 
realçar a importância do estudo interdisciplinar 
e holístico da Hospitalidade, dar-se-á ao 
egresso uma visão reflexiva e consciência 
crítica no cerne de sua atuação 
profissional.”(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]) 

INTRODUÇÃO À 
HOTELARIA  

“História da hotelaria, cadeias e redes 
hoteleiras. Tipologia dos meios de 
hospedagem (nas formas hoteleira e 
extra-hoteleira). Classificação hoteleira 
oficial, comercial e independente. 
Formas de comercialização de meios 
de hospedagem. A atuação profissional 
e as características dos serviços 
Hoteleiros. Habilidades necessárias ao 
profissional da Indústria Hoteleira. 
Organização operacional e 
administrativa de meios de 
hospedagem – departamentos 
hoteleiros, organogramas e 
fluxogramas. Rotinas departamentais.” 
(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.])  

“Apresentar ao aluno o mercado hoteleiro, 
suas tipologias e os instrumentos que o regem 
nos diversos contextos turísticos.” 
(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.] 

ÉTICA E 
CULTURA EM 
HOSPITALIDADE 

“Ética. Ética e Moral. Ética, Cultura e 
Sociedade. História da Cultura. 
Etnocentrismo, racismo e xenofobia. 
Diversidade sexual e cultural. Cultura e 
ética. Cultura e turismo. 
Relacionamento interpessoal (social e 
profissional) em Hotelaria. Relação com 
clientes/hóspedes. Imagem do 
profissional de Hotelaria e Turismo. 
Código Global de Ética do Turismo. 
Manual de Conduta Hoteleira.” 
(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]) 

“GERAIS: A finalidade da disciplina é de 
trabalhar conceitos relativos à Cultura e Ética 
em turismo, tendo em vista a formulação de 
uma visão sociocultural do setor de turismo e 
hospitalidade. ESPECÍFICOS: Ao término da 
disciplina o aluno deverá estar apto a: a) 
enunciar os principais conceitos de Cultura e 
Ética; b) distinguir Ética, Moral e Valores; c) 
Ética Profissional; d) conhecer as normas do 
Código de Ética da profissão, bem como o 
Manual de Conduta Hoteleira.” (HOTELARIA 
UFF, 2016, [s.p.]) 

Fonte: Elaboração própria baseada no site da UFF.  

 

No quadro apresentado, constatamos a presença da disciplina de idiomas, 

que embora seja importante para a parte de hospedagem, segundo Castelli (2006), 

que vê a língua estrangeira como um diferencial e Duarte (2005) que acredita ser o 

grande motivo de contratação para as funções, principalmente do front office, não 

será considerada neste trabalho, pois como o objetivo da pesquisa tem como foco a 
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área de hospedagem, e nas disciplinas específicas dessa ramificação do ensino do 

turismo, focaremos, portanto, nas disciplinas mais afins e mais importantes da área 

analisada.  

Observando os professores que lecionam no primeiro semestre deste curso, 

pode-se contatar que eles obtêm contato direto com as disciplinas voltadas ao 

serviço de hotelaria, desde sua origem, apresentando o mercado de trabalho da 

área, sobretudo de hospedagem, suas tecnologias, técnicas administrativas, 

conceito e teoria e o contato com as diversas escolas de hospitalidade. 

Consideramos a disciplina de ética e cultura em hospitalidade, pois nessa 

disciplina é apresentado o Manual de conduta hoteleira produzido pela Associação 

Brasileira de Hotéis (ABIH) que é de suma importância para a área de hospedagem, 

pois propõe uma padronização de procedimentos e posturas, além de uma atuação 

mais ética nos empreendimentos hoteleiros, “[...]  é uma ferramenta complementar e 

auxiliar no processo de capacitação profissional dos gestores de meios de 

hospedagem e propicia a criação de novas competências e habilidades profissionais 

e sociais.” (ABIH, 2016, [s.p.]). 

Esta grade curricular permite que o aluno consiga, ao iniciar o curso, definir 

sua afinidade ou não com a hotelaria e se ela desperta o interesse do discente de 

permanecer e aprofundar seus conhecimentos. 
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Quadro 7 - Disciplinas do segundo período de Tecnologia em Hotelaria na UFF  
 

2º PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 

ESPANHOL II 60 

ESTATÍSTICA APLICADA AO TURISMO 60 

GESTÃO DE PESSOAS 60 

HIGIENE DE ALIMENTOS 30 

INGLÊS II 60 

INTRODUÇÃO A ALIMENTOS E BEBIDAS 60 

LAZER E RECREAÇÃO 30 

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 30 

Fonte: Do autor com base no site da UFF. 

 

 

Logo, pode-se observar a redução do número disciplinas comparadas ao 

primeiro período. Tendo como apoio as ementas das disciplinas e com base nas 

definições sobre hospedagem, não foram encontradas disciplinas voltadas à 

hospedagem no segundo período.  

Neste período a formação é bem específica na área de alimentos, segurança 

e instrumental em idiomas. É válido destacar o direcionamento das disciplinas de 

Gestão de pessoas e Lazer e Recreação, mesmo sendo importantes para a 

hospedagem não são específicas e possuem um perfil diferente do referencial 

teórico já citado, por isso decidimos não abrange-las nessa pesquisa. A primeira, em 

toda a parte de pessoal e treinamento em hotéis e consequentemente em 

hospedagem, e a segunda tem ênfase em hotéis de lazer, resorts e colônia de férias 

que também são tipos de hospedagem, porém mesmo assim não foram 

consideradas pois, só fazem menções e não são específicas nessa área de atuação.  

Observemos o terceiro período: 
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Quadro 8 - Disciplinas do terceiro período de Tecnologia em Hotelaria na UFF  
 

NOME DA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA TOTAL (h) 

GESTÃO E CONTROLADORIA HOTELEIRAS 60 

LABORATÓRIO DE ALIMENTOS & BEBIDAS 60 

LABORATÓRIO DE FRONT-OFFICE 30 

LABORATÓRIO DE GOVERNANÇA 30 

MARKETING DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 60 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS I 60 

SERVIÇO DE SALÃO, MAÎTRE E GARÇOM 30 

SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDADE HOTELEIRA 30 

Fonte: Do autor com base no site da UFF 

   

O terceiro período é composto por oito disciplinas, sendo que 

aproximadamente metade delas faz parte de hospedagem. No quadro seguinte 

mostraremos a ementa e objetivo de cada uma delas: 
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Quadro 9 - Disciplinas voltadas a hospedagem do terceiro período na UFF – 
ementa de objetivo  

 

Disciplina Ementa Objetivo da disciplina 

LABORATÓRIO DE 

FRONT-OFFICE 

“Técnicas de recepção; Atendimento de 

solicitações e reclamações; Postura de 

atendimento; Processos manuais e 

informatizados de reservas, check-in, 

check-out, telefonia, lançamento em conta, 

geração de dados sobre o hóspede, 

estorno, mudança de UH e walk-in. 

Serviços de concièrgeria, mensageiro e 

capitão-porteiro.” 

(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.])  

“Permitir aos alunos o exercício das 

práticas profissionais de hospitalidade, na 

área de recepção e front-office.” 

(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]) 

LABORATÓRIO DE 

GOVERNANÇA 

“Fluxos de trabalho da camararia, materiais 

de limpeza, higiene e saúde no exercício 

da profissão. Processos de arrumação da 

UH (organização, abertura de cama, 

organização do carrinho, avisos de 

limpeza) e áreas sociais. Logística, 

estoque e serviço de supervisão de 

andares. Formulários e processos de 

camararia e governança. Postura 

profissional e atribuições em governança. 

Lavanderia interna e externa – processos 

de lavagem, secagem, costuraria e 

passadoria. Distribuição de roupas internas 

e externas. Reposição e estoque de 

frigobar.”(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]) 

“Permitir aos alunos o entendimento e o 

exercício das práticas profissionais de 

governança, camararia e lavanderia, bem 

como logística, fluxos e operações destes 

setores.”(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]) 

PLANEJAMENTO 

E ORGANIZAÇÃO 

DE EVENTOS 

“Eventos e turismo. Conceitos e definições 

de eventos. Mercado e tendências na área 

de eventos. Design de eventos. 

Classificação e tipologia de eventos. 

Empresas de eventos. O processo de 

planejamento de eventos. Captação de 

eventos. Associações relacionadas à área 

de eventos. Legislação específica para 

eventos. Calendário de eventos. Logística 

de eventos em meios de hospedagem” 

(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]) 

“GERAL: Proporcionar conhecimento 

teórico sobre planejamento e organização 

de eventos, bem como sua relação com o 

fenômeno do turismo.  ESPECÍFICOS: 

Contextualizar o setor de eventos no 

âmbito do turismo; Apresentar definições, 

conceitos, tipologias e classificações dos 

eventos; Fornecer condições básicas para 

a concepção e elaboração de um projeto 

de evento; Analisar as ferramentas de 

planejamento, comercialização e 

divulgação de eventos; Entender a 

logística dos eventos nos meios de 

hospedagem.” (HOTELARIA UFF, 2016, 

[s.p.]) 

Fonte: Do autor com base no site da UFF. 

 

Embora Duarte (2005) tenha uma visão divergente de Castelli (2006), e afirme 

que a parte de eventos está vinculada a esta área, podendo variar caso o hotel 

possua uma área de convenções, não será considerada para análise deste estudo, 
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já que estamos delimitando a área particular de hospedagem e não as outras áreas 

que tem vínculo com ela. 

O foco neste período é a gestão e o planejamento da parte hoteleira, 

apresentando conceitos e técnicas de gerenciamento e estruturação, e os 

laboratórios de práticas das atividades de recepção e governança, sendo estas 

disciplinas ligadas diretamente à hospedagem. As disciplinas de hospedagem do 

terceiro período são muito importantes, pois ensinam caracterizam as subdivisões 

desta área segundo alguns autores. Os laboratórios também são de suma 

relevância, já que demonstram um pouco da prática da hotelaria e da hospedagem. 

 
Quadro 10 - Disciplinas do quarto período de Tecnologia em Hotelaria na UFF  

 

NOME DA DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

TOTAL (h) 

BAR E BEBIDAS 60 

EMPREENDEDORISMO II 60 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 150 

GESTÃO DE ALIMENTOS & BEBIDAS 30 

HOTELARIA EM EMPREENDIMENTOS NÃO HOTELEIROS 30 

LABORATÓRIO DE EVENTOS 30 

PLANEJAMENTO FÍSICO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E 

DE RESTAURAÇÃO I 
30 

PROJETO DE PESQUISA EM HOTELARIA 30 

ORIENTAÇÃO PARA ESTÁGIO 30 

Fonte: Do autor com base no site da UFF. 

