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IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DO ESTÁGIO PARA FUTUROS HOTELEIROS 

Raíssa Máximo Miranda1 

RESUMO  

O estágio é uma oportunidade de o estudante conhecer a realidade da sua 
futura profissão e colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
Tendo em vista esta temática, levanta-se como questão norteadora: qual a 
importância da vivência do estágio para futuros hoteleiros? Para tanto, o presente 
trabalho tem como objetivo geral compreender a importância da vivência do estágio 
para os futuros hoteleiros do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF, 
analisando as percepções acerca de diversos aspectos pertinentes à experiência do 
estágio. Os objetivos específicos são: buscar na literatura base para a discussão 
acerca da prática do estágio no ambiente hoteleiro, apontar as percepções dos 
alunos estagiários e docentes com relação à experiência prática da profissão em 
hotéis e analisar de que forma esta experiência pode contribuir para o futuro 
profissional dos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria. Assim, optou-
se por entrevistar alunos do referido curso da Universidade Federal Fluminense e 
aplicação de questionários com os docentes que lecionaram a disciplina de estágio. 
Os resultados obtidos evidenciaram que o estágio é imprescindível para o futuro 
profissional que deseja estar preparado para os desafios do ambiente hoteleiro e do 
mercado de trabalho. 
Palavras-chave: Estágio. Hotelaria. Experiência. 

ABSTRACT 

          The internship is an opportunity for the student to know the reality of their 
future profession and put into practice the knowledge acquired in the classroom. In 
view of this theme, one raises as a guiding question: how important is the experience 
of the internship for future hoteliers? For this purpose, the present work has as 
general objective to understand the importance of the experience of the internship for 
the future hoteliers of the UFF Superior Course of Hotel Technology, analyzing the 
perceptions about several aspects pertinent to the internship experience. The 
specific objectives are: to search in the literature base for the discussion about 
internship practice in the hotel environment, to point out the trainee students' 
perceptions regarding the practical experience of the hotel profession and to analyze 
how this experience can contribute to the future professional of the students. 
Students of the Superior Course of Hotel Technology. Thus, it was decided to 
interview students of the referred course of the Fluminense Federal University and 
the application of questionnaires with the teachers who taught the internship 
discipline. The results obtained evidenced that the internship is essential for the 
future professional who wishes to be prepared for the challenges of the hotel 
environment and the job market. 
Key words: Internship. Hospitality. Experience. 
 

                                                           
1
 Orientada pelo Prof. D.Sc. Ari da Silva Fonseca Filho. 
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INTRODUÇÃO  

A atividade hoteleira surge a partir do momento em que o homem começa a 

se deslocar e precisa de locais que atendam suas necessidades básicas como 

segurança e repouso. Não se sabe exatamente quando surgiu, mas o primeiro 

registro é da Grécia Antiga durante os Jogos Olímpicos, em que a hospedagem 

tinha por finalidade abrigar os atletas. Os romanos também foram precursores da 

atividade hoteleira, pois criaram as hospedarias que tinham por finalidade o lazer e 

os banhos termais (OLIVEIRA; SPENA, 2012). 

É possível perceber que a história da hotelaria é antiga, mesmo que a 

princípio não houvesse essa denominação. Entretanto, a profissionalização para 

esse mercado é muito recente, o que explica a carência de profissionais qualificados 

na área. Somente a partir do século XX, se estabeleceu o processo de formação em 

serviços de hospedagem, dentro dos próprios estabelecimentos ou por meio de 

instituições de ensino técnico (PERAZZOLO; SANTOS; PEREIRA, 2010). No Brasil, 

o primeiro curso de hotelaria de nível superior foi oferecido pela Universidade de 

Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em 1978 e foi o estopim para a criação do curso 

de tecnologia em Hotelaria em diversas instituições. 

Os cursos tecnológicos se caracterizam por prepararem o profissional para o 

mercado de trabalho. Por esse motivo, geralmente, apresentam no currículo a 

disciplina de Estágio Supervisionado que, segundo a Lei 11.788/08 é o ato educativo 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, cuja finalidade é a 

preparação dos alunos para o trabalho produtivo (BRASIL, 2008, [s.p.]).  

Em qualquer área do conhecimento, a vivência do estágio é importante, 

porém para o futuro hoteleiro é indispensável, por ser um ramo muito dinâmico que, 

em sua grande maioria, exige alguma experiência e apresenta carência de 

profissionais especializados. Sendo assim, surge o seguinte questionamento: qual a 

importância da vivência do estágio para os futuros hoteleiros? 

A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender a importância da 

vivência do estágio para os futuros profissionais hoteleiros do Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria da UFF. Tendo como objetivos específicos buscar na 

literatura base para a discussão acerca da prática do estágio no ambiente hoteleiro, 

apontar as percepções dos alunos estagiários e docentes com relação à experiência 



6 
 

prática da profissão em hotéis e analisar de que forma esta experiência pode 

contribuir para o futuro profissional dos alunos do curso de hotelaria. 

A metodologia de pesquisa será qualitativa, de caráter exploratório utilizando-

se de levantamento bibliográfico sobre o tema, questionário online com os docentes 

que ministraram a disciplina de Estágio Supervisionado no Curso de Hotelaria da 

UFF e entrevistas individuais com estudantes regularmente matriculados no Curso 

Superior de Tecnologia em Hotelaria (CSTH) da UFF que já realizaram ou estão 

realizando estágio em hotéis, especificamente, no setor de hospedagem. 

1 DA GENUÍNA HOSPITALIDADE À PROFISSIONALIZAÇÃO  

A hospitalidade surgiu a partir das relações entre hospedeiro e hóspede, que 

existe desde as primeiras civilizações. Ser hospitaleiro era altamente valorizado e 

acolher viajantes e pessoas desafortunadas era visto como uma virtude (LASHLEY; 

SPOLON, 2011). A reciprocidade entre os sujeitos era baseada em honra e respeito, 

um por visitar e o outro por receber (CLARKE; CHEN, 2008).  

No entanto, a indústria hoteleira, de fato, iniciou-se devido a uma necessidade 

do movimento turístico, isto é, as viagens começaram a se popularizar e os viajantes 

precisavam de alojamento. Registros apontam que os Jogos Olímpicos na Grécia 

Antiga foram o atilho para o início da atividade hoteleira (OLIVEIRA; SPENA, 2012). 

Além disso, o advento dos meios de transporte, tanto na terra como no ar, e o 

estabelecimento das férias remuneradas aos trabalhadores permitiram a 

democratização, a universalização do turismo e o seu desenvolvimento como 

atividade econômica (CUNHA, 1997). 

A hospitalidade moderna não possui o mesmo status do passado, hoje a 

lógica comercial vende a hospitalidade como mercadoria (LASHLEY; SPOLON, 

2011), em que a oferta está pautada na relação entre o prestador de serviços e o 

cliente (CLARKE; CHEN, 2008). A indústria da hospitalidade é baseada em serviço, 

cuja qualidade influencia fortemente na escolha do cliente.  

Na década de 1970, o parque hoteleiro era inexpressivo. Através de 

incentivos fiscais e linhas de financiamento, esse setor foi expandido pelo governo, 

atendendo a uma demanda reprimida de viajantes (CASTELLI, 2000). As empresas 

hoteleiras, naquele momento, estavam mais atentas aos aspectos físicos do que aos 

serviços, mas não se preocupavam, pois possuíam alta taxa de ocupação, fruto 

desta demanda (CASTELLI, 2000). No entanto, os avanços da tecnologia e a 



7 
 

globalização despertaram nos consumidores a busca por mais qualidade na 

prestação de serviços e, consequentemente, aceleraram a concorrência e 

aumentaram a competitividade entre as empresas hoteleiras (CASTELLI, 2006), 

provocando intensa busca pela excelência.  

Para se destacar, a empresa precisa oferecer um diferencial que irá se 

sobressair frente às demais opções que o cliente possui. A busca pela qualidade 

deve ser absorvida por todos os membros da organização (CASTELLI, 2006), 

tornando-se uma preocupação global e não somente de um departamento, 

implementando na empresa a verdadeira cultura de serviço (CASTELLI, 2000). O 

cliente é a razão de ser de qualquer empresa, e na hotelaria não é diferente, pelo 

contrário, o cliente é essencial para o crescimento de um empreendimento hoteleiro. 

Por essa razão, é importante conhecer as suas necessidades, expectativas, desejos, 

comportamentos e tendências para assim satisfazê-lo. Devido às constantes 

transformações na sociedade, as organizações de hospitalidade devem estar 

atentas às mudanças nas expectativas dos clientes para ajustar-se a elas. 

O cliente oriundo da indústria da hospitalidade também pode ser considerado 

turista que, segundo Duarte (2005, p. 27), é resultado de um fenômeno social, 

econômico, político ou cultural e pode ser definido como:  

[...] toda pessoa que, por qualquer motivo - lazer, negócios, tratamento 
médico, treinamento, etc. -, ao deixar seu local de residência ou trabalho e 
utilizando qualquer meio de transporte, desloca-se para outro local e utiliza 
qualquer outro meio turístico, a saber: hospedagem, agente de viagens ou 
até mesmo organizadores de eventos, permanecendo por período superior 
a um dia nessa localidade. 

 

Com base nessa definição, podemos perceber que os meios de hospedagem 

compõem o trade turístico, que são as áreas econômicas envolvidas na prestação 

de serviço para satisfazer as necessidades comuns de todos os turistas (DUARTE, 

2005). Entretanto, é importante salientar que a atividade hoteleira deixou de ser 

apenas um suporte ao fenômeno turístico e se tornou uma fonte rentável de 

investimento (ANSARAH, 2009). 

