
 

RESUMO 

 

 

Com oferta crescente e concorrência acirrada, o setor hoteleiro vive em constante 
preocupação com o desenvolvimento de estratégias que o torne mais competitivo. 
Desponta nessa área uma profissão em total ascensão. Trata -se da profissão de 
hotelaria. Faz-se necessário superar o enfoque tradicional enraizado na educação 
profissional com olhar exclusivo ao treinamento e capacitação técnica de postos de 
trabalho. Aprender a fazer não é mais suficiente. A ação profissional deverá 
embasar-se em sólidos conhecimentos científicos e tecnológicos que ofereçam ao 
profissional um grau maior e crescente de autonomia intelectual. As novas formas de 
gestão do trabalho presentes nas empresas e organizações modernas têm 
substituído trabalhadores de escasso grau de autonomia por trabalhadores com 
autonomia, decisão e capacidade para trabalhar em equipe, gerar tecnologia, 
prevenir disfunções, corrigir problemas e monitorar seus próprios desempenhos. Isso 
posto, a partir das diretrizes curriculares nacionais que norteiam a formação 
profissional do ensino superior em hotelaria, surgiu o principal questionamento 
dessa pesquisa. Qual é o perfil do profissional de hotelaria? Com essa questão 
norteadora desenhou-se o objetivo principal desse estudo que foi analisar o perfil do 
profissional de hotelaria a partir das diretrizes curriculares nacionais do ensino 
superior em hotelaria. Para atender a proposta deste trabalho, foi desenvolvida uma 
pesquisa exploratória e descritiva por meio de levantamento de dados primários e 
secundários. O procedimento deu-se por pesquisa documental e de campo. A 
amostra constituiu-se de cinco docentes da área que fossem egressos de um curso 
superior em hotelaria e que atuam ou tenham experiência no setor. Os resultados 
apontaram para uma consolidação das diretrizes curriculares nacionais enquanto 
enquadre e referência necessária estando adequada e próxima da exigência na 
formação do profissional em hotelaria. No entanto, percebe-se uma evocação para 
além de uma anamnese desse profissional. Percebe-se uma necessidade de 
compreender quem é esse ser humano que vai zelar e se dedicar a cuidar de outros 
seres humanos.  
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ABSTRACT 
 

 

With supply increasing and fierce competition, the hotel industry is constantly on the 
concern with the development of strategies to make it more competitive. Topping this 
area a profession in full ascent. This is the profession of hospitality. It is necessary to 
overcome the traditional focus rooted in professional education with the exclusive 
look and technical skills training for jobs. Learning to do is not enough anymore. The 
professional action should back on solid scientific and technological knowledge to 
offer the professional a higher degree of intellectual autonomy and growing. The new 
forms of work management in these companies and organizations today have 
replaced workers lesser degree of autonomy by workers with autonomy, decision 
making and ability to work in teams, generate technology, prevent disorders, to 
correct problems and monitor their own performances. That said, from the national 
curricular guidelines that guide the training of undergraduate courses in hospitality, 
came the main question of this research. What is the profile of professional 
hospitality? With this guiding question was designed to be the main objective of this 
study was to analyze the profile of professional hospitality from the national curricular 
guidelines of the college of hotel management. To answer the purpose of this study, 
we developed an exploratory and descriptive research by surveying primary and 
secondary data. The procedure was made by documentary research and fieldwork. 
The sample consisted of five teachers in the area who were graduates of a college of 
hotel management and who work or have experience in the industry. The results 
pointed to a consolidation of the national curriculum guidelines and reference frame 
as being appropriate and necessary next to the requirement of professional training 
in hospitality. However, we find a reminder in addition to a history of a trader. 
Perceives a need to understand who is this human being who will care for and 
devote himself to caring for other human beings.  