 

 O quarto período do CST em Hotelaria da UFF possui disciplinas relevantes 

(quadro 10), que estão ligadas diretamente com a área em foco. O estágio 

supervisionado dá a oportunidade aos alunos de terem contato com a experiência 

profissional, elemento que é tão importante para os autores Tardif (2010) e Gohn 

(2014). O estágio é o momento em que os discentes podem colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo da faculdade e vivenciar o universo da hotelaria 

e, portanto, a hospedagem na prática. A matéria de Hotelaria em empreendimentos 

não-hoteleiros apresenta aos alunos as adaptações dos serviços hoteleiros, 
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inclusive hospedagem, em outros lugares que não sejam o hotel (HOTELARIA UFF, 

2016, [s.p.]).  

 O quinto período possui duas disciplinas obrigatórias: Trabalho de conclusão 

de curso (TCC) e Plano de Negócios. Além disso, é feita a entrega das atividades 

complementares. Como disciplinas optativas ligadas a hospedagem, a universidade 

dispõe de três, conforme o quadro 11:   
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Quadro 11 - Disciplinas optativas voltadas a hospedagem do quinto período na 
UFF – ementa de objetivo  

 

Disciplina Ementa Objetivo da disciplina 

ADMINISTRAÇÃO 
DE RECEITAS E 
GASTOS EM MEIOS 
DE HOSPEDAGEM 

“Organização departamental de 
empreendimentos hoteleiros. Sistemas 
contábeis aplicados à hotelaria. Sistemas 
tecnológicos de gestão de resultados 
econômico-financeiros. O funcionamento 
do mercado hoteleiro – sazonalidade, 
atipicidade e dinâmica. Gerenciamento 
coordenado de sistemas em hotelaria 
(pessoas, materiais, equipamentos, 
instalações, patrimônio, informações e 
recursos). Gestão de receitas (yield 
management). Gastos fixos, variáveis e 
mistos. Gestão de gastos. Gestão de 
resultados.” (HOTELARIA UFF, 2016, 
[s.p.]) 

“Capacitar o aluno para o processo de 
gerenciamento de receitas e gastos em 
empreendimentos hoteleiros, em funções 
de condições adversas como 
sazonalidade, eventos atípicos, etc., 
orientando o planejamento orçamentário e 
financeiro do negócio.” (HOTELARIA 
UFF, 2016, [s.p.]) 

PRÁTICA DE 
SUPERVISÃO EM 
HOSPEDAGEM E 
ALIMENTOS & 
BEBIDAS 

“Monitoramento da condução dos 
exercícios realizados nos laboratórios de 
hospedagem e alimentos & bebidas; 
organização do espaço físico do 
laboratório; organização e gestão de itens 
de estoque e do espaço físico do 
almoxarifado; Procedimento de pedidos 
para as aulas práticas dos laboratórios de 
alimentos & bebidas e de 
hospedagem.”(HOTELARIA UFF, 2016, 
[s.p.])  

“Capacitar o aluno ao exercício da 
supervisão de atividades práticas em 
hotelaria, a partir do monitoramento da 
condução dos exercícios nos laboratórios 
de hospedagem e de alimentos e 
bebidas, sob coordenação docente.” 
(HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]) 

LABORATÓRIO DE 
RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS EM 
HOTELARIA 

“Resolução de problemas. Mudanças no 
comportamento do consumidor hoteleiro. 
Brainstorming e técnicas de 
problematização. Análise de estudos de 
caso. Proposições e planos de ação. 
Revisão dos conceitos de ética e 
hospitalidade com análise da legislação 
vigente. Manual de conduta hoteleira 
(ABIH).” (HOTELARIA UFF, 2016, [s.p.]) 

“Capacitar o aluno à prática de resolução 
de problemas a partir de estudos de 
casos reais trazidos do mercado de 
trabalho, com o intuito de levá-lo à 
aplicação de uma postura reflexiva, 
crítica, criativa e inovadora no exercício 
acadêmico e profissional.” (HOTELARIA 
UFF, 2016, [s.p.])  
 

Fonte: Do autor com base no site da UFF. 

 

Quanto ao corpo docente da FTH da UFF, em que se compreende o Curso 

Superior de Tecnologia em Hotelaria, atualmente, segundo uma breve análise dos 

currículos Lattes dos professores, é formado por 31 professores, entre eles todos 

possuem mestrado, 18 doutores e 4 são doutorandos.   

 Os docentes alcançaram o magistério por meio de concurso feito pela UFF 

para as vagas ligadas à disciplinas de laboratório, em que foi exigido a titulação de 

graduação em Turismo, Hotelaria, Administração Hoteleira, Gastronomia, Nutrição, 

Administração ou Economia, com mestrado e doutorado nessas áreas ou em outras 

áreas afins. As provas para vaga de laboratório de hospedagem são divididas em  
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quatro partes: teórica, prática de sala de aula, prática de laboratório (para disciplinas 

de laboratório) e análise de currículo (UFF, 2016, [s.p]). Informações relacionadas ao 

concurso serão detalhadas no próximo tópico. 

 

 

 

4.1.1 Concursos para professores na UFF – Professor adjunto  

 

 

Foi usado como base para este capítulo o concurso realizado pela 

Universidade Federal Fluminense no ano de 2013, para professores adjuntos na 

área de hospedagem. O concurso de 2013 foi feito pelo Departamento de Turismo 

da UFF, na área específica de hospedagem e foi exigido: Graduação em Turismo, 

Hotelaria, Hospitalidade, Administração Hoteleira, Administração; assim como: 

Mestrado ou Doutorado em Turismo, Hotelaria, Hospitalidade, Administração 

Hoteleira, Administração (UFF, 2016, [s.p.]). Quanto ao processo seletivo houve uma 

prova escrita, baseada em uma ementa previamente selecionada, uma prova 

didática e uma prova prática, cada uma em dias e horários específicos. Podendo 

assim ser definido:  

 
[...] na prova prática o candidato terá 50 minutos, em ambiente de 
laboratório de hospedagem e recepção para executar tarefa indicada em 
ficha técnica que será disponibilizada com 24 horas de antecedência. Serão 
avaliados procedimentos operacionais padrão, qualidade do serviço e 
didática. (UFF, 2016, [s.p.]). 

 
Esse concurso de 2013, fornecia apenas uma vaga a ser disputada, 

direcionada a um profissional que precisava exercer 40 horas DE (Dedicação 

exclusiva). A prova prática tinha peso 6 e a teórica peso 4 (UFF, 2016, [s.p.]). No site 

não é informado o peso da análise de currículo e nem da prova didática.  

Como ementa, segundo o edital do concurso, temos: 

 

1.Evolução  histórica dos meios de hospedagem. 2.Terminologia, conceitos 
e classificação hoteleira. 3.Estrutura administrativa e organizacional de 
meios de hospedagem. 4.Gestão de materiais, de tecnologia e de sistemas 
em meios de hospedagem. 5.Operação Hoteleira: organização, funções, 
rotinas e procedimentos. 6.Prática profissional em hospitalidade e 
hospedagem. 7.Tendências na operação e gestão de meios de 
hospedagem no mundo e no Brasil. (UFF, 2016, [s.p.]). 
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Como podemos ver, para alcançar uma vaga de docente na área de 

hospedagem da UFF era exigida titulação em mestrado e doutorado nas áreas 

consideradas afins e eram feitas análises, como a de currículo, em que, 

possivelmente, serão analisadas as experiências de cada docente, sua formação e 

requisitos para dar aula. 

 

 

 

4.2 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC RIO E 

SENAC SP – TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

 

 

O site do SENAC RIO E SENAC SP não apresentam tantas informações 

quanto o site da UFF sobre o curso em questão, porém acreditamos ser relevante o 

levantamento desses dados porque o SENAC é referência no ensino da Hotelaria no 

país, tendo, como por exemplo, boa nota no conceito do MEC, já apresentadas 

neste trabalho. 

 O CST em Hotelaria do SENAC RIO possui carga horária de 1600 Horas, 

enquanto o de São Paulo contempla 1914 horas em toda a graduação, segue o 

quadro de disciplinas ofertadas pelo SENAC de Águas de São Pedro em São Paulo: 
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Quadro 12 - Disciplinas ofertadas pelo SENAC de Águas de São Pedro – SP 

Disciplina Carga horária 

Captação e Análise de Investimentos 36 

Comportamento do Consumidor 36 

Comportamento Organizacional 36 

Comunicação 36 

Comunicação Empresarial 36 

Contabilidade Hoteleira 36 

Controles em Hotelaria 72 

Economia no Contexto da Hospitalidade 36 

Empreendedorismo, Inovação e Economia Criativa 72 

Estágio Supervisionado 150 

Estruturas e Processos Administrativos 36 

Ética, Cidadania e Sustentabilidade 72 

Eventos 36 

Fundamentos do Turismo e Hospitalidade 36 

Gestão da Informação 36 

Gestão de Alimentos e Bebidas 36 

Gestão de Hospedagem 36 

Gestão de Infraestrutura – Facilities Management 36 

Gestão de Pessoas 36 

Hospitalidade e Cultura 36 

Inovação e Criatividade 36 

Laboratório de Cozinha 36 

Laboratório de Governança 36 

Laboratório de Recepção 36 

Laboratório de Sala e Bar 36 

Lazer e Recreação 36 

Legislação Aplicada à Hotelaria 36 

Marketing de Serviços 36 

Negócios da Hospitalidade 36 

Operação e Supervisão em Alimentos e Bebidas 36 

Operação e Supervisão em Hospedagem 36 

Pesquisa de Mercado 36 

Pesquisa, Tecnologia e Sociedade 72 

Planejamento Financeiro 72 

Prática Profissional em Hotel-escola 144 

Projeto integrador I, II, III, IV 144 

Projetos Hoteleiros 36 

Segurança no Trabalho 36 

Sistemas de Informação 36 

Total: 1914 

Fonte: Elaboração própria com base no site do SENAC. 
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Comparando o quadro anterior com as disciplinas ofertadas pela UFF,  

notamos que os cursos possuem algumas disciplinas em comum como Estágio 

Supervisionado; Estruturas e Processos Administrativos, que não possui o mesmo 

nome, mas acredita-se que tenha relação com a administração em geral, conforme a 

disciplina da UFF; Ética, Cidadania e Sustentabilidade, que na UFF são disciplinas 

separadas; Eventos; Lazer e Recreação; Gestão de Pessoas;  Fundamentos do 

Turismo e Hospitalidade. Quanto às específicas da área de hospedagem 

destacamos: Gestão de Hospedagem; Gestão de Infraestrutura; Laboratório de 

Governança; Laboratório de Recepção; Laboratório de Sala e Bar; Operação e 

Supervisão em Hospedagem; Prática Profissional em Hotel-escola e Projetos 

Hoteleiros. Vale ressaltar que as disciplinas citadas na área do estudo são 

suposições, uma vez que, não foi possível o acesso as ementas dessas disciplinas, 

embora tenham sido feitos contatos via telefone e e-mail para conseguir as 

informações, e também tenham sido buscadas essas informações com ex-alunos.  