Embora haja diferentes segmentos, os produtos comercializados pelo setor 

de hospitalidade são similares, o serviço é fator primordial que os diferencia. Castelli 

(2000) afirma que oferecer um serviço é profundamente diferente de um produto 

físico.  O serviço é considerado por Powers e Barrows (2004) uma vantagem 

competitiva sustentável, pois oferece ao equipamento hoteleiro a oportunidade de 
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singularizar seus produtos e conquistar a fidelidade dos clientes. Dessa forma, a 

excelência nos serviços se tornou um fator de sobrevivência na indústria hoteleira. 

A tão almejada excelência em serviços depende do desempenho dos 

membros da empresa, sendo assim é importante investir em capital humano para 

alcançar os resultados esperados (OLIVEIRA; SPENA, 2012). Em contrapartida, 

gerenciar e desenvolver os recursos humanos no ramo hoteleiro é uma tarefa 

complexa e se intensifica devido à utilização de mão de obra não ou muito pouco 

qualificada (WALKER, 2002). 

É importante entender que os recursos humanos de um meio de 

hospedagem, independente da sua tipologia, são o cartão de visitas do 

empreendimento, além de ser o principal contato com o hóspede. Oliveira e Spena 

(2012) afirmam que a hotelaria trata-se de algo dinâmico, em que as empresas 

buscam qualidade em tudo e através das pessoas envolvidas. 

Cada membro da empresa impacta no serviço prestado, direta ou 

indiretamente, influenciando na percepção do cliente. Se houver falhas no 

atendimento às expectativas do cliente, resulta em uma percepção de baixa 

qualidade e vice-versa (POWERS; BARROWS, 2004). Por isso, é essencial que as 

empresas estejam atentas à seleção, o treinamento, a motivação e a maneira pela 

qual seus membros estão sendo gerenciados para garantir a satisfação dos clientes 

(LASHLEY; SPOLON, 2011), sejam eles internos ou externos. A melhoria do capital 

humano se dá através do conhecimento, do desenvolvimento de habilidades, da 

formação de atitudes positivas e da indicação das perspectivas para a sua evolução 

profissional (CASTELLI, 2000), motivando os colaboradores a dar o seu melhor. 

Para Oliveira e Spena (2012, p. 106) “[...] ser excelente é tornar agradável e 

surpreendente um serviço e requer pessoas treinadas, dispostas, qualificadas e 

motivadas para fazer a diferença”. No entanto, as mesmas autoras destacam que o 

mercado de trabalho em turismo e hotelaria carece de eficiência e efetividade na 

qualificação profissional, impactando na qualidade dos serviços prestados. Somente 

o fator humano supera os outros fatores, independente do nível de sofisticação e da 

tecnologia envolvida (OLIVEIRA; SPENA, 2012). 

Além disso, existe outro fator que prejudica a comunicação efetiva e um 

treinamento dos colaboradores dentro dos padrões de qualidade: a alta rotatividade. 

O ritmo de trabalho irregular, as dificuldades inerentes à prestação de serviços e o 

estresse do dia a dia, geram uma taxa de rotatividade de 150% ao ano para os 
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empresários do setor (LASHLEY; SPOLON, 2011). Por esse motivo, é 

imprescindível que as empresas hoteleiras invistam em motivação para reter seus 

clientes internos e satisfazer as necessidades dos seus clientes externos. 

A qualificação profissional no âmbito do turismo e da hospitalidade ainda tem 

muito a avançar diante da carência do setor. Segundo Ansarah (2009), para 

compensar essa escassez de mão de obra é necessário desenvolver uma tríplice 

formação profissional para o turismo, que inclui as escolas, os centros de formação 

tecnológica e as empresas, que contribuem proporcionando a vivência dos estágios. 

Devido ao constante crescimento da hotelaria, ampliou-se a necessidade de 

mão de obra qualificada e para suprir essa necessidade do mercado, foram criadas 

diversas instituições que oferecem formação específica para a indústria hoteleira 

com oferta cada vez mais ampla de cursos na área (ANSARAH, 2009). 

No Brasil, segundo a autora, a formação acadêmica no curso de Hotelaria é 

oferecida por Faculdades particulares e públicas e, ainda, existem instituições que 

oferecem cursos de menor duração, não tendo caráter de graduação, que preparam 

o profissional para os desafios do mercado de trabalho. 

Em 1978, Geraldo Castelli criou a primeira Faculdade de Hotelaria do país, 

vinculada a Universidade de Caxias do Sul, onde oferece curso de Graduação em 

Hotelaria de nível Bacharelado e Tecnológico2. A Castelli Escola Superior de 

Hotelaria tem como missão promover o desenvolvimento de talentos por meio do 

processo formativo inovador e da cultura da hospitalidade. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), criado em 1946, 

também é uma importante instituição de ensino profissional no Brasil que atua em 

diversas áreas, oferecendo cursos de qualificação técnica, graduação, pós-

graduação, especialização e programas de educação à distância. O principal 

objetivo do SENAC é ensinar a profissão na prática e, no setor de Hotelaria e 

Turismo, oferece cursos técnicos voltados para o operacional até cursos de gestão e 

graduação tecnológica3. 

Nesse contexto, faz-se necessário que as universidades mostrem-se abertas 

às novas demandas da sociedade, bem como preparada para atendê-las. Um dos 

muitos argumentos apresentados em prol da defesa de um novo curso de graduação 

nesta área de hospedagem na Universidade Federal Fluminense foi o fato de o 

                                                           
2
 Disponível em: <www.castelli.edu.br>. Acesso em: 10 out. 2016. 

3
 Disponível em: <www.senac.br>.  Acesso em: 10 out. 2016. 
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parque hoteleiro do Estado do Rio de Janeiro ser bastante amplo e carente de 

referências de formação especializada que permitam a aplicação, o desenvolvimento 

e a difusão efetivos de novas tecnologias instrumentais e de gestão de meios de 

hospedagem e também de estabelecimentos não hoteleiros que têm as rotinas 

hoteleiras como ferramentas estratégicas de gestão4. 

Ao longo da sua história na sociedade brasileira, a educação para o trabalho 

foi vista de forma preconceituosa, devido a uma herança colonial e escravista no que 

diz respeito às relações sociais e ao trabalho. Nesse contexto, foi atribuída à 

educação profissional a incumbência de apenas combater a vadiagem e oferecer 

alternativas de sobrevivência aos desfavorecidos economicamente e que estavam 

fora da elite intelectual e política da sociedade, desconsiderando o seu valor5. 

Essa visão distorcida da educação profissional apresentou mudanças 

expressivas em 1996, em decorrência da Lei Darcy Ribeiro de Educação Nacional, a 

qual entende que:  

[...] a educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes 
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir 
aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os 
tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja 
utilização de tecnologias

6
. (BRASIL, 1996, [s.p.]). 

 

Na sociedade do século XXI, os cursos técnicos e tecnológicos conquistaram 

o seu espaço, pois com a correria da vida moderna em que o tempo é precioso, 

cursos que capacitam o indivíduo para o ambiente profissional de forma eficiente e 

em curto prazo são bastante valorizados. 

O curso superior de tecnologia deve contemplar a formação de um 

profissional “[...] apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma 

determinada área profissional” (BRASIL, 1996, [s.p.]), e deve ter formação específica 

para: aplicação e desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica; difusão de 

tecnologias; gestão de processos de produção de bens e serviços; desenvolvimento 

da capacidade empreendedora; manutenção das suas competências em sintonia 

com o mundo do trabalho; e desenvolvimento no contexto das respectivas áreas 

profissionais7. 

                                                           
4
 Disponível em: < www.fth.uff.br>. Acesso em: 19 out. 2016.  

5
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/cp29.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016. 

6
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/cp29.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016. 

7
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/cp29.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016. 
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A hotelaria é o pilar do turismo, por esse motivo o sucesso do 

desenvolvimento turístico depende em grande escala da profissionalização do 

mercado e para isso, é preciso adequar o ensino de hotelaria à realidade do 

mercado, fortalecendo o intercâmbio empresa/escola, com os programas de estágio, 

a fim de colocar em prática o aprendizado (ANSARAH, 2009).  

A vivência do estágio é uma oportunidade do estudante colocar em prática o 

que aprendeu na instituição de ensino e descobrir novos conhecimentos que 

somente se adquirem no contexto laboral. O estágio é uma preparação para o que o 

aluno viverá no mercado de trabalho envolvendo responsabilidades, o 

relacionamento com a equipe de trabalho, a integração do estudante com a empresa 

e as adversidades que surgem no dia a dia da profissão.  

Bissoli (2006) define o estágio como um conjunto de atividades que 

proporcionam ao aluno aprendizado no âmbito profissional e complementação no 

campo acadêmico, de acordo com a especificidade do curso em que está inserido 

sob vários aspectos que devem ser acompanhadas pela instituição de ensino e pela 

empresa concedente do estágio.  

Segundo a lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio8 é o  

[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2008, [s.p.]). 
 

Esse conceito é bastante pertinente no sentido de abranger, não somente 

estudantes do ensino superior, mas também outros níveis de escolaridade, 

indicando a relevância dessa vivência para os futuros profissionais. 

De acordo com Bianchi (2004), o estágio pode ser um período de 

aprendizagem e autêntica experiência, em que o aluno vivencia o conteúdo 

aprendido nas disciplinas do curso, em determinado local de trabalho. Martins (2012) 

afirma que o estágio é a complementação e a aplicação prática do ensino, ou seja, o 

aluno estuda na instituição de ensino e coloca em prática o que aprende na entidade 

concedente. 

É possível perceber que há uma conformidade entre os conceitos de estágio, 

destacando em sua maioria o aprendizado e as competências adquiridas durante 

                                                           
8
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso 

em: 13 out. 2016. 
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essa experiência. Dessa forma, o estágio procura atenuar as fronteiras entre o 

espaço formativo e laboral, promovendo o envolvimento direto dos alunos em 

atividades e contextos reais de trabalho, possibilitando ainda que os discentes 

descubram sua vocação na área de estudo. Bissoli (2006) destaca que o principal 

objetivo do estágio é consolidar, através da observação e prática exercidas no 

ambiente profissional, os conhecimentos adquiridos no ambiente acadêmico. 