 
 
 
Keywords:  people Management, Hospitality, Hospitality. Professional hospitality.  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 01: Gráfico de Estatísticas da Educação Superior - Cursos de Graduação 16 

Gráfico 02: Gráfico de Estatísticas da Educação Superior – Bacharelado e Tecnólogo 17 

Gráfico 03: Gráfico de Estatísticas da Educação Superior – Ingressantes  17 

Gráfico 04: Gráfico de Estatísticas da Educação Superior – Formação Específica  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MAPAS  

Mapa 01: Mapa mental dos objetivos       15 

Mapa 02: Mapa da forma de organização do trabalho     21 

Mapa 03: Mapa de Diretrizes do Catálogo Nac. do Ensino Sup. de Tecnologia  30 

Mapa 04: Mapa da boa ciência        39 

Mapa 05: Mapa do detalhamento da metodologia      42 

Mapa 06: Mapa da população alvo        44 

Mapa 07: Mapa mental da composição das proposições     46 

Mapa 08: Mapa das competências do profissional e proposições    47 

Mapa 09: Mapa mental da construção do instrumento     50 

Mapa 10: Mapa da ligação das proposições com os questionamentos   51 

Mapa 11: Mapa da ligação de questionamento para criação de novas características 52 

Mapa 12: Mapa da relação entre objetivos e questionamentos    72 

Mapa 13: Mapa das características essenciais no profissional de hotelaria  94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 01: Competência de Comunicação       73 

Quadro 02: Competência de Gestão de Pessoas      74 

Quadro 03: Competência de Empreendedorismo      76 

Quadro 04: Competência de Trabalho em Equipe com Foco em Resultado   77 

Quadro 05: Competência de Visão Sistêmica do Negócio     79 

Quadro 06: Competência de Planejamento e Implantação de Projetos    80 

Quadro 07: Competência da Inteligência Emocional     81 

Quadro 08: Competência do Domínio Técnico       83 

Quadro 09: Competência de Análise e Tomada de Decisão     84 

Quadro 10: Competência de Conhecimentos e Valores Culturais e Históricos  85 

Quadro 11: Competências dispensáveis ou indispensáveis no profissional   87 

Quadro 12: Novas características essenciais no profissional em Hotelaria  88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................7 
1.1 Objetivos............................................................... Erro! Indicador não definido. 

1.1.1  Objetivo geral................................................... Erro! Indicador não definido. 
1.1.2  Objetivos Específicos ..................................... Erro! Indicador não definido. 

1.2 Justificativa ........................................................... Erro! Indicador não definido. 
1.3 Forma de Organização do Estudo ................... Erro! Indicador não definido. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................... Erro! Indicador não definido. 
2.1 Histórico da hotelaria .......................................... Erro! Indicador não definido. 

2.1.1  Evolução da prestação de serviços na hotelaria ......... Erro! Indicador não 
definido. 
2.1.2  Hospitalidade ................................................... Erro! Indicador não definido. 

2.2 O profissional de hotelaria ................................. Erro! Indicador não definido. 
2.2.1  Competências na hotelaria ............................ Erro! Indicador não definido. 
2.2.2  A atuação do profissional de hotelaria ........ Erro! Indicador não definido. 
2.2.3  Diretrizes curriculares nacionais do ensino superior em hotelaria ...... Erro! 
Indicador não definido. 

3 METODOLOGIA ......................................................... Erro! Indicador não definido. 
3.1 A amostra ............................................................. Erro! Indicador não definido. 
3.2 As proposições .................................................... Erro! Indicador não definido. 
3.3 O instrumento  ...................................................... Erro! Indicador não definido. 
3.4 A coleta de dados ............................................... Erro! Indicador não definido. 

4 ANÁLISE DOS DADOS  ............................................ Erro! Indicador não definido. 
4.1 Apresentação dos dados ................................... Erro! Indicador não definido. 

4.1.1  Entrevista Individual........................................ Erro! Indicador não definido. 
4.2. Ligação, análise e interpretação dos dados coletados... Erro! Indicador não 
definido. 

5 CONCLUSÃO.............................................................. Erro! Indicador não definido. 
6 REFERÊNCIAS........................................................... Erro! Indicador não definido. 
APÊNDICES ........................................................................ Erro! Indicador não definido. 

Apêndice A – Roteiro de perguntas ............................. Erro! Indicador não definido. 
Apêndice B – Carta de Informação ao Sujeito de Pesquisa ...... Erro! Indicador não 
definido. 
Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE ................. Erro! 
Indicador não definido. 
Apêndice D – Transcrição das Entrevistas ................. Erro! Indicador não definido. 