O CST em Hotelaria do SENAC RIO é composto por aulas presencias em 

período da manhã ou noturno (SENAC RIO, 2016, [s.p]) e o mesmo curso dessa 

faculdade em São Paulo pode ter “[...] 20% de aulas a distância utilizando ambientes 

virtuais [...]” (SENAC SP, 2016, [s.p]). Quanto ao perfil do egresso o site descreve:  

 
O profissional graduado em Hotelaria pelo Senac RJ planeja e cuida da 
operação de espaços, equipes e atividades nos meios de hospedagem, 
coordena os serviços de front-office, governança, alimentos e bebidas, 
manutenção, vendas e eventos, além de gerenciar aspectos relacionados 
aos recursos humanos, materiais e financeiros. Pode também participar da 
montagem de novos empreendimentos hoteleiros, elaborando planos de 
negócios e estabelecendo relações com empresários e autoridades locais. 
(SENAC RIO, 2016, [s.p.]). 

 

A faculdade, que é privada, já mostra a preocupação mercadológica do curso, 

enquanto que na UFF, o curso aparenta estar preocupado tanto com a vertente 

acadêmica quanto com o pragmatismo mercadológico, não deixando assim, nos dois 

casos, de mostrarem os mesmos ramos de trabalho como objetivo final.  

 De acordo com site do SENAC RIO, o curso foca na parte prática da hotelaria 

oferecendo a utilização de diversos laboratórios, onde o aluno pode “[...] Planejar, 

organizar e operacionalizar espaços, equipes e atividades dos setores de 

hospedagens, no âmbito do front office (reservas, recepção, portaria e telefonia), da 

governança (administração das UH, limpeza, arrumação e ornamentação) e A&B 

(bares, restaurantes, copas e cozinhas) [...]”(SENAC RIO, 2016, [s.p.]). O setor de 
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A&B (alimentos e bebidas), mencionados na citação anterior também pode ser 

referência para próximos estudos como este. 

O SENAC SP afirma que: 

 
O curso superior de Tecnologia em Hotelaria é pioneiro e objetiva formar 
profissionais para o desempenho de atividades de coordenação e 
supervisão nos serviços de hospedagem, alimentação, entretenimento e 
eventos. 
É direcionado tanto para quem está iniciando seus estudos quanto para 
profissionais que já atuam no mercado de trabalho e buscam 
aprimoramento. (SENAC SP, 2016, [s.p]). 

 

Conforme o Senac do Rio de Janeiro, o curso também está ligado a inovação 

e resolução de problemas:  

 

Planejar, organizar, coordenar e avaliar os processos de gestão de recursos 
humanos, materiais e financeiros, criando soluções diferenciadas para 
geração de melhores resultados. Participar da gestão financeira de empresa 
hoteleira, identificando riscos e oportunidades, projetando cenários, 
definindo metas e administrando fluxo de caixas. Enoborar projeto de 
implantação para hotelaria, incluindo o plano de negócios. (SENAC RIO, 
2016, [s.p.]) 

 

 Quanto ao mercado de trabalho, o site propõe como locais de atuação: 

 

O tecnólogo em hotelaria poderá exercer funções técnicas e de 
coordenação em hotéis, resorts, flats, pousadas, empresas de eventos, 
navios, motéis, spas, complexos de lazer e recreação, clubes, parques 
temáticos, restaurantes, bares, redes de fast-food, hospitais e 
empreendimentos de prestação de serviços, entre outros. (SENAC SP, 
2016, [s.p]). 

 
 Por meio dessa citação é possível ver que essa instituição foca não somente 

nos cargos de direção e gestão operacional da hotelaria, mas também no 

planejamento e na parte operacional, assim como na Universidade Federal 

Fluminense.  
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5 ANÁLISE DE DADOS  

 

 

Como já mencionado, foi utilizado para a análise de dados a estatística 

descritiva e análise de conteúdo, bem como o referencial teórico-metodológico. O 

recorte para análise dos currículos dos professores (oriundos dos dois estados ou do 

local de atuação profissional) foi feito por relevância, pois estão localizados nos 

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados que mais receberam 

turistas em 2015, segundo o site do Ministério do Turismo, como já mencionado 

anteriormente, e, também segundo a pesquisa elaborada, foi descoberto que a 

região paulista é a que possui mais cursos de Tecnologia em Hotelaria para atender 

a demanda de mercado. Outra motivação dessa escolha foi por conveniência e 

facilidade da coleta de informações. Sendo assim, serviram como fonte de análise 

os currículos Lattes desses profissionais com outros dados obtidos em fontes 

secundárias quando sabia-se que o currículo não estava completo ou atualizado. 

Logo, foi feita uma pré análise, a exploração do material e a interpretação dos 

resultados.  

Para a construção do quadro a seguir foram consideradas as proximidades 

das definições do processo de formação dos professores dos autores Tardif (2010), 

Gadotti (2005) e Gohn (2006), que embora não usem os mesmos termos em sua 

definição, se assemelham as proximidades de ideias. Foi elaborado um quadro em 

que cada linha representa o termo usado pelo respectivo autor, os quais 

acreditamos ser pontos de vista parecidos, que foram agrupados para melhor 

entendimento dos tipos de formações dos professores que se assemelham entre os 

autores: 
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Quadro 13 - O processo de formação dos professores 
 

Grupo 

1 

Educação 

informal (Gohn 

2006 e 2014). 

Saberes pessoais dos 

professores (TARDIF 

2010). 

- - 

Grupo 

2 

Educação formal 

(GADOTTI 2005 

e GOHN 2006 e 

2014). 

Saberes provenientes 

da formação 

profissional para o 

magistério (TARDIF 

2010). 

Saberes 

provenientes da 

formação escolar 

anterior (TARDIF 

2010). 

- 

Grupo 

3 

Educação não-

formal 

(GADOTTI 2005 

e GOHN 2006 e 

2014). 

Saberes provenientes 

dos programas e 

livros didáticos 

usados no trabalho 

(TARDIF 2010). 

Saberes 

provenientes da 

experiência na sala 

de aula (TARDIF 

2010). 

Experiências 

compartilhadas, espaços 

coletivos, senso comum, 

sentimento...  GOHN 

2006 e 2014). 

Fonte: Elaboração própria.  

 

O quadro 13, tem a finalidade de apresentar as fontes de formação do 

profissional, mediante a sua área de atuação. Fica assim descrita a importância das 

diferentes formações e experiências para as atribuições da área de hospedagem 

para um professor que queira atuar no magistério superior dos cursos de tecnologia 

em hotelaria. A experiência em dar aulas é ressaltada por Tardif (2010), é de suma 

relevância, pois um professor deve saber transmitir seus conhecimentos. De nada 

adianta saber, ter experiência na área da hotelaria, se não for possível transmitir o 

conteúdo de uma forma didática e consistente (o inverso também). 

Esses autores versam acerca da educação formal, desde as séries iniciais. 

Provavelmente por isso eles não tenham abrangido a formação técnica e específica. 

Então, a partir do cruzamento de informações do referencial teórico específico de 

hospedagem, elaboramos o quadro a seguir com as características encontradas, 

agora sendo classificadas quanto ao grupo que estão contidos: 
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Quadro 14 - Quadro teórico (baseado no referencial) para análise 

 

Área de 

hospedagem 
Características 

Grupo segundo as proximidades de 

pensamentos dos autores: Tardif (2010), Gadotti 

(2005) e Gohn (2006 ; 2014) 

Recepção 

Portaria social e 

conciergeria 

Telefonia 

Formação em Hotelaria e 

hospitalidade 
Grupo 2 

Educação Grupo 1 

Atenção aos hóspedes Grupo 2 + Grupo 1 + Grupo 3 

Postura Grupo 2 + Grupo 1 + Grupo 3 

Boa aparência Grupo 1 + Grupo 3 

Discrição Grupo 1 + Grupo 3 

Honestidade Grupo 1 +. Grupo 3 

Lealdade Grupo 1 + Grupo 3 

Responsabilidade Grupo 1 + Grupo 3 

Idioma (s) Grupo 2  + Grupo 3 

Controle Grupo 1 

Organização Grupo 1 

Bem relacionado, pró-

ativo 
Grupo 3 

Falar nitidamente com 

pronúncia correta. 
Grupo 2 

Ter boa dicção Grupo 1 

Ter boa memória Grupo 1 

Agilidade Grupo 2 + Grupo  1 + Grupo 3 

Prontidão Grupo 1 

Governança 

Saber arrumar a cama Grupo  2 + Grupo 1 + Grupo 3 

Saber lavar, passar e 

limpar 
Grupo  1 + Grupo 3 

Pontualidade Grupo 1 

Confiança Grupo 1 

Coordenar, liderar, 

controlar, avaliar 
Grupo 2 + Grupo 1 

Supervisionar Grupo 2 + Grupo 1 + Grupo 3 

Conhecer as normas do 

hotel 
Grupo 2 + Grupo 3 

Fonte: Elaboração própria baseada na coleta de dados. 

 

A partir do quadro acima, buscamos identificar qual grupo que representa os 

tipos de formação de professores é predominante no ensino em hospedagem. O 

grupo 1, que compreende a educação informal segundo Gohn (2006 ; 2014) e os 

Saberes pessoais dos professores, conforme Tardif (2010), apresenta um total 

aproximando de 42% das características desejadas para lecionar em hospedagem.  