Em qualquer área do conhecimento, o Estágio Supervisionado é 

indispensável para o aluno que deseja estar preparado para enfrentar os desafios de 

uma carreira, no entanto o presente artigo terá como foco principal o Curso Superior 

de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, cuja missão é 

 [...] formar profissionais qualificados para assumir o planejamento, a 
operação e a administração de organizações e empreendimentos hoteleiros 
e não hoteleiros (mas que façam uso dos serviços de acolhimento e 
hospedagem) de qualquer natureza e escala, nos seus diferentes níveis 
específicos (estratégico, gerencial e operacional)

9
. 

 

A experiência do estágio permite ao aluno aprender a lidar com as 

adversidades da profissão e saber resolvê-las da maneira mais eficaz possível, 

preparando-o para o mundo profissional. Busca-se com esse exercício, aproximar o 

acadêmico da sua área de formação, ou seja, uma forma de aproximação verdadeira 

entre a universidade e a sociedade (SCALABRIN; MOLINARI, 2016). 

Nas instituições de ensino, existem dois tipos de estágio: obrigatório e não 

obrigatório. O estágio obrigatório está definido como tal no currículo do curso e a 

carga horária é pré-requisito para obtenção do diploma; e o estágio não obrigatório é 

aquele desenvolvido como atividade extracurricular, mas que pode ser acrescido na 

carga horária do curso como atividade complementar (BRASIL, 2008). Segundo as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de Nível Tecnológico, Decreto 

n° 5.773/06 do Ministério da Educação, o Estágio Supervisionado no Curso de 

Hotelaria não é obrigatório. Porém, o projeto pedagógico do Curso de Hotelaria da 

UFF estabeleceu o estágio como disciplina obrigatória, pois entende como uma 

experiência que completa a formação acadêmica do tecnólogo10. 

Martins (2012) menciona algumas vantagens com relação à prática do 

estágio. São elas: a instituição de ensino pode proporcionar ensino prático ao aluno 

sem custos para a instituição; o aluno tem a possibilidade de aplicar seus 

conhecimentos no ambiente real de trabalho ainda durante o curso e posteriormente, 
                                                           
9
 Disponível em: <www.hotelaria.uff.br>. Acesso em: 10 out. 2016. 

10
 Disponível em: < http://www.hotelaria.uff.br/images/manualestagio.pdf>. Acesso em: 12 out. 2016. 



13 
 

pode ser contratado pela empresa; o custo para a empresa concedente é menor do 

que ter um funcionário contratado; o estagiário recebe um valor que o ajuda com os 

custos do deslocamento e alimentação. 

É possível perceber que há algumas vantagens para as partes envolvidas na 

realização do estágio, porém algumas empresas se aproveitam dos custos baixos de 

se manter um estagiário e mantém mais estagiários do que deveria, ou até exploram 

os estudantes, configurando-se subemprego. Por isso, é importante o 

acompanhamento da instituição de ensino e do professor orientador de estágio para 

se certificar de que não há nada fora dos pré-requisitos da lei. 

Para ser reconhecido pela instituição de ensino, as atividades exercidas no 

estágio devem estar diretamente ligadas com os componentes teóricos do curso de 

Hotelaria. Segundo Bissoli (2006), o estudante de Hotelaria pode atuar no setor 

privado, centros de informações turísticas, organismos oficiais de turismo, 

organizações de comunicação voltadas ao setor turístico, organizações de cunho 

cultural, histórico ou artístico e de lazer e recreação. Embora haja uma enorme 

gama de possibilidades, o presente artigo irá tratar apenas dos estágios realizados 

por alunos regularmente matriculados no Curso Superior de Hotelaria da UFF no 

setor privado, mais especificamente, em hotéis e no setor de hospedagem. 

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem 

(SBClass), hotéis são “[...] estabelecimentos com serviço de recepção, alojamento 

temporário, com ou sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso 

exclusivo do hóspede, mediante cobrança de diária” (BRASIL, 2011, [s.p.]). Sendo 

que, alguns hotéis oferecem outros serviços agregados ao valor da diária11. 

O setor de hospedagem de um hotel compreende as áreas que formam a 

base do serviço hoteleiro e que possuem imenso contato presencial com o hóspede 

(OLIVEIRA; SPENA, 2012). Compõem este setor: departamento de reservas, 

recepção, portaria social, telefonia, lazer e governança (CASTELLI, 2000), ou seja, 

os principais serviços que o hotel oferece estão agrupados no setor de hospedagem. 

Por essa razão, será extremamente relevante direcionar a pesquisa para alunos que 

tiveram a experiência do estágio nessas áreas. 

 

 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-
site/Entenda?tipo=1>. Acesso em: 15 out. 2016. 
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2  MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

A presente pesquisa tem como enfoque principal os alunos regularmente 

matriculados no Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal 

Fluminense que estão realizando ou já realizaram estágio em hotéis, a fim de 

compreender a importância da vivência do estágio para os futuros profissionais 

hoteleiros. 

Em geral, as pesquisas podem ter duas abordagens: qualitativa e quantitativa. 

A presente pesquisa traz a abordagem qualitativa, pois se preocupa com aspectos 

da realidade que não podem ser quantificados e são capazes de explicar a dinâmica 

das relações sociais de um grupo ou organização (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Segundo os seus objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, pois tem como finalidade proporcionar maior familiaridade com o 

problema, no âmbito acadêmico, mercadológico e social, visando torná-lo mais 

explícito e/ou constituir hipóteses (GIL, 2002). Nesse caso, o problema se constitui 

na carência de profissionais qualificados no setor hoteleiro. 

 A pesquisa faz uso do levantamento bibliográfico e, durante o processo, da 

pesquisa de campo. Essa escolha se justifica porque a pesquisa bibliográfica 

permite utilizar os registros disponíveis em documentos já impressos como livros, 

revistas, artigos e teses, assim como os registros disponíveis online (SEVERINO, 

2008). Na execução da pesquisa bibliográfica, foram utilizados livros e publicações 

pertinentes ao tema de gestão hoteleira e à prática do estágio nos cursos de turismo 

e hotelaria, inclusive a lei do estágio. 

Já a pesquisa de campo consiste em abordar o objeto de pesquisa em seu 

ambiente próprio, sendo os dados coletados em condições naturais de ocorrência 

observados sem a intervenção do pesquisador no fenômeno pesquisado 

(SEVERINO, 2008).  

As técnicas de pesquisa a serem utilizadas serão questionário online e 

entrevistas individuais. O questionário será aplicado aos docentes da Faculdade de 

Turismo e Hotelaria da UFF que já lecionaram a disciplina de Estágio 

Supervisionado para o curso de Hotelaria, a fim de conhecer seu entendimento 

sobre a importância de viver a profissão na prática, através do estágio. 

A entrevista consiste em coletar informações sobre um determinado assunto 

diretamente com os sujeitos pesquisados (SEVERINO, 2008). Será utilizada com os 

alunos estagiários para descobrir suas percepções sobre a importância do estágio. 
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Inicialmente, havia o interesse em entrevistar gestores de recursos humanos de 

hotéis que contratam estagiários, porém não foi possível a concretização desta 

etapa da pesquisa pela falta de interesse e disponibilidade dos estabelecimentos. O 

tipo de entrevista utilizada será a não estruturada, que consiste em perguntas 

abertas, permitindo ao entrevistado responder livremente, usando linguagem 

informal, e ao entrevistador adaptar suas perguntas de acordo com a situação 

(RAMPAZZO, 2011). Para os sujeitos da pesquisa, optou-se por manter o sigilo 

quanto às suas identidades, a fim de evitar posteriores constrangimentos dentro da 

instituição de ensino. 

A fim de reunir as percepções dos sujeitos envolvidos na relação de estágio, 

foram realizadas entrevistas com os estudantes, cujos requisitos para participar da 

pesquisa eram estar regularmente matriculados no Curso Superior de Hotelaria da 

UFF, estagiando ou já ter concluído o estágio em hotel no setor de hospedagem e 

um questionário online para os docentes do Departamento de Turismo da UFF que 

já ministraram a disciplina de Estágio Supervisionado no CSTH, representando a 

instituição de ensino. As entrevistas e questionário abrangiam aspectos desde o 

processo para a obtenção do estágio até a visão sobre a contribuição do estágio 

para a vida profissional.  

A partir de um levantamento realizado na Universidade Federal Fluminense 

com alunos do CSTH, muitos alunos estavam ocupados com estágios e aulas, 

portanto apenas seis alunos tiveram disponibilidade para ceder a entrevista. No 

entanto, durante o decorrer da pesquisa, foi possível perceber que a minoria dos 

discentes realizou estágio em hotéis. Em relação aos docentes, quatro deles 

atendiam aos requisitos da pesquisa, no entanto, apenas três responderam ao 

questionário. 

 

3  ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS 

 A presente seção apresenta as percepções dos sujeitos envolvidos na relação 

de estágio, acerca dos aspectos mais relevantes da experiência do estágio para os 

futuros hoteleiros. Entre os sujeitos estão os docentes (identificados como professor 

1, professor 2 e professor 3) e os estudantes (identificados como estudante A, 

estudante B [...] e estudante F). 
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3.1  PERCEPÇÕES DOS DOCENTES ACERCA DA EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO 

Um curso superior tecnológico tem como característica principal preparar o 

discente para o mercado de trabalho, através de disciplinas voltadas para a futura 

realidade do aluno. Com base nisso, se fez necessário questionar aos docentes se 

as disciplinas ministradas no CSTH da UFF apresentam aplicabilidade nos estágios 

realizados em hotéis.  