 

 

 

 



 

 



 

1 INTRODUÇÃO  
 

Com oferta crescente, concorrência acirrada e alta competitividade, o 

setor hoteleiro vive em constante preocupação com o desenvolvimento de 

estratégias que o torne mais competitivo. Desponta nessa área uma profissão 

em total ascensão. Trata-se da profissão de hotelaria. 

A hotelaria é um subsistema do turismo, e como tal interage, influencia e 

é influenciada pelo desempenho do todo, (PETROCCHI, 2002). Assim sendo, o 

hotel compartilha com o núcleo turístico no qual está inserido, compactuando 

diretamente em ações externas que possam repercutir no desempenho do 

empreendimento.  

Conforme legislação da Embratur 1 (2008), caracteriza-se organização 

hoteleira ou meio de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos 

que explorem ou administrem a prestação de serviços de hospedagem, em 

unidades mobiliadas e equipadas, mediante adoção de contrato, tácito ou 

expresso, de cobrança diária pela ocupação. 

O termo hotelaria origina-se, na forma mais antiga conhecida, da palavra 

hospitalário. Os hospitalários eram uma ordem de cavaleiros na idade média, 

entre séculos V e XV, que participavam das cruzadas à Terra Santa.  

Os hospitalários seguiam junto com os templários nas cruzadas guiando 

camponeses, mercadores e artesãos rumo à cidade sagrada de Jerusalém. No 

entanto a atividade principal dos hospitalários não era o guiamento e sim o 

atendimento médico. Eles eram os responsáveis por cuidarem dos viajantes. 

Com o fim das cruzadas a ordem dos hospitalários continuou sua missão 

por meio da construção de hospitais e albergues para os pobres, doentes e 

famintos. A palavra hospital, naquele tempo, já tinha a conotação de local para 

tratamento e/ou hospedagem de pessoas pobres e doentes. 

O dicionário Houaiss detalha que a palavra hospital possui também, por 

diacronismo2, a compreensão de quem age com hospitalidade. 

                                                 
1 Embratur- Empresa Brasileira de Turismo. 
2 Por extensão de sentido. Relativo ao estudo ou à compreensão de um fato ou de um conjunto de fatos em sua 
evolução no tempo (Houaiss) 



 

Existem inúmeras versões para o surgimento da hotelaria. Segundo 

diversos autores (DUARTE, 2005; CANDIDO e VIEIRA, 2003) o início da 

hospedagem aconteceu com o intenso intercâmbio comercial entre as cidades 

européias da região mediterrânea e com a necessidade de deslocamento e 

permanência de visitantes nesses locais no Século VI a.C. 

De acordo com Campos e Gonçalves (1998), o primeiro estabelecimento 

cujo espaço era utilizado exclusivamente para a hospedagem surgiu na Grécia 

Antiga, em Olímpia, em conseqüência dos jogos olímpicos que atraíam 

inúmeros visitantes. Juntamente com a implantação de um novo estádio, de um 

pódio e dos balneários para entretenimento, foi construído uma hospedaria 

com cerca de 10 mil metros quadrados e que se tornou o primeiro hotel que se 

tem notícia. 

Com o passar do tempo mais necessidades despontaram no processo 

de expansão da hotelaria. A prestação de serviços passou a ter papel 

importante na evolução do setor hoteleiro. Em seu nascimento, os serviços 

mais cobiçados eram a segurança e higiene. As hospedarias que oferecessem 

alojamentos e banheiros mais limpos, bagageiros mais seguros, estábulos 

individuais e um local asseado para alimentação eram os mais competitivos. 

A magnitude da prestação de serviços foi tão abrangente que se 

estendeu para além dos hotéis gerando necessidade própria de 

desenvolvimento e aprimoramento. Com isso, houve um crescimento de 

prestação de serviços como consertos de charretes, banho em animais, trocas 

de ferraduras entre outros serviços nos arredores das hospedarias. 