O grupo 3 engloba 39% das características desejáveis para lecionar na área 

de hospedagem e abarca a formação oriunda da Educação não-formal para o autor 

Moacir Gadotti (2005) e Gohn (2006 ; 2014), os Saberes provenientes dos 
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programas e livros didáticos usados no trabalho e os Saberes provenientes da 

experiência na sala de aula, ambos apresentados por Tardif (2010), assim como 

estão presentes neste mesmo grupo as Experiências compartilhadas, espaços 

coletivos, senso comum, sentimentos propostos por Gohn (2006 ; 2014). 

Por fim, o grupo 2 contempla 19% das características mencionadas e é 

composto pelos estudos sobre a Educação formal de acordo com Gadotti (2005) e 

Gohn (2006; 2014), os Saberes provenientes da formação profissional para o 

magistério e os Saberes provenientes da formação escolar anterior em concordância 

com Tardif (2010). 

Como apresentamos anteriormente, o perfil do docente de hospedagem é 

formado ao longo da vida do professor. E deve ser completado com a experiência 

em sala de aula de acordo com as diretrizes estabelecidas pela LDB, conforme foi 

mostrado no texto: 

 
1

o
 A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 

quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada 
sistema de ensino. (BRASIL, 1996, [s.p]). 
 

Assim como a LDB postula que a experiência docente é importante para a 

formação do professor, Tardif (2010) também ressalta essa importância e a explica 

melhor falando do aprendizado adquirido pela convivência com outros professores e 

na prática da docência:  

 

[...] Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala 

de aula e na escola. [...] A escola do ofício e na sala de aula, a experiência 
dos pares, etc. Pela prática do trabalho e pela socialização profissional [...] 
(TARDIF, 2010, p.63) 

 

Assim como Tardif (2010), a autora Batista (2001) fala que a formação 

também é constituída pela experiência. A autora diz que nos formamos de acordo 

com nosso: 

 

[....] trajeto de constituição no mundo do trabalho (conhecimento 
profissional). Portanto, não se trata de algo relativo apenas a uma etapa ou 
fase do desenvolvimento humano, mas sim de algo que percorre, atravessa 
e constitui a história dos homens como seres sociais, políticos e culturais.” 
(BATISTA, 2001, p.135). 

 
Quanto à hospedagem, especificamente, os dados coletados mostram que é 

preciso ter “a experiência profissional naquela área” (DOCENTES UNIVERSIA, 
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2016), ou seja, na área de hospedagem. Os locais para esta experiência seriam 

além da sala de aula, em: 

 

[...] hotéis, níveis de gerência, supervisão e/ou operação; consultoria a 
empresas do ramo quer seja público ou privado; empreendimentos de 
hospitalidade doméstica; eventos; recursos humanos; pesquisas ligadas ao 
turismo e a hospitalidade; empresas e espaços de lazer e turismo; centros 
culturais; clubes; parques de diversões e temáticos; shoppings e navios; 
plataformas; restaurantes; hospitais; organizações de terceiro e segundo 
setor e outros. (UFF, 2016, [s.p.]).  

 

Acredita-se que docentes que tenham experimentado os diferentes campos 

de hospedagem transmitam melhor este conhecimento para seus alunos, pois 

trazem exemplos e experiências do mercado para a sala de aula: 

 

[...] os estudantes também dão valor à prática. "Os jovens prestam atenção 
nos exemplos trazidos do mercado, demonstram interesse pela explicação e 
participam ativamente", conta ele. (UNIVERSITÁRIO, 2016, [s.p.]). 

   

Quanto à experiência no magistério, o professor precisa possuir conhecimento 

em pedagogia e didática para bem ministrar suas disciplinas. Podemos confirmar 

essa afirmação em:  

 
[...] professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina 
e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências 
da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 
sua experiência cotidiana com os alunos. (TARDIF, 2010, p.39). 

 
Sendo assim, o docente pode unir os conhecimentos adquiridos pela 

Educação formal aos conhecimentos que adquiriu sobre o assunto e a experiência 

no mercado, preparando suas aulas de acordo com o conteúdo determinado. O 

professor deve ter “[...] experiência no magistério superior, em docência e/ou 

pesquisa, em disciplinas e/ou área compatível com a área docente pretendida de, no 

mínimo, cinco anos [...]”, de acordo com a UNIFESO (2016, [s.p.]). Fica assim 

descrita a importância de que o professor possua a experiência como requisito de 

exercer docência, pois é a partir dela que ele poderá transmitir os conteúdos de 

melhor forma, mostrar a realidade do mercado de trabalho aos seus alunos, formar 

bons profissionais para as diversas áreas da hotelaria e da hospedagem.  

A partir dos estudos de Tardif (2010) e Gohn (2014) é possível concluir que o 

professor também deve possuir traços oriundos da educação informal, aquela que 

se aprende em casa, com os pais, sobretudo na área de recepção e governança em 
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que se está muito em contato com o hóspede. Embora muitos destes traços possam 

ser adquiridos na educação formal ou na não-formal, acredita-se, conforme Gohn 

(2010) que a formação do jeito, caráter e características venham da educação 

informal. Na recepção, por exemplo, ao atender ao telefone, segundo Castelli 

(2006), o encarregado deve ser “educado e dando muita atenção ao cliente”, possuir 

“uma boa aparência”, cooperar uns com os outros, ser discreto, não ser íntimos dos 

clientes, falarem baixo e claro, não fazerem comentários sobre outros hóspedes, Ser 

honesto, leal e responsável, cumprir as tarefas, sempre zelando pelo hóspede e sua 

boa-estada. (CASTELLI, 2006). Na parte de lazer, ainda segundo Castelli (2006), é 

necessário ser cordial, ter postura e vocabulário. Um docente então deve possuir 

este perfil para apresentar aos alunos, a fim de ensiná-los e formá-los, perfil esse 

que já é iniciado no ambiente familiar com os primeiros aprendizados de como 

devemos ser.  

De acordo com as definições de Gohn (2014), é em casa que aprendemos 

inicialmente a ser responsáveis, pró-ativos, ter bons relacionamentos, ser 

organizados e, muitas vezes, líderes, arrumar a cama, lavar passar roupa e lençóis, 

limpar a casa, atribuições necessárias, por exemplo, a parte de Governança. A 

hospitalidade também pode ser aprendida em casa, quando recebemos outros, 

quando convivemos com o outro, quando ocorre a “[...] compreensão dos valores de 

convivência, respeito, tolerância, acolhimento [...]” (UFF, 2016, [s.p.]). Com base 

nestes dados, pode-se concluir que a educação informal também auxilia no 

processo de formação do professor, pois muitas das características da área de 

hospedagem podem ser adquiridas dentro do lar, não descartando assim a formação 

acadêmica e profissional como veremos a seguir.  

Considerando que o professor deve possuir formação acadêmica  dentro da 

IES e com isso “o domínio na área do conhecimento” (DOCENTES UNIVERSIA, 

2016), além de  títulos de mestrado e doutorado. Conforme já previsto no parágrafo 

52 do capítulo IV da LDB em que no mínimo, um terço do corpo docente deve ter 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e, também, um terço em regime de 

tempo integral e esta informação é completada no capítulo VI, art. 66 diz que para 

exercer o magistério na educação superior os professores terão que ter “[...] pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 

2010, [s.p.]).   
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Nos editais de concursos para hospedagem também está descrita a 

necessidade dessa formação, no caso da Hotelaria e da hospedagem, é necessário 

aos docentes ter : “Graduação em Turismo, Hotelaria, Hospitalidade, Administração 

Hoteleira, Administração; assim como: Doutorado em Turismo, Hotelaria, 

Hospitalidade, Administração Hoteleira, Administração” (UFF, 2016, [s.p.]). Verifica-

se desta forma que os docentes de hospedagem que não obtiverem esta formação 

não poderão lecionar em universidades públicas, por exemplo.  

Acredita-se então que a educação formal seja a maneira de se adquirir os 

conhecimentos das diversas áreas, a parte de hospitalidade, como atender o 

hóspede, fazer check-ins e check-outs, as atribuições do setor de governança, 

portaria, reservas, eventos descritos anteriormente, devem ser contemplados nas 

instituições de ensino em que o professor tenha estudado. É preciso que o docente 

seja bem preparado sobre as funções e peculiaridades de toda a área de 

hospedagem para estar apto a lecionar as disciplinas que façam parte da área em 

questão.  

Pelos dados apresentados anteriormente sobre educação não-formal, em que 

esta significa as outras fontes de absorver conhecimento, é relevante para um 

docente estar sempre atualizado sobre as notícias provenientes da mídia, dos 

lugares que frequenta, das relações sociais. Essas informações podem ser fontes 

usadas como exemplo para exemplificar as aulas, no exemplo da portaria social 

conforme Castelli (2006), os encarregados desse setor devem “prestam informações 

sobre os acontecimentos, horários de ônibus, aviões e outros”, e essas informações 

só são adquiridas pelas outras fontes, ou seja, pela educação não-formal. Mesmo 

que esta, talvez, não seja a formação mais importante para a docência, ela pode ser 

crucial no processo de atualização das formações adquiridas ao longo da vida no 

caso específico de hospedagem. 

O perfil do docente de hospedagem diferencia-se entre de uma IES para 

outra. Cada IES possui suas especificidades, seu foco, sua identidade. Porém, como 

é característica dos Cursos Superiores de Tecnologia, a atualização permanente dos 

cursos e seus currículos, que visam atender as demandas da sociedade, do 

mercado e da região, essas exigências modificam-se de curso para curso, de IES 

para IES e é preciso que o professor esteja adequado para a instituição pretendida, 

baseando-se nas “competências profissionais do tecnólogo e o perfil de conclusão 
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pretendido” (Parecer no 29/2002, [s.p]) da determinada IES. A LDB mostra que tudo 

isso deve estar em sintonia: 

 

[...] II - a conciliação das demandas identificadas com a vocação da 
instituição de ensino e as suas reais condições de viabilização; III - a 
identificação de perfis profissionais próprios para cada curso, em função das 
demandas e em sintonia com as políticas de promoção do desenvolvimento 
sustentável do País. (BRASIL, 2002, p.1). 

 

Baseados no perfil profissional desejável de conclusão de curso, os 

professores devem possuir os conhecimentos e habilidades para preparar estes 

alunos dependendo desse perfil nas diferentes “exigências das instituições de 

ensino”. (BRASIL, 2010, [s.p]).  

Pode-se também concluir que o professor deve estar em constante 

atualização, em constante formação seja ela formal ou não, conforme: “[...] algo 

inacabado, com lacunas, mas profundamente comprometido com a maneira de 

olhar, explicar e intervir no mundo” (BATISTA, 2001, p.136). Essa atualização da 

formação deve ser então valorizada no ramo acadêmico pois os conceitos estão em 

constante mudança, bem como o ambiente.  