O professor 1 afirma que existe aplicabilidade das disciplinas na realização do 

estágio e ainda, colaboram para o desenvolvimento das competências necessárias 

para se tornar um bom profissional. 

O Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria foi estruturado tendo em vista 
a prática profissional em estabelecimentos hoteleiros e não hoteleiros. Os 
conteúdos teóricos das disciplinas estão pautados na futura aplicabilidade 
dos conhecimentos na prática profissional. Responsabilidade, 
profissionalidade, respeito pela diversidade, ética, planejamento, trabalhar 
com prazos, dentre outros, são extremamente importantes de serem 
estudados e já experienciados durante o estágio, tendo em vista que este é 
um preparo para a vida profissional.  
 

O professor 2 apresenta a mesma perspectiva com relação à aplicabilidade 

das disciplinas e destaca o viés humanístico desenvolvido através das aulas, 

conforme argumenta: 

[...] Na matriz, são contempladas além de algumas disciplinas que 
desenvolvem a formação generalista e humanista, também há disciplinas 
comuns à operação hoteleira. 

 

Em geral, os docentes acreditam que as disciplinas ministradas são aplicáveis 

durante o estágio, tanto no aspecto operacional quanto no desenvolvimento pessoal. 

O CSTH possui caráter multidisciplinar, pois prepara o estudante para exercer sua 

profissão em ambientes hoteleiros e não hoteleiros (que possuam as rotinas 

hoteleiras como ferramentas estratégicas de gestão). Por essa razão, é importante 

que a educação voltada para o turismo e a hotelaria esteja direcionada para uma 

reflexão multidisciplinar e para o trabalho em equipe, em que a criatividade 

combine o saber tradicional e o conhecimento científico (ANSARAH, 2002). 

Segundo Ansarah (2002), as disciplinas que compõem o currículo dos cursos 

superiores em turismo ou hotelaria, devem abranger diversos campos da ciência, 

como econômico, sociológico, cultural, ambiental, geográfico, político, legal, 

tecnológico, administrativo, histórico, dentre outros. 

O aspecto abordado a seguir será o acesso dos alunos para obter um estágio 

em hotel. A hotelaria ainda é uma indústria conservadora, que preza pela integridade 
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da sua imagem por todos os lados. Por isso, muitas vezes o acesso dos alunos aos 

hotéis para conseguir um estágio é dificultado e exaustivo. Segundo os 

respondentes, os fatores que prejudicam esse contato são o desconhecimento da 

formação em hotelaria pelo mercado de trabalho e a falta de um órgão intermediador 

das vagas de estágio. Conforme o professor 1 afirma: 

[...] O mercado hoteleiro atual ainda desconhece a carreira universitária e 
muitos até se surpreendem com a existência do curso na UFF, por isso, 
seria de grande valia uma maior divulgação do curso perante a rede 
hoteleira e ABIH ou mesmo Sindicatos (Niterói e Rio). Visitar hotéis 
buscando estágios ou empregos é uma tarefa extremamente importante 
para a divulgação e muitas vezes parece que os alunos estão acomodados 
e buscam apenas os estabelecimentos já conveniados. 
 

Segundo o professor 3, a busca por uma vaga de estágio também contribui 

para o aprendizado e coloca o estudante de frente com a realidade do mercado de 

trabalho, como argumenta na fala a seguir: 

Infelizmente, o curso não tem parceria com hotéis para o encaminhamento 
dos alunos para a realização do estágio, muito menos um hotel escola, 
entretanto, o próprio aluno providenciar o seu contato com os hotéis, enviar 
currículo, colocar-se profissionalmente, faz parte do aprendizado esperado 
do estágio (PROFESSOR 3). 
 

A seguir, será tratado o aspecto relacionado às dificuldades enfrentadas pelos 

estagiários. Em qualquer situação nova, que não faz parte do cotidiano do indivíduo, 

aparecem dificuldades e, para os alunos estagiários não é diferente. Boa parte dos 

alunos tem o estágio como o primeiro trabalho no mundo profissional, em que se 

depara com outra realidade, responsabilidades e cobranças que não estavam 

acostumados. Sobre esse assunto, os docentes destacam a aquisição dos 

documentos para efetivação do estágio, a dificuldade de conseguir um estágio em 

meios de hospedagem e os relacionamentos com os colegas de trabalho e 

superiores, como afirma abaixo: 

 A maioria dos alunos não realiza o estágio em hotel ou outros meios de 
hospedagem, sendo essa a grande reclamação. Os que conseguem estágio 
em hotel conquistam por conta própria, e não através de uma central de 
estágio da UFF ou da FTH, que é outra reclamação dos estudantes. A 
inserção do estudante no estágio gira mais como uma responsabilidade do 
aluno do que da UFF, ou seja, é ele que deve angariar por seu estágio. 
Reclamam da dificuldade para aquisição dos documentos relativos aos 
estágios também (PROFESSOR 2). 

 

Adiante serão abordados aspectos relacionados às maneiras como o estágio 

pode agregar valor à formação do hoteleiro. O estágio é uma atividade que 

possibilita colocar em prática o aprendizado adquirido na instituição de ensino, 

proporcionando um maior conhecimento de si próprio e do mundo do trabalho 
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(VIEIRA; CAIRES; COIMBRA, 2011). Essa experiência agrega valor à formação do 

futuro hoteleiro, pois ele sairá da faculdade com uma visão mais realista do seu 

ambiente de trabalho. De acordo com os docentes, conhecer a dinâmica do hotel e 

suas peculiaridades e o desenvolvimento de competências são práticas que 

agregam valor a experiência do estágio, como afirma o professor 1: 

As experiências que foram proporcionadas pelo estágio, sejam as 
planejadas e previstas no plano de estágio ou as novas atribuições surgidas 
são extremamente relevantes para que o estudante tenha contato com o 
universo hotel. Entender a dinâmica do hotel, seus profissionais, hóspedes, 
prestadores de serviços, fornecedores e até a região de entorno onde o 
estabelecimento está inserido são experiências importantes para expandir a 
visão do futuro hoteleiro. Relacionar e vivenciar os conhecimentos 
trabalhados pelas disciplinas com a prática profissional serve para que o 
estudante reflita sobre a área e até mesmo fixe alguns conteúdos que na 
teoria pareciam mais abstratos. Vivenciar o ambiente hoteleiro, 
independente das atribuições realizadas pelo aluno já é algo que expande a 
visão sobre o seu próprio objeto de estudo e garante mais certezas nas 
escolhas profissionais futuras (PROFESSOR 1). 
 

O professor 3 destaca o processo de aquisição de uma vaga de estágio como 

uma experiência relevante para o estudante. 

 De todas as maneiras! Desde preparar o currículo, contatar a empresa, 
formação operacional em si, aprender a relacionar-se profissionalmente e 
amadurecer. Ao longo da vida profissional, certamente os alunos 
encontrarão desafios muito maiores do que os do estágio, que eles já os 
percebem como "grandes problemas", que na verdade, não são, mas faz 
parte da primeira experiência (e das seguintes) dar mais valor ao que não 
agrada. Para muitos alunos talvez seja a primeira vez que se depararão 
com um "não" sem explicação e com ter que "fazer" algo que não queiram, 
apenas para obedecer a uma ordem.  
 

A seguir será abordada a questão relacionada ao desenvolvimento pessoal 

dos alunos a partir da experiência do estágio. A iniciação nas condições específicas 

da futura profissão e a interação com a realidade permite a conscientização das 

exigências, limitações e desafios que o trabalho encerra (VIEIRA; CAIRES; 

COIMBRA, 2011). Segundo os mesmos autores, através do método de “aprender 

fazendo e pensando”, o sujeito tem a oportunidade de construir uma forma pessoal 

de conhecer e agir. No que concerne ao desenvolvimento pessoal do aluno a partir 

da realização do estágio, os professores relatam o amadurecimento e a formação de 

uma postura mais profissional como contribuições importantes.  

O professor 1 acrescenta que o convívio com a atividade hoteleira colabora 

para o desenvolvimento de habilidades e para a escolha da carreira, conforme a fala 

abaixo: 

As vivências e interações com os profissionais do hotel, prestadores de 
serviços, fornecedores em geral e com os hóspedes, fazem com que o 
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estudante se desenvolva profissionalmente, conhecendo na prática o que é 
o trabalho em hotelaria, porém leva também a um amadurecimento do 
indivíduo, por este ter novas responsabilidades, cumprimento de regras, 
tarefas e horários. Proporciona a efetividade da hospitalidade e cordialidade 
para com seus colegas de trabalho e hóspedes. O estudante que inicia 
estágio em hotel já passa a ter mais segurança quanto à carreira e suas 
escolhas futuras, mesmo que o hotel não seja o seu objetivo de trabalho 
futuro.   

 

Considerando o tema da questão anterior, também se torna relevante 

entender de que forma a vivência do estágio estimula o pensamento crítico dos 

alunos. Segundo Ansarah (2002), nos cursos de turismo e hotelaria, é comum que 

as necessidades do mercado direcionem o sistema educativo apenas para o 

desenvolvimento de habilidades que aumentem a produtividade dos indivíduos. No 

entanto, é importante despertar nos alunos a consciência crítica para que eles se 

tornem capazes de superar os desafios do mercado globalizado (ANSARAH, 2002).  

Os docentes acreditam que o pensamento crítico se desenvolve mais a partir 

das reflexões feitas no ambiente acadêmico do que durante o estágio. Como afirma 

o professor 2: 

O trabalho é alienante por natureza. O estágio deve estimular o pensamento 
prático, e não necessariamente o crítico. O exercício crítico é feito na 
academia e na sociedade, majoritariamente. Em casos especiais, como em 
organizações sindicais, públicas ou com finalidades sociais (como as 
organizações sociais ou ONGs) e, sobretudo em cooperativas, isso pode 
ocorrer, mas não percebi isso em nenhum caso ainda. 
 