Os hotéis deixaram de possuir somente espaços e instalações físicas 

destinadas a hospedar pessoas, integrando seu entorno em espaços 

multifuncionais, eventos empresariais e acontecimentos sociais. (AMAZONAS 

e GOLDNER, 2004; PETROCCHI, 2002) 

O desenvolvimento dos diversos serviços inseridos no que hoje 

denomina-se hotelaria, trata da busca por suprir as exigências cada vez 

maiores vinda dos clientes.  

As transformações do cotidiano apresentam um cenário que apontam 

para uma maior conscientização do cliente em relação aos seus direitos. Essas 



 

transformações apresentam também uma concretização na evolução de 

algumas categorias específicas diretamente ligadas ao setor hoteleiro.  

O aumento da economia gerada pelo turismo e seu crescimento de 

diversidades, a disponibilidade de logística e sofisticação da prestação de 

serviços com transporte, o aumento da fatia da população com maior poder de 

mobilidade, a longevidade da vida e até a indústria do entreterimento são forte 

aliados e contribuem para a evolução do setor. 

Com o objetivo de preparar profissionais que suprissem essa demanda, 

a de atender cada vez melhor as necessidades dos clientes, surgiu no Brasil 

em 1978 o primeiro curso de graduação em hotelaria3.  

Atualmente os cursos em hotelaria são oferecidos, pelas instituições de 

ensino superior, por meio de graduação com formação tecnológica e 

bacharelado. 

A grande maioria das instituições de ensino que oferecem cursos 

superiores em hotelaria desenvolve, periodicamente , pesquisas 

mercadológicas que identificam e renovam as necessidades para o profissional 

do setor por meio de estudos com mapeamento dos egressos. Os resultados 

desses estudos apontam o movimento da profissão que se redesenha 

conforme as tendências reconfiguradas nesse mercado de trabalho e são 

utilizados como documento estratégico das instituições de ensino na 

construção dos projetos pedagógicos dos cursos. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação são norteados e 

construídos dentro das diretrizes curriculares nacionais ditadas pelo MEC em 

publicação oficial.  

Em meados de 2001 o MEC regulamentou e diferenciou os cursos 

superiores tecnológicos instituindo diretrizes próprias e exclusivas que seriam 

as norteadoras da construção dos projetos pedagógicos do curso. Dentro 

dessas diretrizes apresenta-se então, os parâmetros para a consolidação do 

perfil profissional desejado nos cursos de tecnologia e suas respectivas 

                                                 
3 Informação coletada no MEC – Ministério da Educação – MEC. Leis de Diretrizes Curriculares Nacionais . Parecer 
Homologado. Despacho do Ministro publicado no Diário Oficial da União de 13/12/2002. Resolução CNE/CP nº 3 de 18 
de dezembro de 2002 e publicada no DO.U em 23/12/2002. 



 

definições de acordo com a área profissional indexada pelo MEC aos cursos 

tecnólogos. 

Deseja-se superar o enfoque tradicional enraizado na educação 

profissional com olhar exclusivo ao treinamento e capacitação técnica de 

postos de trabalho. Aprender a fazer não é mais suficiente. A ação profissional 

deverá embasar-se em sólidos conhecimentos científicos e tecnológicos que 

ofereçam ao profissional um grau maior e crescente de autonomia intelectual.  

Segundo dados coletados nos documentos oficiais das diretrizes 

curriculares nacionais dos cursos com formação tecnológica, as novas formas 

de gestão do trabalho presentes nas empresas e organizações modernas têm 

substituído trabalhadores de escasso grau de autonomia por trabalhadores 

com autonomia, decisão e capacidade para trabalhar em equipe, gerar 

tecnologia, prevenir disfunções, corrigir problemas e monitorar seus próprios 

desempenhos. Diante dessa afirmação do documento de diretrizes curriculares 

nacionais que norteiam a atuação dos profissionais de hotelaria com formação 

tecnológica e bacharelado, surge o principal questionamento dessa pesquisa 

que interroga: Qual é o perfil do profissional de hotelaria?  

Esse questionamento levanta uma inquietação sobre o perfil do 

profissional de hotelaria que vai além da formação clássica consolidada pela 

garantia da proposta das diretrizes nacionais curriculares fornecidas pelo MEC. 

A partir da questão posta desenhou-se os objetivos dessa pesquisa.  

 

 