 

 

 

5.1 CURRÍCULO DOS PROFESSORES 

 

 

Para a pesquisa com os professores optamos por fazer um levantamento por 

conveniência a princípio, contatando um professor do Rio de Janeiro e um professor 

de São Paulo e solicitando que eles indicassem outros professores da área 

especificada. Para delimitar a área da hospedagem, as disciplinas que interessariam 

foram indicadas e explicadas em uma lista. A indicação desses dois professores 

contemplavam profissionais que atualmente ministram aulas na UFF, no SENAC e 

na HOTEC. A partir de levantamento desses professores indicados chegamos a uma 

lista de 26 professores que lecionam disciplinas específicas de hospedagem no 

Curso Superior em Tecnologia em Hotelaria nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. O currículo de cada um desses professores foi analisado, tendo como 

primeira fonte a plataforma Lattes. Quando foi possível ou necessário, essas 
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informações foram enriquecidas a partir dos sites das IES nas quais eles lecionam, 

matérias diversas encontrados on line ou mesmo informação direta. 

Dos 26 professores da lista inicial, optamos por fazer mais um recorte com 

base no referencial teórico, excluindo aqueles 9 que ministram disciplinas voltadas 

apenas para eventos e marketing, porque não fazem parte do escopo deste estudo. 

Além disso, salientamos que, da nova lista, 3 docentes não foram encontrados na 

plataforma Lattes. Isso já pode indicar que alguns professores da área de 

hospedagem não possuem o perfil clássico acadêmico. Por fim, um último docente 

foi excluído da lista porque dele não foi encontrada nenhuma informação. Foram 

analisados, portanto, a formação de 16 professores. 

Gostaríamos de frisar a importância do currículo cadastrado na plataforma 

Lattes na área acadêmica, pois, além de servir como fontes de dados para 

pesquisas, é nos diversos processos seletivos para mestrado e concurso de 

professores, além de ser importante na candidatura para bolsas de pesquisa 

científica4. 

As disciplinas lecionadas pelos professores estudados foram escolhidas com 

base no estudo feito nas disciplinas da UFF, em que se pôde montar um esquema 

com recorte específico voltado a hospedagem considerando seus respectivos 

conteúdos. O resultado compreende 18 disciplinas da área de hospedagem, que 

podem ser observadas no quadro a seguir: 

                                            
 
4
 Ainda existe uma pequena possibilidade desses currículos não terem sido encontrados na 

plataforma Lattes por motivos alheios como troca de nome (no caso de casamento, por exemplo) e de 

falta de atualização das listas de professores nos sites das suas respectivas IES. Para minimizar isso 

tentamos diversas formas de busca e buscas em outros sites por publicações.  
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Quadro 15 - Quadro dos professores quanto as disciplinas ministradas 
 

Professores Disciplinas 

1 
Reservas e Recepção, Eventos, Meios de Hospedagens e Serviços Hoteleiros e 

Concierge e Serviços de Mordomia 

2 Marketing e Meios de Hospedagens e Serviços Hoteleiros 

3 Reservas e Recepção e Meios de Hospedagens e Serviços Hoteleiros. 

4 Reservas e Recepção 

5 Governança e Lavanderia  

6 Meios de Hospedagens e Serviços Hoteleiros e Reservas e Recepção 

7 Laboratório de Hospedagem; Laboratório de font office; e  Laboratório de Governança 

8 
Reservas e Recepção, Manutenção, Controladoria e Meios de Hospedagens e 

Serviços Hoteleiros  

9 Governança e Lavanderia e Hotelaria Hospitalar  

10 Reservas e Recepção e Meios de Hospedagens e Serviços Hoteleiros  

11 
Reservas e Recepção, Manutenção, Controladoria , Meios de Hospedagens e 

Serviços Hoteleiros e Compras e Almoxarifado 

12 Governança e Lavanderia e Compras e Almoxarifado  

13 Meios de Hospedagens e Serviços Hoteleiros  

14 Meios de Hospedagens e Serviços Hoteleiros  

15 

Laboratório de Experiências e Resolução de Problemas em Hospedagem e A&B; 

Gestão de Meios de Hospedagem; e Segmentação de Mercados e Tipologias de 

Meios de Hospedagem 

16 
Desenvolvimento de Novos Negócios de Hospedagem e Restauração; Gestão de 

meios de hospedagem; Operação e Gestão de Meios de Hospedagem. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na análise dos currículos dos professores não foi possível identificar 

especificações do grupo 1, que compreende a educação informal segundo Gohn 

(2006 ; 2014) e os Saberes pessoais dos professores conforme Tardif (2010), pois 

como pode-se observar essas características provém da família, a cultura, as 

caraterísticas individuais de cada docente e essas peculiaridades específicas do 

indivíduo não são apresentadas no currículo Lattes e nem em outras fontes, porém 

fica como sugestão a utilização de entrevistas para estudar essas características em 

próximos estudos. Foram levadas em conta apenas as informações dos grupos 2 e 3 

(quadro 13), pois o primeiro está ligado a educação formal obtida na escola, na IES, 

provenientes da formação profissional e o segundo compreende-se a experiência 

tanto em dar aula quanto na vivência no mercado, ao livros e outras fontes de 

receber conhecimento, na partilha de experiências, na mídia, enfim.  

Para classificação das informações encontradas nos currículos dos docentes, 

foram consideradas as formações adquiridas pela  Educação formal de acordo com 

Gadotti (2005) e Gohn (2006 ; 2014), os Saberes provenientes da formação 

profissional para o magistério e os Saberes provenientes da formação escolar 
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anterior segundo Tardif (2010), formando o Grupo 2, sejam nas áreas afins 

(Turismo, Hotelaria e Administração) ou não, assim como experiência profissional 

adquirida na Educação não-formal para o autor Moacir Gadotti (2005) e Gohn (2006 

; 2014), os Saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no 

trabalho e os Saberes provenientes da experiência na sala de aula, ambos 

apresentados por Tardif (2010) e as Experiências compartilhadas, espaços coletivos, 

senso comum, sentimentos propostos por Gohn (2006 ; 2014), que formam o Grupo 

3, serviram como fontes de dados toda e qualquer disciplina ministrada mesmo que 

não estejam nas áreas afins.  

No próximo tópico abordaremos as informações coletadas no grupo 2. 

 

 

5.1.1 Das características que se aplicam ao grupo 2  

 

 

O Grupo 2 inclui a Educação formal de acordo com Gadotti (2005) e Gohn 

(2006; 2014), os Saberes provenientes da formação profissional para o magistério e 

os Saberes provenientes da formação escolar anterior em concordância com Tardif 

(2010). Todos possuem mestrado, menos os dois que não foram encontradas essas 

informações (Professores 9 e 12), sendo quatro docentes em áreas não 

consideradas afins, o Professor 2 possui mestrado em comunicação, o Professor 6 

possui em Design, o Professor 11 em Medicina tropical e o Professor 16 em 

Arquitetura e Urbanismo. Aproximadamente 56% dos professores possuem 

mestrado em Hospitalidade, mostrando a importância desta disciplina nos Cursos 

Superiores de Tecnologia em Hotelaria. 

De acordo com a lei os professores devem ter “pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 2010, [s.p.]), 

grande parte dos professores analisados estão em conformidade com a lei 

apresentada pois possuem ou estão em andamento de todos esses programas, 

porém ela mesma não é especifica pois menciona “prioritariamente”  não sendo 

exigido obrigatoriamente os títulos, variando de uma IES para outra. No doutorado, 

por exemplo, foram encontrados um professor com doutorado e pós-doutorado na 

área de comunicação, dois professores com doutorado (Professor 2 e Professor 16) 

porém não são em áreas afins com hospedagem, um com doutorado em andamento 
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em Administração, os demais acredita-se que não possuam, ou que o currículo não 

menciona ou pode ser por falta de atualização da plataforma Lattes. De qualquer 

forma, não foram encontrados professores com doutorados e pós-doutorados 

específicos em hotelaria e em hospedagem. 

O quadro abaixo resume os dados do grupo 2: 

 

Quadro 16 - Informações encontradas nos currículos dos professores quanto 
ao grupo 2 

 

Formação acadêmica/titulação e 
formação complementar 

 

Professores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Graduação em tecnologia em hotelaria, 
hospitalidade, hospedagem e em 
Administração hoteleira  

1 1 -  1 - - - - 1 1 - 1 - 1 1 

Graduação em áreas afins (Turismo e 
Administração) 

- - 1 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - - 

Graduação em outras áreas - - - - - - 1 - -  - - - - - 1 

Especialização em hotelaria, 
hospitalidade, hospedagem e em 
Administração hoteleira em Tecnologia 

- - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 

Especialização em áreas afins (Turismo 
e Administração) 

- - - - - - 2 - - - 1 - - 1 2 1 

Especialização em outras áreas 1 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - 1 

Mestrado em hotelaria, hospitalidade, 
hospedagem e em Administração 
hoteleira em Tecnologia 

1 - 1 1 1 - - 1 - 1 - - 1 1 1 1 

Mestrado em áreas afins (Turismo e 
Administração) 

- - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Mestrado em outras áreas - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 

Doutorado em hotelaria, hospitalidade, 
hospedagem e em Administração 
hoteleira em Tecnologia 

- - - -  - - - - - - - - - - - 

Doutorado em áreas afins (Turismo e 
Administração) 

- - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Doutorado em outras áreas - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Pós doutorado - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 

Cursos diversos na área (Hotelaria, 
turismo e administração) 

- 2 5 1 - - 1 - - 4 - - - - 2 9 

Formação em docência (licenciatura, 
pedagogia/ cursos complementares em 
docência/ curso normal) 

- - - - - 2 - 3 - 4 - - - - 1 8 

Fonte: Elaboração própria baseada na coleta de dados. 

 

Quanto as especializações, os professores apresentam temas relacionados a 

área de hotelaria, hospedagem, turismo, educação e administração em sua maioria. 