O assunto abordado a seguir está relacionado com o nível de preparação dos 

alunos para o mercado de trabalho, após a realização do estágio. Essa atividade é a 

possibilidade de relacionar a teoria e a prática, além de proporcionar ao estudante a 

noção do que o futuro hoteleiro irá encarar no seu cotidiano. Nos cursos de turismo 

e hotelaria, o estágio se configura como uma atividade indispensável aos discentes 

que desejam estar preparados para encarar as adversidades e responsabilidades do 

setor (SCALABRIN; MOLINARI, [s.d.]).  

A respeito disso, os professores destacam o contato com situações diversas 

dentro do estabelecimento hoteleiro, o domínio sobre os processos e procedimentos 

e a oportunidade de aprender com os erros, como experiências que preparam o 

aluno para ingressar no mercado de trabalho efetivamente, como afirma o professor 

1:  

Certamente, pois já vivenciaram o ambiente hoteleiro, já passaram por 
situações diversas, acompanharam processos e procedimentos específicos, 
conheceram os profissionais e os diferentes hóspedes que passam por um 
meio de hospedagem. O mercado de trabalho exige muito dos profissionais 
a experiência e o estágio é o elemento essencial que vai suprir esse pré-
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requisito. Um estágio bem feito, que o aluno passou por certo tempo no 
mesmo estabelecimento, demonstrando uma estabilidade, pode ser um 
fator importante durante uma seleção para uma colocação profissional. Se o 
indivíduo teve bom desempenho no hotel, este pode servir como uma 
referência, tendo do antigo supervisor ou chefe uma carta de recomendação 
ou depoimentos favoráveis para um novo emprego (PROFESSOR 1). 
    

No encerramento do questionário, solicitou-se aos docentes que apontassem 

sugestões pertinentes ao CSTH ou a esta pesquisa. Entre as sugestões indicadas 

pelos docentes estão a divulgação da presente pesquisa entre estudantes, 

professores, sindicato e ABIH; o conhecimento do curso sobre convênios com 

empresas concedentes de estágio e a preparação dos alunos para buscar 

oportunidades no mercado de trabalho, no que concerne a elaboração de currículo e 

postura profissional. 

 

3.2  PERCEPÇÕES DOS ALUNOS DE HOTELARIA ACERCA DA EXPERIÊNCIA 

DO ESTÁGIO 

A amostra desta pesquisa é composta por alunos regularmente matriculados 

no CSTH da UFF, que já estagiaram ou estão estagiando em hotéis, cujo cargo faça 

parte do setor de hospedagem, assim a pesquisa contou com seis entrevistados que 

tinham disponibilidade para participar. Entre eles, quatro estão fazendo o estágio e 

dois já concluíram, sendo cinco em hotéis de grande porte (Rio de Janeiro) e apenas 

um em hotel de pequeno porte (Niterói). Entre os setores estão recepção (2), 

telefonia (1), governança (1), guest service12 (1) e lazer (1). As entrevistas foram 

individuais realizadas na UFF (Campus Gragoatá) e tinham como objetivo apontar 

as percepções dos alunos estagiários com relação à experiência prática da profissão 

em hotéis. Para tanto, serão apresentados os assuntos abordados nas entrevistas e 

as respostas obtidas para compor a descrição e análise do fenômeno de estudo. 

O questionamento a seguir se refere ao treinamento realizado pelas 

empresas concedentes. No setor do turismo e da hotelaria, a qualidade depende, 

quase integralmente, da especialização e motivação do capital humano (ANSARAH, 

2002). Segundo a autora, a formação do elemento humano no setor turístico e 

hoteleiro deve atentar-se ao equilíbrio entre a educação e o treinamento em todos os 

estágios do processo educativo. Para os discentes, a experiência do estágio é uma 

forma de treinamento para a futura profissão, no entanto, todo profissional admitido 

numa empresa necessita de um treinamento, os estagiários inclusive. 

                                                           
12

 Serviço de atendimento centralizado que facilita a vida dos hóspedes. 
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No que concerne ao treinamento, dois estudantes relatam que não houve 

treinamento específico, pois as tarefas realizadas eram muito simples, por isso foram 

orientados pelos colegas; dois tiveram treinamento bem aplicado e completo, que 

contribuiu efetivamente para a realização das funções; um teve treinamento, porém 

ineficaz, pois o aprendizado foi adquirido na prática e somente um dos entrevistados 

não teve nenhum tipo de treinamento, aprendeu fazendo sob a supervisão de um 

superior. 

O estudante A (recepção) relata que teve dificuldades para se adaptar ao 

sistema operacional utilizado pelo hotel, pois era muito complexo e que não houve 

um treinamento específico, o aprendizado foi adquirido no cotidiano sob a 

supervisão de um superior, como afirma a seguir: 

Muito estranho, o início é péssimo... Você não sabe o que fazer porque a 
gente não vê na faculdade procedimentos de recepção com sistema 
operacional que era muito complexo para um hotel de grande porte e... eles 
te jogam na recepção, você vai aprendendo fazendo, você vai fazendo e 
aprendendo ao mesmo tempo. É... o início é bem tenso, você fica nervoso 
[…]. 
 

O estudante F (governança), por outro, teve um treinamento bem completo, 

em que o mesmo passou por todas as áreas do seu setor auxiliando os profissionais 

e aprendendo as suas responsabilidades, conforme afirma: 

O treinamento consistiu em passar por todos os locais e ambientes que a 
Governança abrangia e passar pelo menos 4 dias auxiliando algum 
funcionário específico em sua função, no meu caso eu passei umas 
semanas na lavanderia, depois uma semana com a camareira, outra 
semana com um supervisor de andares, depois outra semana me 
adaptando ao trabalho da mesa de atendimento de housekeeping, e 
permanecer nessa função até o fim do contrato. 
 

Podemos perceber com o relato dos entrevistados que existem falhas nos 

hotéis com relação ao treinamento dos estagiários. É fato que, certas tarefas 

somente são aprendidas no cotidiano do trabalho, mas é importante que o estagiário 

conheça os setores com o qual vão lidar durante o seu período de estágio. 

O assunto abordado a seguir é referente à aplicabilidade das disciplinas e 

interdisciplinaridade do curso, tendo em vista que o estágio é um período em que o 

aluno vivencia o conteúdo aprendido no curso num determinado local de trabalho 

(BIANCHI, 2004). Segundo Bissoli (2002), um dos objetivos da prática do estágio é 

proporcionar ao aluno uma visão interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar na 

articulação entre teoria e prática.  
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De acordo com os relatos dos estudantes, as disciplinas voltadas para o nível 

operacional foram aplicáveis de acordo com a função exercida durante o estágio. 

Além disso, contribuiu para o entendimento da dinâmica do hotel e suas 

especificidades. As disciplinas voltadas para gestão dificilmente tem aplicabilidade 

durante o estágio, porém os entrevistados entendem que a interdisciplinaridade do 

curso contribui para o desenvolvimento pessoal e amadurecimento como 

profissional. 

O estudante B (telefonia) relata que as disciplinas aprendidas no curso 

simplificaram o entendimento sobre a empresa hotel, mas que não foram 

fundamentais para o seu estágio, conforme a fala abaixo: 

Facilitaram o entendimento de como as coisas funcionam, mas não teve 
nada extremamente essencial que aprendi na faculdade. Não tem nada que 
eu aponte como "se eu não tivesse tido essa aula, não conseguiria fazer 
isso." A mais útil acho que foi resolução de problemas.  Mas também... o 
meu trabalho é muito simples. 
 

O estudante D (guest service) relata que a disciplina que mais teve 

aplicabilidade durante o seu estágio foi o Laboratório de front office13 e que a 

interdisciplinaridade não contribuiu para o seu trabalho, mas sim para o seu 

desenvolvimento pessoal, como menciona a seguir: 

A disciplina que eu mais consegui aplicar foi Laboratório de front office e 
mesmo assim não foi tão útil assim. A interdisciplinaridade do curso no meu 
estágio não contribuiu, mas contribuiu muito na minha vida pessoal e na 
maneira que eu enxergo as empresas hoje. O curso de hotelaria da UFF 
tem um lado muito de gestão então, por um lado, a gente cria um 
pensamento crítico, mas no operacional não é tão relevante assim. 
 

O mesmo estudante sugere para o curso:  

O laboratório de front office seria  ideal e realmente bater departamento por 
departamento do setor de hospedagem, eu acho que a gente devia ter uma 
disciplina tipo hospedagem e ramificar recepção, concierge, telefonia, guest 
relations, guest service, mordomia... Não só fazer como a gente tem 
introdução a hotelaria, que é um pouco corrido e o laboratório de front office 
sem laboratório... Ser mais aprofundado.  

 

 É importante salientar que, o projeto pedagógico do CSTH da UFF foi 

reformulado no ano de 2015 apresentando disciplinas práticas relacionadas aos 

setores mais relevantes do hotel, como recepção, governança e restauração, assim 

como outras áreas relacionadas como eventos e lazer e recreação.  

Considerando as respostas dos estudantes, é possível perceber que poucas 

disciplinas ministradas no CSTH da UFF são aplicáveis durante o estágio. No que 

                                                           
13

 São as atividades de uma empresa que possuem alto nível de contato com o cliente. 
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concerne à interdisciplinaridade, de fato, não existe aplicabilidade, pois os alunos, 

geralmente, fazem parte do nível operacional dos hotéis. Por outro lado, os mesmos 

entendem que as disciplinas voltadas para outros campos do conhecimento, além do 

turismo e da hotelaria, são importantes para o desenvolvimento do pensamento 

crítico.  