O Professor 3 por exemplo, tem especialização em Pós-graduação em Gestão 

Hoteleira, com carga Horária de 1040 horas na Castelli Escola Superior de Hotelaria, 

já o professor 5 possui especialização em Gestão empresarial em que teve como 

objeto de estudo um hotel em São Paulo, além dessa especialização o professor 5 
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possui formação na área de educação em Formação de docentes para o ensino 

superior, em que ele analisou os cursos de administração hoteleira e gestão 

hoteleira no Centro Universitário Ibero Americano (UNIBERO) e no Centro 

Universitário Nove de Julho (UNINOVE). O professor 6 se especializou em Docência 

para o ensino superior em Turismo e Hotelaria com carga horária de 400 horas no 

SENAC. O docente número 7 dispõe de especialização em andamento em 

Observatório de Inovação do Turismo, Fundação Getúlio Vargas (FGV), além da 

especialização em MBA em Turismo, Gestão, Planejamento e Marketing 

na Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasil e o Professor 15 também 

possui especialização em Administração de empresas e um aperfeiçoamento em 

Secretariado. O Professor 15 tem especialização em Ecoturismo no SENAC SP e 

outra em Lazer Animação Sociocultural. Na parte de educação especificamente o 

Professor 7 possui um aperfeiçoamento em docência do ensino fundamental e 

médio.  

Alguns professores apresentam outros tipos de formação, que ainda 

compreendem o grupo 2, chamadas na plataforma Lattes de “formação 

complementar”: 

 

[...] destinado ao cadastro de programas de formação, aperfeiçoamento e 
atividade de extensão que não sejam cursos acadêmicos formais (cursos de 
extensão, cursos de formação profissional, oficinas, cursos de línguas, 
etc.[...] (PÓS-GRADUANDO, 2016, [s.p.]). 

 

 O Professor 2 detêm de formação complementar em Hotelaria na Prática com 

carga horária de 7h, feita na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em 

Administração Hoteleira para pequena e média empresa feita no SENAC. Já o 

Professor 3 tem quatro formações realizadas na Universidade Corporativa Atlântica 

Hotels International (UNIAHI), Brasil, além de treinamento para cruzeiros.  

O docente 15 tem uma formação complementar em Educação Ambiental e 

Ecoturismo, já o Professor 16 completou sua formação com 2 estudos feitos na 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR); uma 

extensão universitária em etapas para montar um "Projeto Hoteleiro” no Instituto 

Internacional de Hotelaria e Gastronomia (IHG). Esse mesmo docente, tem algumas 

formações realizadas no SENAC SP, que são: Globalização e Educação para 

Turismo e Hotelaria; Extensão universitária em Marketing Hoteleiro; Extensão 
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Universitária em Auditoria Interna Em Hotéis; Extensão universitária em 

Administração de Crises Em Hotelaria e o Programa de Treinamento Interno da 

Empresa Júnior.  

O professor 4 e o Professor 15 possuem uma formação relevante para a 

hotelaria e hospedagem em “Qualidade de atendimento ao consumidor” e 

“Potencializando As Relações Com Os Clientes” respectivamente, que conforme 

Castelli (2006) e Duarte (2005), é importante presar o atendimento do hóspede e 

enxergá-lo como um cliente e portanto um consumidor.  

O docente 6 apresenta em seu currículo uma formação complementar sobre 

“A prática do novo papel docente”, com carga horária de 32 horas realizada no 

SENAC SP, o Professor 8 possui duas formações também em docência realizado na 

HOTEC e o Professor 15 tem uma formação em Desenvolvimento educacional feito 

no SENAC SP, enquanto o Professor 10 tem 8 formações em docência, sendo duas 

em Turismo e hotelaria alguns na UNIBERO e outro no SENAC SP. O Professor 15 

também possui 8 formações porém são em docência, divididas entre a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), a Universidade de São Paulo (USP), 

QUALITEC, SENAC SP e uma na França. Esses professores estão em 

conformidade com os autores usados nesta pesquisa como Tardif (2010), Gohn 

(2006 ; 2014) e Gadotti (2005) que dedicam seus estudos a entenderem a prática 

docente e de onde é adquirido seu conhecimento ao longo da vida. 

Veremos a seguir, as abordagens quanto ao grupo 3. 

 

 

5.1.2 Das características que se aplicam ao grupo 3  

 

 

Lembramos que o Grupo 3 inclui a Educação não-formal para o autor Moacir 

Gadotti (2005) e Gohn (2006 ; 2014), os Saberes provenientes dos programas e 

livros didáticos usados no trabalho e os Saberes provenientes da experiência na 

sala de aula, ambos apresentados por Tardif (2010) assim como estão presentes 

neste mesmo grupo as Experiências compartilhadas, espaços coletivos, senso 

comum, sentimentos propostos por Gohn (2006 ; 2014). 

Nesse subcapítulo, serão dividas as informações coletadas em dois grupos, 

no primeiro apresentaremos a atuação profissional dos docentes que diz respeito as 
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suas experiências, muitas delas em ministrar aulas, e a outra parte nos eventos 

participados que também são fonte de construção da formação docente como já 

mencionado e fazem parte do Grupo 3. 

Entre os 16 professores, quanto a experiência em dar aula ou ser pesquisador 

no ensino superior nas áreas afins (Hotelaria, Turismo e Administração), temos 

conforme o quadro: 

 

Quadro 17 - Relação entre os anos como docente e/ou pesquisador e número 
de IES de áreas afins – Grupo 2 

 

Professor   Anos em ensino e pesquisa   Número de IES  

1 16 4 

2 23 8 

3 9 3 

4 5 4 

5 20 2 

6 20 2 

7 10 5 

8 25 7 

9 - - 

10 27 7 

11 32 4 

12 - - 

13 4 3 

14 - - 

15 8 4 

16 20 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Professor 1 tem 16 anos de magistério passando por 4 IES, o Professor 2 

com 23 anos de experiência em 8 IES, o Professor 3 possui 9 anos em 3 IES como 

podemos observar  no quadro 16. As IES que os professores lecionam atualmente, 

compreendem: Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), HOTEC, Universidade de 

São Paulo (USP), PUC, UNINOVE, SENAC SP, UNIP, a União das Instituições 

Educacionais de São Paulo (UNIESP), o Centro Universitário Central Paulista 

(UNICEP), Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), UFF e UFSP, sendo que 

nem todos estão no quadro no quadro acima apresentado nos primeiros capítulos 

http://www5.usp.br/
http://www5.usp.br/
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deste estudo, pois nem todas as IES são de Tecnologia em Hotelaria e sim em 

áreas afins. 

É importante ressaltar que os anos contados não são necessariamente anos 

corridos e sim o tempo de permanência lecionando nas IES, ou seja, no caso do 

Professor 1, são 16 anos de experiência ministrando aulas ou sendo pesquisador 

como formação, elaboração de projetos de pesquisa e artigos científicos, porém são 

divididos entre quatro IES, respectivamente: 3 anos até 2016 lecionando atualmente 

na FMU, 1 ano no SENAC SP, 11 anos e ainda permanece na HOTEC e um ano na 

UNIABC. Foram encontrados 3 professores que lecionem em DE atualmente, porém 

alguns já lecionaram neste regime, pode-se observar também no quadro que os 

anos de experiência variam de quatro a trinta e dois anos, variando também a 

passagem pelas IES de 3 a 8 instituições. 

Dentre os professores analisados que informaram as disciplinas lecionadas 

nas IES que possuem curso superior de Tecnologia em Hotelaria, observa-se 

atuação as seguintes disciplinas: Administração aplicada na hotelaria; Meios de 

hospedagem; Teoria geral da administração; Viabilidade econômica e financeira de 

projetos turísticos; Análise e elaboração de projetos para turismo e lazer; Gestão de 

eventos e meios de hospedagem; Marketing aplicado a hotelaria; Governança e 

lavanderia; Hotelaria e meio ambiente; Reservas e Recepção; Serviço de 

Informação para Hospedagem; Modelo de Gestão de Empreendimentos Turísticos;  

Hospedagem, governança e informática para hotelaria e controladoria; Planejamento 

turístico em meios de hospedagem; Teoria e prática operacional de hotel I; 

Marketing hoteleiro, organização de eventos aplicado a hotelaria; Hospitalidade; 

Prestação de serviço; Projeto hoteleiro;  Teoria geral do turismo e gestão de 

alimento e bebidas; Gerenciamento em hospitalidade; Governança; Meios de 

hospedagem; Teoria geral da hospitalidade;  Estrutura organizacional hoteleira; 

Operações de meios de hospedagem; Meios de hospedagem alternativos; Reservas 

e recepção; Hotelaria; Operação de hospedagem; Contextualização em hotelaria; 

Hospitalidade; Procedimentos de recepção e reservas; Planejamento e organização 

do turismo; Teoria geral do turismo; Projetos turísticos; Marketing aplicado ao curso 

introdutório de hotelaria; Hospedagem e governança e Introdução ao turismo, entre 

outras. Notadamente observa-se o número maiores de disciplinas voltadas a 

hotelaria e hospedagem, que confirmam a ideia de que os professores devem 

possuir experiência e formação na área que trabalham e nas áreas afins, conforme o 
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referencial “a formação acadêmica apóia-se num tripé, que envolve as seguintes 

características: o domínio na área do conhecimento; a experiência profissional 

naquela área; e o domínio didático-pedagógico”. (DOCENTES UNIVERSIA, 2016, 

[s.p.]). 

Pode-se observar também que o Professor 5, só lecionou disciplinas ligadas a 

hotelaria e a hospedagem nesses 20 anos de experiência. 

Conforme Tardif (2010), o saber provém de várias fontes, e assim como Gohn 

(2006; 2014), a experiência também contribui para a formação dos docentes, logo 

foram então analisadas as outras experiências dos professores em dar aula no 

ensino superior em outras áreas, o Professor 2 tem 5 anos de experiência em outras 

áreas como por exemplo, ética, TCC, estágio e comunicação em 5 IES distintas, os 

professores 3 e 4 possuem um ano cada um em outras áreas. Foram encontrados 3 

professores (Professor 1, Professor 2 e Professor 13) que já trabalharam em DE 

(fora os 3 que ainda trabalham que já foram citados), porém nenhum deles passou 

de um ano nesse regime. 

 Foi observado que 9 dos professores possuem experiência ministrando aulas 

em locais de ensino diferenciados que não seja o superior, o professor 8 por 

exemplo, possui 6 anos lecionando como professor de uma empresa de consultoria 

e 6 como professor de idiomas em escolas diferentes e os professores 13 e 14 que 

foram por mais de um ano professores de curso livres de turismo. 

 Em outras experiências é importante destacar que os professores 1, 13, 15 e 

16 já foram coordenadores de curso nas áreas afins, o primeiro foi coordenador por 

1 ano de curso Superior de Tecnologia em Hotelaria na UNINOVE, e o segundo, foi 

Coordenador de Cursos de Intercâmbio entre Japão/Austrália, por um ano em 

regime DE, seguidos pelo Professor 15 que tem experiência como coordenador de 

um ano na UNICSUL e atualmente é coordenador de Curso de Hotelaria da UFF e o 

Professor 16 já foi coordenador de curso da mesma instituição por três anos. 

 O quadro a seguir ilustra a experiência que pode ser adquirida a partir do 

trabalho em meios de hospedagem tradicionais: 
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Quadro 18 - Experiência trabalhando em hotel 

 

Professor Tempo (anos) Função 

1 1 Assistente de eventos 

2 1 Assessor de Imprensa 

 

 

3 

4 Agente de serviços pleno 

4 (atualmente) Agente de serviços sênior 

3 Recepcionista 

1 Estagiário em diversas áreas 

4 1 Atendente de flat 

 

5 

1 Governanta 

3 Governanta 

1 Supervisor 

6 1 Supervisor noturno 

2 Recepcionista 

 

7 

1 Recepcionista 

1 Agente de atendimento 

1 Estagiário em pesquisa 

8 1 Auxiliar de Governança 

1 Estagiário em diversas áreas 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 (atualmente) Governanta 

13 6 Sócio-diretor – área de marketing, reservas e operações 

1 Estagiário em diversas áreas 

14 - - 

15 - - 

16 1 Recepcionista 

Fonte: Elaboração própria com base no currículo dos professores. 

  

Notadamente no quadro a seguir, 11 dos 16 docentes possuem experiência 

em hotéis na área de hospedagem: Recepção, Governança e estágio em diversas 

áreas que compreendem a de hospedagem, mais uma vez se confirma a ideia, 

mostrada anteriormente, que um professor deve ter experiência na área que leciona. 

Podemos observar que, apenas aproximadamente 31% dos professores não 

trabalharam em hotel, e a variação é de 1 à 6 anos de tempo de trabalho em hotéis, 

mostrando a importância da experiência na docência. 

 O quadro a seguir resume as características encontradas no grupo 3:  
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Quadro 19 - Características do grupo 3 encontradas nos currículos analisados 
 

Atuação 
profissional 

 

Professores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Experiência no 
magistério superior 
em Hotelaria, 
Turismo, e 
Administração 
(Pesquisa e ensino 
em anos) 

16* 23* 9* 5* 20* 20* 10* 25* * 27* 32* * 4* * 8 20* 

Nº de Disciplinas 
lecionadas e 
pesquisas no 
magistério superior 
em Hotelaria, 
Turismo e 
Administração. 

11 8 5 7 8 6 15 8 - 6 3 - 2 - 19 43 

Experiência no 
magistério superior 
em outras áreas (em 
anos) 

- 5 1 1 - 6 - - - - - - - - 1 - 

Nº de Disciplinas 
lecionadas no 
magistério superior 
em outras áreas 

- 4 - 1 - - - - - - - - - - 2 - 

Tempo em anos de 
trabalho no 
magistério como 
Dedicação exclusiva 
(DE) 

1* 1* - - - - 3* - - - - - 1* - 5* 3 

Experiência no 
magistério não 
sendo superior (em 
anos) 

- 1 1 1 - - 1 12* - - - - 1 2 12 6 

Experiência como 
coordenadora de 
curso e áreas afins 
(em anos) 

- 4 - - - - - - - - - - 1 - 1* 2 

Experiência 
trabalhando em hotel 
(em anos) 

1 1 13* 1 5 3 3 2 - - - * 7 - - 1 

Experiência 
trabalhando em 
diversos lugares em 
áreas afins 
(Hotelaria, Turismo e 
Administração em 
anos) 

- 4 1 6 - - 3 9 - - - - 15 15 8 1 

Experiência 
trabalhando em 
diversos lugares / 
outras experiências 
(em anos) 

9 1 - 1 - - 1 - - - - - - 6 - 18 

Fonte: Elaboração própria baseada na coleta de dados. 

 

O Professor 14 possui experiência docente de 2 anos e 4 meses sendo 

professor, porém na tabela essa informação não está tão nítida pois tem apenas o 

número 2. Os asteriscos (*) significam que o docente está atualmente naquela 

função ou trabalhando na docência ou em hotéis.  
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 Alguns docentes estudados experenciaram outros trabalhos nas áreas afins, 

o Professor 2 trabalhou um ano como gerente operacional de agencia, o Professor 3 

fez estágio em Administração, o Professor 4 dedicou-se a um ano de trabalho 

voluntário em um projeto turístico na prefeitura, 1 ano com atendimento de turistas e 

um ano com recreação, o Professor 7 trabalhou um ano como agente de viagens, 

possui um ano de Estágio em informações turísticas e um ano em pesquisa 

turísticas, o Professor 8 tem conhecimento em dois lugares como Diretor 

administrativo, um ano em um e sete em outro e já estagiou na parte da 

administração em um banco.  

O Professor 15 foi por três anos de experiência como gerente e proprietário 

de uma empresa de consultoria educacional e por cinco anos foi coordenador de 

viagens e cursos, enquanto o Professor 16 trabalhou por um ano como estagiário 

em supervisão em hospedagem, eventos, lazer e alimentos e bebidas, mas não era 

em um hotel. Já o Professor 13 trabalhou em nove lugares em áreas afins, sendo: 5 

anos como Assistente técnico em ecoturismo; 2 anos como Gerente de contrato de 

destino turístico; 2 anos como Gerente de projetos de consultora em turismo; 1 ano 

na parte de Consultoria de instalação e treinamento de funcionários para hotéis; 1 

ano em Consultoria e supervisão; 1 ano como Correspondente internacional; 1 ano 

foi Fundador de grupo de turismo social; 1 ano como Operador de viagens; e 1 ano 

estagiou em departamento de turismo e o Professor 14 trabalhou 15 anos e 

consultoria nas áreas afins.     

 Na segunda parte de eventos participados foi feito o seguinte quadro:
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Quadro 20 - Participação e organização de eventos – Grupo 3 

 
Experiência adquirida pela 

experiência em Eventos 

 

Professores  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Participação em eventos em 

áreas afins (Hotelaria, Turismo e 

administração, docência nessas 

áreas) 

13 27 19 10 - 10 19 23 - 10 5 - 18 - 33 23 

Participação em eventos de 

docência em outras áreas 
2 2 - - - 5 6 8 - 12 1 - - - 10 4 

Participação em eventos em 

outras áreas 
4 14 5 3 - 4 8 3 - - 6 - 5 - 12 18 

Organização em eventos em 

áreas afins (Hotelaria, Turismo e 

administração e docência nessas 

áreas) 

31 13 - 6 - - 3 1 - - - - 1 - 5 1 

Organização em eventos de 

docência em outras áreas 
3 - - - - - - - - - - - - - 6 - 

Organização em eventos em 

outras áreas 
7 20 - - - - 1 - - - - - - - 1 3 

Fonte: Elaboração própria baseada na análise de currículos. 

 

 Com base no quadro 20, conclui-se que os professores 5, 9, 12 e 14 não 

apresentam nenhuma participação em eventos. Isso se deve ao fato, no caso dos 

professores 9 e 12 de poucas informações conseguidas sobre estes docentes e nos 

outros é possível que seja por falta de atualização do Lattes. Conforme Gohn (2006 ; 

2014), a experiência, o senso comum, os lugares frequentados pelos professores 

também são fontes de construção da formação docente. 

Acreditamos que os eventos mais relevantes sejam os que foram prestigiados 

na hotelaria e nas áreas afins que somam um total de 210 participações e 61 

organizações em eventos em Hotelaria, Turismo, Administração e docência nessas 

áreas, divididos entre 12 docentes. 

 O Professor 1 destaca-se pela participação e organização em eventos nas 

áreas afins, sendo 13 e 31 respectivamente, o Professor 8 por organizar 23 eventos 

nas áreas afins e o Professor 2 por organizar 20 eventos em outras áreas. 

A maioria dos docentes pesquisados participa desses eventos, o que nos leva 

a crer que a formação oriunda da Educação não-formal segundo o autor Moacir 

Gadotti (2005) e Gohn (2006 ; 2014), os Saberes provenientes dos programas e 

livros didáticos usados no trabalho e os Saberes provenientes da experiência na 

sala de aula, ambos apresentados por Tardif (2010) e as Experiências 
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compartilhadas, espaços coletivos, senso comum, sentimentos propostos por Gohn 

(2006 ; 2014), tem tido contribuição significativa na formação desses professores. 

 

 

 

5.1.3 Produção acadêmica (Lattes) 

 

Para o este subcapítulo, sugiro adicionar a essa avaliação a produção 

acadêmica, levando em consideração que ela também é importante para a práxis 

ensino-aprendizagem e que o MEC usa isso como critério de avaliação (BRASIL, 

2011), produzimos o levantamento a seguir:  

 

Quadro 21 - Produção acadêmica 
 

Produção Acadêmica 
Professores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Artigo, resumo, texto em 
jornais, apresentação de 
trabalhos e outras 
produções bibliográficas em 
áreas afins 

28 41 22 12 5 6 13 21 - 3 - - 18 - 15 72 

Artigo, resumo, texto em 
jornais, apresentação de 
trabalhos e outras 
produções bibliográficas em 
outras áreas 

6 23 4 7 - 2 15 4 - - - - 4 - 4 33 

Orientação e supervisão de 
TCC e iniciação científica 
em áreas afins 

39 22 - - 3 11 - 25 - 12 - - 13 - 33 115 

Orientação e supervisão de 
TCC e iniciação científica 
em outras áreas  

- 3 - - - - - - - - - - - - - - 

Participação de bancas de 
TCC e bancas julgadoras de 
concurso em áreas afins  

2 - 5 - 12 29 - 32 - 12 1 - 21 - 58 51 

Participação de bancas de 
TCC e bancas julgadoras 
em outras áreas 

- 1 - 1 - - - 2 - - 1 - - - - 5 

Capítulo de livro em áreas 
afins 

- 2 - - - - 9 - - - 1 - - - 1 13 

Capítulo de livro em outras 
áreas 

- 2 - - - - 1 - - - - - - - - - 

Produção técnica em áreas 
afins 

2 10 2 - 5 3 1 6 - 3 2 - 6 - 32 26 

Produção técnica em outras 
áreas 

4 19 - 1 - - 1 1 - - - - 10 - 32 8 

Fonte: Do autor, baseado na coleta de dados. 