O questionamento levantado adiante se refere às dificuldades enfrentadas 

durante a prática do estágio. A experiência do estágio é um período de constante 

aprendizagem, em que o aluno vivencia uma realidade, até então, incomum no 

ambiente acadêmico. Aprender a lidar com as responsabilidades e cobranças do 

trabalho gera algumas dificuldades. De tal modo, faz-se necessária a discussão 

acerca das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos estagiários, pois essas 

também fazem parte do aprendizado. 

Considerando esse aspecto, cada estudante enxerga as dificuldades de uma 

maneira. Entre as relatadas estão o domínio do sistema operacional utilizado pelo 

hotel; duplicidade de controle, em que mais de uma pessoa comanda os 

subordinados; falta de pessoal para dar suporte; rapidez no treinamento; adaptação 

às tarefas e à rotina. 

O estudante A relata que suas principais dificuldades estavam relacionadas 

ao domínio do sistema operacional utilizado pelo hotel, como demonstra abaixo: 

No início dá vontade de desistir porque eu ficava muito inseguro, porque eu 
cheguei sabendo absolutamente nada, só sabia ser simpático, ser cordial... 
o que sempre foi da minha personalidade. Agora, questão de sistema 
operacional foi o que mais me deixou desconfortável e estressado no início 
porque eles usam um sistema muito complexo que é o Opera, ele é 
complexo e completo ao mesmo tempo. O que é bom porque ele tem 
funções para tudo dentro da recepção e em todos os outros departamentos. 
Mas para dominar as operações e as ferramentas foi desgastante. 
 

O estudante ainda explica que nesse hotel, especificamente, em alguns 

procedimentos existe uma ausência de padrão, o que provocava a duplicidade de 

controle, em que mais de uma pessoa se sente capaz de comandar os demais. 

[...] durante o meu período de “treinamento”, que foi esse de fazer e 
aprender ao mesmo tempo... pessoas me ensinavam a fazer de maneiras 
diferentes. Então eu aprendia de uma maneira com um, aí outro me falava 
“ah não, isso tá errado, tem que fazer desse jeito”, já um terceiro falava que 
não era nenhuma das duas maneiras, era de outra. Isso também gera um 
desgaste e foi um transtorno no início. 
 

O estudante D aponta como uma dificuldade a adaptação com a rotina 

hoteleira, em que se trabalha em finais de semana e feriados. 
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A questão de o horário ser muito puxado, sábado, domingo, feriado, uma 
folga na semana, 6 horas por dia, ter que conciliar com a faculdade, ter que 
conciliar com vida social, com família, com os amigos, essa é a principal 
dificuldade. 
 

 O estudante F, ao contrário dos anteriores, relata que não houve muitas 

dificuldades no estágio, os poucos que tiveram foram solucionados rapidamente, 

como afirma a seguir: 

Não posso dizer que foram muitas, na verdade muito pelo contrário, tive 
poucos problemas, foi um estágio muito tranquilo e enriquecedor. Os 
poucos que cheguei a ter foram relacionados a acesso de informações que 
somente alguns funcionários têm, mas isso era facilmente resolvido após 
uma conversa e pedido formal à minha supervisora de estágio, que era a 
Governanta do hotel. 
 

De acordo com os relatos acerca das dificuldades encontradas durante o 

estágio, percebe-se que cada indivíduo possui uma percepção sobre suas próprias 

experiências. A duplicidade de controle, a falta de treinamento específico e a rotina 

exaustiva do setor foram os principais fatores mencionados pelos entrevistados. 

Nesta pesquisa não houve uma amostragem ampla para relacionar as principais 

dificuldades, mas será de grande valia para os futuros leitores entender a visão dos 

estagiários acerca do tema. 

O assunto abordado a seguir se refere às experiências adquiridas no estágio 

que agregam valor à formação. O contato prolongado com a prática permite aos 

indivíduos conhecer os seus diferentes atores; aquilo que fazem; como fazem; do 

que gostam; do que não gostam; em que colaboram; onde colidem; ou, o que 

precisam aprender para se tornarem membros dessa comunidade (LAVE; 

WAGNER, 1991 apud VIEIRA; CAIRES; COIMBRA, 2011). Estas experiências 

agregam muito valor à formação do hoteleiro, porém existem algumas singulares, 

que fazem a diferença na vida dos alunos, seja positiva ou negativamente. 

No tocante às experiências que, de alguma forma, mais vão agregar valor 

para a formação, três dos estudantes declaram que todas as experiências são 

válidas, sejam elas positivas ou negativas. Os outros três destacam o aprendizado 

do sistema, a vivência da dinâmica de um hotel e os procedimentos utilizados no 

setor. 

O estudante A menciona o aprendizado do sistema e os procedimentos 

utilizados no seu setor, como demonstra a fala a seguir: 

A própria experiência operacional porque na faculdade a gente vê uma 
carga de teoria bem grande e eu acho essa carga de teoria ótima... pra 
gente ser mais crítico, pra gente aprender a questionar, mas na hotelaria a 
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gente costuma começar no operacional e pro operacional existe um pouco 
de deficiência no curso, eu acho... Embora a gente tenha disciplinas de 
laboratório de governança e laboratório de A&B, acredito que ajude pra 
quem vai pra governança e quem vai pra A&B, mas pra front, no que se 
refere a operações e procedimentos é um pouco falho. Mas eu acho super 
válido a gente ter essa interdisciplinaridade, porque nos torna mais críticos 
no geral. 

 

O estudante E (lazer) concorda que todas as experiências serão relevantes 

para sua formação, como menciona abaixo: 

Acredito que todas. Era cansativo, tinha correria, a gente via muita coisa de 
muito setor, mas como foi o meu primeiro contato com a hotelaria, ele me 
deu outra visão de que você é parte do hotel, não é uma coisa qualquer. As 
experiências proporcionadas como saber lidar com problemas, saber lidar 
com pessoas, você conseguir atender da melhor forma... Buscar o máximo 
de informação para conseguir realizar um atendimento personalizado. 
Trabalhar em hotel de luxo, você pega muito movimento, mesmo que a 
ocupação esteja baixa, você não fica parado. Foi uma experiência muito 
boa, por vivenciar uma coisa que você não vive na sua vida. 

 

De acordo com os relatos dos estudantes, a experiência do estágio é 

enriquecedora e todas as experiências, sejam elas boas ou ruins, agregam valor 

para a formação. Aprender sobre o sistema operacional e conhecer o dia a dia de 

um hotel, que é uma empresa diferenciada de outros ramos de serviço, ganharam 

destaque na percepção dos estagiários. 

O aspecto abordado adiante se refere à contribuição do estágio para o 

desenvolvimento pessoal dos alunos. O estágio é uma oportunidade de 

familiarização com o futuro ambiente de trabalho e é por isso que, segundo Bissoli 

(2002), essa experiência deve “[...] possibilitar o desenvolvimento do 

comportamento ético e compromisso profissional, contribuindo para o 

amadurecimento profissional e pessoal do aluno”. Após a realização do estágio, o 

aluno adquire uma nova visão do mundo profissional e sobre si mesmo.  

Segundo os estudantes, o estágio contribui em vários aspectos para o 

desenvolvimento pessoal. Entre eles estão: trabalhar diretamente com o público e 

com pessoas de diferentes nacionalidades; aprender a “se virar” em situações 

adversas; adquirir uma postura profissional adequada; desenvolver a criticidade e 

perceber o reconhecimento do seu trabalho pela empresa. 

O estudante D destaca como contribuição para o seu desenvolvimento 

pessoal o entendimento de que representa o nome da empresa em que trabalha 

independente do nível hierárquico, como demonstra a seguir: 

Eu amadureci muito, tenho uma postura muito mais profissional agora do 
que eu tinha uma postura meramente universitária. Hoje eu entendo que eu 
represento minha empresa, querendo ou não, mesmo sendo só estagiária. 
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Eu sinto essa responsabilidade, eu cresci bastante, pessoalmente, 
profissionalmente e foi bom. Envolveu muito sofrimento, mas foi bom pra 
mim. 
 

O estudante E acredita que o estágio contribuiu para torná-lo mais crítico em 

relação aos outros e, principalmente, a si mesmo, pois percebeu que sempre pode 

fazer melhor, como afirma abaixo: 

Ah, eu acredito que eu fiquei um pouco mais crítico... Aprendi melhor como 
trabalhar, como trabalhar em equipe... Como me destacar também, acredito 
que seja uma coisa que tenha valido a pena pra mim. Aprendi a como olhar 
em volta e me destacar, assim como eu posso fazer melhor, não só do que 
os outros, mas também do que eu costumo fazer normalmente. 

 

É notável que as experiências vivenciadas no estágio contribuam 

grandemente para o amadurecimento dos alunos e para o seu desenvolvimento 

como profissionais, pois adquirem uma postura diferente da que tinham antes de 

realizarem o estágio. 

Segundo Bissoli (2002), o estágio tem como objetivo orientar e propiciar a 

articulação das habilidades, competências, valores e conhecimentos necessários ao 

desempenho profissional. De tal modo, permite ao aluno preparar-se para a 

profissão que pretende exercer. Por essa razão, tornou-se relevante o 

questionamento acerca do quanto os alunos se sentem preparados para o mercado 

de trabalho, após a realização do estágio.  

Dos estudantes, três se sentem muito preparados, enquanto dois se sentem 

razoavelmente preparados e um não se sente preparado. O estudante A responde 

que se sente muito preparado, pois no hotel em que realizou o estágio possuía as 

mesmas responsabilidades que um funcionário efetivo. 

Agora, muito. Porque o meu hotel tem muitos defeitos, embora seja de 
grande porte, uma rede hoteleira internacional, tem muitos defeitos. Mas 
uma coisa que me ajudou muito a crescer e a aprender foi o fato deles 
tratarem o estagiário como um efetivado, um recepcionista pleno, ou seja, 
eu hoje se sair de lá e for para outro hotel, eu sei tudo de check in, tudo de 
check out  [...] A experiência é super válida e impagável, porque em outros 
hotéis eu sei que ao estagiário não são dadas essas responsabilidades, 
essas tarefas que exigem mais experiência [...] Faço tudo que é relevante 
para o meu setor e sou exigido o mesmo e reconhecido da mesma maneira, 
com elogios no tripadvisor, na própria pesquisa que o hotel faz por e-mail 
com os hóspedes então é bem gratificante. 
 