 

 De acordo com o documento de avaliação dos cursos superiores proposto 

pelo MEC, mencionado no primeiro capítulo (1.3.1) deste estudo, as publicações 
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feitas pelos docentes servem como avaliação desses cursos. Conforme o quadro 21 

pode-se notar que os professores 1 e 16 apresentam o maior número de artigos, 

resumos, texto em jornais, trabalhos e produções bibliográficas nas áreas afins. dos 

professores em que foram encontradas essas informações, somente um (Professor 

11) não possui produções em áreas afins.  

 As publicações em outras áreas somam um total de 102, que são menos do 

que as da área que somam 256, acredita-se que esse número foi encontrado devido 

ao fato de que os docentes têm outras formações e, consequentemente, outros 

temas. 

 Verifica-se também que os professores orientaram e supervisionaram muitas 

monografias em áreas afins, somando 273 entre nove docentes, sendo que apenas 

um docente orientou em outras áreas. Alguns professores não colocaram essa 

informação no Lattes, então não foi possível fazer a contagem.  

 É importante destacar que o Professor 1 tem uma produção artística cultural 

em área afim e três em outras áreas e os professores 15 e 16 têm uma produção em 

outra área cada um. O Professor 2 elaborou dois livros em áreas afins e 1 em outra 

área. O Professor 3 e o Professor 4 escreveram um livro cada um em áreas afins e o 

Professor 16 possui seis livros dentre os quais escrever, organizou e editou. O 

Professor 7 fez um orientação de estagiários em área afim e uma produção artística 

cultural em outra área e o Professor 13 publicou um livro área afim. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A qualificação da docência em cursos superiores tem se mostrado como um 

desafio contemporâneo, especialmente em áreas mais novas como é o caso do 

Turismo, e mais ainda nos recentes cursos de Tecnologia da grande área. Por isso, 

essa pesquisa foi idealizada e empreendida, mais precisamente com foco no perfil 

do professor em hospedagem em Cursos de Tecnologia em Hotelaria. As  principais 

características do perfil do docente foram estudadas a partir da leitura de Tardif 

(2010) sobre os saberes  dos professores, Gohn (2006) e Gadotti (2005) acerca da 

educação formal, informal e não-formal, além das especificidades oriundas das leis 

que regem o ensino superior tecnológico. A partir desse referencial teórico foi 

possível propor um modelo de perfil ideal para os docentes dessa grande área. As 

informações sobre a docência em hospedagem foram também relacionas a própria 

área e suas peculiaridades, descritas por Castelli (2006) e Duarte (2005), gerando 

um outro modelo que se mostrou útil na análise dos dados empíricos.  

Resgatando a questão norteadora deste estudo, a saber: “qual o perfil do 

docente na área de hospedagem em cursos de tecnologia em hotelaria?”, o presente 

trabalho permite concluir, com base na literatura e dados coletados, apresentados e 

discutidos no último capítulo desse estudo, as possibilidades de características do 

perfil do professor. 

Conforme os dados apresentados, os diferentes tipos de formação são 

importantes para exercício do magistério, pois uma é complemento da outra. Um 

professor ideal, segundo o estudo, é o professor que atenda as especificações da 

lei, da IES em que deseja trabalhar e que possua as formações e experiências 

específicas para a área de hospedagem. Além da complementação e atualização 

por meio de outros tipos de formação, participação em eventos e as produções 

acadêmicas. 

Para contextualizar a área de hospedagem foi feito um levantamento de dois 

autores consagrados nos estudos da Hotelaria. Assim foi possível a montagem de 

todo um referencial teórico quanto à área e suas funções. Isso serviu, dentre outras 

coisas, como base para as próximas etapas da pesquisa, pois gerou uma lista de 

atividades comumente realizadas na área de hospedagem, bem como os cargos 

existentes e sobretudo as características desejáveis para as pessoas que queiram 

trabalhar em hospedagem. Essas características, conclui-se, que são parte da 
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Educação informal ou dos saberes pessoais de cada docente, ambos individuais de 

cada professor. 

Foram coletados ainda os dados essenciais sobre o ensino superior, da 

Formação em Tecnologia em Hotelaria com pesquisas feitas em livros, leis e 

documentos. Nessa etapa foram identificadas outras características do perfil docente 

no ensino superior em que está contido o Curso de Tecnologia em Hotelaria. 

Através da pesquisa nos sites das IES, foram descobertos os 17 cursos de 

Tecnologia em Hotelaria existentes em nosso país, bem como informações 

relevantes sobre eles como a avaliação do MEC, por exemplo.  

Priorizando como fonte de dados para essa etapa do estudo a UFF, a 

HOTEC, o SENAC-RJ e o SENAC-SP, conseguimos informações sobre os Cursos 

de Tecnologia em Hotelaria no Rio de Janeiro e em São Paulo, tendo como mais 

importante para este estudo, a análise das disciplinas na área de hospedagem 

oferecidas por eles. Essa análise serviu como base para estruturar o recorte dos 

professores a serem investigados na etapa seguinte do estudo. 

A seguir, enumeramos algumas das principais características encontradas 

nos docentes da área de hospedagem que acreditamos serem as ideais. Elas foram 

analisadas de forma cruzada com a literatura pesquisada e com a legislação 

pertinente. Essas características respondem à questão norteadora, posto que os 

dados foram lidos no campo e retratam o perfil existente, mas também já apontam 

para um perfil desejável do docente de hospedagem em Cursos Superiores de 

Tecnologia em Hotelaria e estão organizados a partir de uma análise cruzada com o 

referencial teórico e documental: 

No grupo 1, que corresponde à educação informal (GOHN, 2006 ; 2014) e 

saberes pessoais (TARDIF, 2010), foram encontradas as características: ser 

educado; ter atenção aos hóspedes; ter postura; ter boa aparência; ser discreto; ser 

honesto; ser leal; ser responsável; ter controle; ser organizado; ter boa dicção; ter 

boa memória; ser ágil; ter prontidão; saber arrumar a unidade habitacional; saber 

lavar, passar e limpar; ser pontual; ser confiável e ter confiança; saber coordenar, 

liderar, controlar, avaliar e supervisionar. Esse grupo, especificamente, como já 

comentamos ao longo do texto, não pôde ser verificado empiricamente por conta 

das limitações tradicionais de tempo e de metodologia que um estudo de conclusão 

de curso naturalmente traz. Foi um dado gerado a partir de pesquisa secundária e é 
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importante para complementar a análise e responder parcialmente à pergunta 

norteadora. 

No grupo 2, que compreende a educação formal (GADOTTI, 2005 ; GOHN 

2006 ; 2014), os saberes provenientes da formação profissional para o magistério 

(TARDIF 2010) e os Saberes provenientes da formação escolar anterior (TARDIF 

2010), destacamos as seguintes características: possuir Graduação em Turismo, 

Hotelaria, Hospitalidade, Administração Hoteleira ou Administração; possuir 

Formação de Mestrado ou Doutorado de preferência em Hospitalidade ou em áreas 

afins; ter domínio da área do conhecimento, no caso deste estudo, em hospedagem; 

possuir especializações e cursos na área ou áreas afins, bem como formação em 

docência (pedagogia, complementação pedagógica ou didática ou similar); e devem 

estar em constante atualização pois como se trata de um curso cujo o objetivo é 

atender as demandas do mercado e da sociedade, a atualização é essencial. 

No grupo 3, que compreende a educação não-formal (GADOTTI, 2005 ; 

GOHN, 2006 ; 2014), os saberes provenientes dos programas e livros didáticos 

usados no trabalho (TARDIF, 2010), os saberes provenientes da experiência na sala 

de aula (TARDIF, 2010) e as experiências compartilhadas, espaços coletivos, senso 

comum, sentimento (GOHN, 2006 ; 2014), destacamos as seguintes características: 

ter experiência na prática da docência em qualquer área; experiência no magistério 

superior em docência e em pesquisa, de preferência em área compatível (Hotelaria, 

Turismo e Administração); ter experiência profissional na área (nos diferentes 

campos da hospedagem) como em hotéis por exemplo; ter experiência trabalhando 

nos diversos ramos das áreas afins e ter participação e organização de eventos em 

outras áreas e em áreas afins. 

Embora o referencial não abranja essa dimensão como fundamental na 

formação do professor, o MEC considera como parte de qualificação dos cursos, a 

produção acadêmica também, como foi apresentada na análise. Essa dimensão é 

valorizada pela maioria dos docentes e IES estudadas, levando-nos a destacar essa 

grande contribuição que os docentes podem trazer para a academia e a sociedade 

como um todo.  

 Durante a realização do trabalho, foram encontradas algumas limitações de 

execução, como a greve da UFF por exemplo, a dificuldade e demora de resposta 

dos contatados para a coleta de dados, a escassez de estudos sobre a Tecnologia 

em Hotelaria, que embora esteja crescendo como área de estudo, ainda não possui 
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tanta literatura específica. Porém apesar das dificuldades, fazer esse trabalho 

representou um crescimento, não só acadêmico, mas pessoal para a pesquisadora, 

levando-a a ver a docência como possível área de inserção no mercado, bem como 

despertou o interesse no trabalho prático em hospedagem. 

 Esperamos que, a partir desse trabalho, outros possam ser estimulados a 

continuar este estudo, desenvolvendo novas pesquisas aprofundando a discussão 

sobre este tema. Portanto, gostaríamos de sugerir novos estudos a partir dos 

resultados mostrados, abarcando dados referentes à educação informal e aos 

saberes pessoais adquiridos, por exemplo, com entrevistas realizadas com os 

docentes, objetivando descobrir como é seu perfil existente nesse quesito e 

analisando a partir do modelo gerado como ideal. Também seria interessante 

produzir novos estudos para identificar quais são as características que aparecem 

com menos frequência nos docentes da área, mapear as características mais 

encontradas, ou fazer estudos sobre as outras áreas da hotelaria como lazer, 

eventos, gastronomia, dentre outros. 

Convém destacar ainda o valor de se divulgar a área do magistério superior, 

sobretudo na área de Hotelaria para a sociedade, para que todos possam ver o 

magistério como uma carreira, com prestígio e destaque. Esse estudo ainda pode 

promover o estímulo aos profissionais que já atuam na docência, e que esses, por 

sua vez, estimulem seus alunos e colegas de profissão a uma qualificação contínua, 

não deixando que desanimem em sua área e profissão. 
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