Para o estudante E, por outro lado, o estágio não o deixou mais preparado 

para o mercado de trabalho, pois sua função dentro do hotel era muito simples e não 

exigia muito esforço para exercê-la. 

Nada. Quando eu terminei o meu estágio, eu não me sentia preparado para 
trabalhar em hotel porque a função que eu tive no meu estágio não era 
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nada que eu tivesse pensado pra levar pra profissão. Era uma coisa tão 
operacional [...] Eu aprendi a lidar com hotel de luxo, lidar com pessoas, 
mas dizer que isso me preparou para o mercado de trabalho, eu não 
acredito que tenha me preparado.  
 

É notável que o estágio, de certa maneira, prepare o aluno para o mercado de 

trabalho, pois é o seu primeiro contato com a área em que vai se profissionalizar e, 

ao se formar, já terá conhecimento prévio do funcionamento da empresa hotel, dos 

serviços que oferece e dos procedimentos. 

O questionamento levantado a seguir está relacionado à visão dos alunos 

sobre a valorização do estágio pelo mercado de trabalho. A indústria hoteleira tem 

como principal objetivo satisfazer as necessidades e os desejos dos hóspedes, 

obtendo lucro através da prestação de serviço. Estes serviços são caracterizados 

como tarefas complexas que exigem a atuação de profissionais especializados, com 

conhecimento e formação na área (ANSARAH, 2000). No entanto, o mercado de 

trabalho, muitas vezes, não reconhece o estágio como uma experiência válida ou 

não possui conhecimento aprofundado sobre a formação em hotelaria.  

Os estudantes acreditam que a experiência do estágio é valorizada, porém de 

maneiras diferentes. Um deles acredita que o estágio é valorizado a partir do 

momento que a empresa reconhece sua dedicação e oferece novas oportunidades; 

três acreditam que existe uma valorização, mas depende do que a empresa procura; 

um acredita que sim, pois demonstra que conhece os procedimentos e resolveu 

problemas e o último também acredita que sim, mas que o idioma supera a 

formação. 

O estudante B acredita que a experiência do estágio é valorizada, pois 

demonstra que aprendeu a lidar com diversos problemas do cotidiano de um hotel, 

como demonstra a seguir: 

Sim, quanto mais experiência você tem, mais problema você já resolveu. E 
acho que é isso que resume o dia a dia do hotel: procedimento e resolução 
de problema. Procedimento, cada lugar tem o seu. Você ensina ali na hora. 
O "se vira nos 30" é que é o diferencial e que só se aprende fazendo. 

 

Para o estudante D, a valorização da experiência do estágio depende do que 

a empresa está buscando no momento, como afirma abaixo: 

Eu acho que sim. Mas eu acho que me contrataram pra esse estágio, 
justamente por eu nunca ter feito nada. Eu acho que vai depender muito do 
que a empresa busca, muito do que ela quer pra determinada vaga. 

 

Segundo os estudantes, mesmo sendo uma experiência enriquecedora para 

os próprios alunos, o estágio nem sempre é visto dessa maneira pelo mercado 
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porque os gestores de hotéis não enxergam o estágio como uma experiência válida 

para ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes, os hotéis delegam funções 

aos estagiários que não são relevantes, por isso, talvez não seja tão valorizado 

como a experiência de um funcionário efetivo. 

O assunto abordado a seguir se refere ao futuro, isto é, se os alunos almejam 

seguir alguma área da hotelaria profissionalmente. O profissional hoteleiro pode 

atuar em diversas áreas, seja dentro de meios de hospedagem ou empresas ligadas 

a outros ramos de prestação de serviço. Devido ao seu caráter voltado para gestão, 

o CSTH permite ao aluno transitar por vários setores. Segundo Ansarah (2002), o 

hoteleiro pode atuar no mercado em setores de planejamento estratégico, 

organização e administração nos setores hoteleiros e extra hoteleiros, áreas 

correlatas como eventos, gastronomia, lazer, cruzeiros ou ainda, hospitais, clínicas e 

spas.  

Dos estudantes entrevistados, dois não pretendem seguir carreira na hotelaria 

e quatro pretendem, porém dois destes buscam cargos relacionados aos setores de 

eventos e administrativo. 

O estudante A relata que a experiência do estágio foi muito válida para 

ampliar o seu conhecimento, porém ele não pretende continuar nesse caminho, 

como destaca abaixo: 

Não muito. Embora eu tenha adorado a minha experiência de estágio e eu 
vou continuar trabalhando por um tempo por questões mais financeiras, pra 
poder me manter por um tempo. Eu não acredito que seja pra mim, porque 
a escala é muito pesada de um efetivo. Eu sou 5x2 minha escala, mas os 
outros são 6x1 e pega uma boa parte do seu dia. Se você mora longe, que 
é o meu caso, não permite você fazer outras coisas. A princípio sim, eu 
quero continuar na hotelaria, mas depois eu percebo que não é minha 
carreira. O estágio me proporcionou essa experiência de avaliar o que eu 
quero e eu decidi que eu não quero, mas eu adorei. 

 

O estudante E possui interesse em continuar na área de hotelaria, porém em 

cargos administrativos, como afirma a seguir: 

Eu tenho muita vontade de trabalhar com hotelaria, com hotel mesmo. 
Depois que eu entrei no curso, acabei me apaixonando pela área. Eu 
trabalho hoje em dia de recepcionista, mas tenho intenção de trabalhar com 
algo que seja mais administrativo. Tenho vontade de fazer uma faculdade 
de contabilidade ou de algum assunto financeiro, que possa trabalhar com 
essa área na hotelaria, porque eu sempre gostei bastante de números, 
sempre me dei bem com número e acho que essa parte é uma das mais 
interessantes da hotelaria. 
 

É possível perceber que a maioria dos estudantes se identifica com a 

hotelaria e pretende construir uma carreira na área. O estágio também contribui no 
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sentido de clarificar para o aluno as diversas possibilidades que existem para 

trabalhar, não só para os que pretendem continuar, mas também para os que não 

almejam a hotelaria, pois possibilita reconhecer que não é isso que desejam para o 

futuro. 

Segundo Bissoli (2002),  

[...] o profissional em turismo e hotelaria deve ser preparado para a 
realidade das atividades da área, com atitudes e procedimentos que 
atentem para as atividades globais, o conhecimento de mercado, a 
qualidade e responsabilidade na prestação de serviço.  

 

Para isto, existe o estágio, para familiarizar o aluno com a realidade da 

hotelaria. Para entender, de forma geral, as experiências dos alunos, a pesquisadora 

solicitou que descrevessem sua experiência no estágio. 

Para todos os estudantes, a experiência do estágio foi positiva, pois contribuiu 

para o conhecimento da área em que vão se profissionalizar e, também para 

entender os aspectos próprios da hotelaria. 

O estudante D conta que sua experiência foi peculiar, pois contribuiu muito 

para o seu crescimento pessoal e profissional, mas a obrigou a abrir mão de muitas 

coisas. 

Peculiar. Foi muito boa em vários aspectos porque eu cresci, me 
desenvolvi, agora eu sei o que é trabalhar, também foi muito traumática em 
vários aspectos porque eu tive que abrir mão de muita coisa, e coisas que 
eu nem estava preparada pra abrir mão, eu tive que abrir mão. Então foi 
uma experiência peculiar, porque foi enriquecedora, mas ao mesmo tempo, 
traumatizante. 
 

O estudante E aponta que o estágio foi uma experiência enriquecedora, 

embora exigisse muito tempo e dedicação dos colaboradores. 

Foi enriquecedora. A minha experiência de estágio foi muito boa. Eu aprendi 
a trabalhar em equipe, aprendi a aceitar que nem tudo é como a gente quer 
[...] Você vê que não é o emprego dos sonhos, que é realmente pesado, 
você trabalha feriado, trabalha fim de semana, você tem uma folga por 
semana, mas ainda assim é uma coisa que encanta, você fica apaixonado 
pelo que faz, percebe que você faz a diferença.  

 

De modo geral, os estudantes enxergam o estágio como uma oportunidade 

única de vivenciar a realidade da hotelaria e entender suas peculiaridades antes de 

ingressar efetivamente no mercado de trabalho. Embora apareçam muitas 

dificuldades no caminho, os alunos entendem que elas fazem parte do aprendizado 

e amadurecimento.  

A fim de organizar os dados e proporcionar uma visualização mais clara das 

percepções dos sujeitos acerca da experiência do estágio, foram selecionados os 
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aspectos mais relevantes e comuns para ambos juntamente às suas respectivas 

respostas resultando no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Síntese das percepções dos sujeitos acerca da experiência do estágio 

 DOCENTES ALUNOS 

APLICABILIDADE DAS 
DISCIPLINAS 
 

Todos os docentes acreditam 
que existe aplicabilidade das 
disciplinas durante o estágio, 
certamente, algumas mais 
que outras. 
 

I- Disciplinas aplicáveis de acordo 
com a função exercida durante o 
estágio; 
II- Interdisciplinaridade contribui 
para o crescimento pessoal e 
amadurecimento profissional. 
 

PRINCIPAIS 
DIFICULDADES  
 

I- Busca por uma vaga de 
estágio; 
II- Aquisição dos 
documentos; 
III- Relacionamento com 
colegas e superiores. 
 

I- Duplicidade de controle; 
II- Falta de treinamento específico; 
III- Adaptação às tarefas e à rotina. 
 

EXPERIÊNCIAS 
RELEVANTES PARA A 
FORMAÇÃO 
 

I- Conhecer a dinâmica do 
hotel e suas peculiaridades; 
II- Desenvolvimento de 
competências; 
III- Processo de aquisição de 
uma vaga de estágio. 
 

I- Aprendizado do sistema; 
II- Vivência da dinâmica de um 
hotel; 
III- Procedimentos utilizados no 
setor. 
 

CONTRIBUIÇÕES PARA O 
DESENVOVLIMENTO 
PESSOAL 
 

I- Desenvolvimento de 
habilidades; 
II- Descoberta da vocação; 
III- Amadurecimento 
profissional. 
 

I- Atendimento ao público (diversas 
nacionalidades); 
II- Resolução de problemas; 
III- Postura profissional; 
IV- Desenvolvimento da criticidade; 
V- Reconhecimento do seu 
trabalho. 
 

PREPARAÇÃO PARA O 
MERCADO DE TRABALHO 
 

Todos os docentes 
concordam que os alunos se 
sentem mais preparados para 
o mercado de trabalho após a 
realização do estágio. 
 

I- Muito preparados (3); 
II- Razoavelmente preparados (2); 
III- Não se sente preparado (1).  
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho abordou a importância da vivência do estágio para os 

futuros hoteleiros. É importante salientar que a hotelaria depende do capital humano 

e por isso, o setor sofre com a falta de profissionais qualificados. O CSTH busca 

formar hoteleiros preparados para o mercado de trabalho e o estágio contribui 

grandemente para o entendimento dessa nova realidade. 
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A finalidade desta pesquisa era compreender a importância da vivência do 

estágio para os futuros hoteleiros. Para isso, foram definidos objetivos que 

auxiliaram a pesquisadora a alcançar o objetivo principal. Um dos objetivos era 

buscar na literatura base para a discussão acerca da prática do estágio no ambiente 

hoteleiro e foi atingido na primeira seção deste trabalho, em que a pesquisadora 

apresenta a bibliografia utilizada para nortear a pesquisa.   

 Durante a pesquisa de campo com alunos e docentes do CSTH da UFF, 

foram abordados temas pertinentes à experiência do estágio. Neste momento, a 

pesquisadora apontou as percepções dos alunos estagiários e dos docentes com 

relação à experiência prática da profissão em hotéis, atingindo o segundo objetivo 

específico da pesquisa. 

A aplicabilidade das disciplinas ministradas no curso é um aspecto 

importante, tanto para aprimorar o projeto pedagógico do curso como para o aluno 

absorver mais conhecimento sobre a sua futura profissão. Na percepção dos 

docentes, as disciplinas são aplicáveis em contextos diferentes, algumas contribuem 

de maneira prática e outras para o desenvolvimento do pensamento crítico dos 

alunos. Os discentes entendem que algumas disciplinas estão diretamente ligadas 

ao desenvolvimento pessoal e crítico, mas, demonstraram nas entrevistas que as 

disciplinas práticas não foram essenciais para exercer sua função. Por essa razão, é 

importante que haja empenho e dedicação dos dois lados, tanto dos alunos quanto 

da instituição de ensino para que a academia supra as necessidades do mercado de 

trabalho. 

Quanto às dificuldades, os docentes relacionaram a questão da 

documentação, a dificuldade de conseguir uma vaga em meios de hospedagem e o 

relacionamento com os colegas. Enquanto os alunos destacaram o domínio do 

sistema operacional utilizado pelo hotel e a adaptação à rotina exaustiva da 

hotelaria. Embora tenha uma amostragem pequena, é possível perceber que o 

período inicial do estágio é o mais difícil, em que o aluno tem que conciliar os 

estudos e o trabalho. 

No que concerne às experiências mais relevantes para a formação, tanto 

docentes como alunos, destacaram todas as experiências, sejam elas negativas ou 

positivas. De fato, o estágio é um período de aprendizado, erros e acertos 

colaboram para a sua efetivação. Conhecer a dinâmica do hotel, desenvolver 



32 
 

competências, aprender sobre o sistema e procedimentos são experiências que 

agregam valor à formação do hoteleiro. 

O terceiro objetivo específico era analisar de que forma a experiência do 

estágio pode contribuir para o futuro profissional dos alunos do CSTH. De acordo 

com os resultados obtidos, tanto para os docentes quanto para os alunos, o estágio 

prepara os futuros hoteleiros para ingressar no mercado de trabalho, pois já estão 

familiarizados e adaptados com a rotina, os processos, os procedimentos e os 

problemas mais comuns do setor e como resolvê-los. A hotelaria é experiência: 

quanto mais, melhor. Por isso, respondendo a questão norteadora desta pesquisa, é 

de extrema importância que os futuros hoteleiros que desejam estar preparados 

para ingressar no mercado de trabalho, realizem estágio em hotéis para conhecer a 

realidade que os espera. 

A partir desse Trabalho de Conclusão de Curso, o CSTH deve buscar suprir 

as necessidades dos estudantes e do mercado. Embora tenha reformulado a grade 

curricular, talvez precise haver uma maior aproximação entre a academia e o 

mercado de trabalho através de visitas e viagens técnicas, promovendo o contato 

entre os estudantes e os profissionais da área por meio de palestras/oficinas, entre 

outros métodos.  

Infelizmente, neste trabalho, não foi possível abordar a percepção das 

empresas concedentes, mas seria importante para trabalhos futuros. Assim como, 

apontar as contribuições do estágio para egressos do curso de hotelaria, entender 

as dificuldades dos alunos em conseguir estágio em empreendimentos hoteleiros e 

as expectativas versus realidade percebidas pelos estudantes no ambiente hoteleiro. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANSARAH, Marília Gomes dos Reis. Formação e capacitação do profissional em turismo e 
hotelaria: reflexões e cadastro das instituições educacionais no Brasil. São Paulo: Aleph, 2002. 

 

ANSARAH, Marília Gomes dos Reis (organizadora). Turismo: Como aprender, como ensinar, 2. 4 ed. 
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009. 

 

BIANCHI, Ana Cecilia de Moraes. Orientação para estágio em turismo: trabalhos, projetos e 
monografias. 2 ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

 

BISSOLI, Maria Angela Marques Ambrizi. Estágio em Turismo e Hotelaria. 3 ed. São Paulo: Aleph, 
2006. 



33 
 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Profissional de Nível Tecnológico. Resolução nº 3 de 18 de dezembro de 2002. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/cp29.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Manual de Estágio do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria. 
Disponível em: <http://www.hotelaria.uff.br/images/manualestagio.pdf>. Acesso em: 12 out. 2016. 

 

______.  Ministério do Trabalho e Emprego. Cartilha Esclarecedora Sobre a Lei do Estágio: lei nº 
11.788/2008. Brasília: MTE, SPPE, DPJ, CGPI, 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso em: 13 out. 2016. 

 

______. Ministério do Turismo. Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem. 
Disponível em: <http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-
site/Entenda?tipo=1>. Acesso em 15 out. 2016. 

 

CASTELLI ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA. Disponível em: <www.castelli.edu.br>. Acesso em: 
10 out. 2016. 

 

CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. 7 ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2000. 

 

______. Gestão Hoteleira. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

CLARKE, Alan; CHEN, Wei. Hotelaria: fundamentos teóricos e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 

 

CUNHA, Licínio. Economia e Política do Turismo. São Paulo: Mac Graw Hill, 1997. 

 

DUARTE, Vladir Vieira. Administração de sistemas hoteleiros: conceitos básicos. 3 ed. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 2005.  

 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA. Disponível em: < www.fth.uff.br>. Acesso em: 19 out. 
2016. 

 

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. 1 ed. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2009. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

LASHLEY, Conrad; SPOLON, Ana Paula.  Administração de pequenos negócios de 
hospitalidade: guia do gestor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Estágio e relação de emprego. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 



34 
 

OLIVEIRA, Giovanna Bonelli; SPENA, Rossana. Serviços em Hotelaria. Rio de Janeiro: Senac 
Nacional, 2012. 

 

PERAZZOLO, Olga Araujo; SANTOS, Marcia Maria Cappellano dos; PEREIRA, Siloe. Meios de 
hospedagem no contexto do turismo: considerações sobre o acolhimento e a formação 
profissional. VI Seminário de Pesquisa em Turismo do MERCOSUL, v. 6, 2010. Disponível em: 
<http://www.ucs.br/ucs/tplVSeminTur%20/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_6/gt08/arquivos/08
/Meios%20de%20Hospedagem%20no%20Contexto%20do%20Turismo%20Consideracoes%20sobre
%20o.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 

 

PORTAL DA HOTELARIA. Disponível em: <www.hotelaria.uff.br>. Acesso em: 10 out. 2016. 

 

POWERS, Tom; BARROWS, Clayton W. Administração no setor de Hospitalidade. São Paulo: 
Atlas, 2004.  

 

RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Editora Loyola, 2011. 

 

SCALABRIN, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. A importância da prática do estágio 
nas licenciaturas. Revista Científica do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”, 
2013, vol. 7, n. 1, [s. p.]. Disponível em: < 
http://revistaunar.com.br/cientifica/documentos/vol7_n1_2013/3_a_importancia_da_pratica_estagio.pd
f>. Acesso em: 27 out. 2016. 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC). Disponível em <www.senac.br>.  
Acesso em: 10 out. 2016. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo: Editora 
Cortez, 2008.  

 
VIEIRA, Diana Aguiar; CAIRES, Susana e  COIMBRA, Joaquim Luís. Do ensino superior para o 
trabalho: contributo dos estágios para inserção profissional. Rev. bras. orientac. Profissional,l 2011, 
vol.12, n.1, pp. 29-36. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-33902011000100005>. Acesso 
em: 27 out 2016.  
 
 
WALKER, John R. Introdução à Hospitalidade. São Paulo: Manole, 2002. 
 


