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Proposta de anteprojeto de hotel-escola na cidade de Laguna/SC 
 

Ana Paula de Souza Liem 

 

RESUMO 

Laguna possui, devido as suas características históricas e naturais, importante relevância turística. Para suprir e estimular 
a demanda gerada pelo turismo é preciso investir neste segmento. Os meios de hospedagem são uma das principais 
necessidades dos visitantes, porém através da análise de uma parcela dos hotéis da região, pode-se observar significativas 
carências com relação à funcionalidade e conservação dos mesmos. O projeto de um novo empreendimento não se 
justifica, pois é a qualidade e não a quantidade de hotéis que se encontra deficiente, estes sofrem com a sazonalidade, que 
durante a baixa temporada não garantem bom rendimento econômico. Em conjunto com esta necessidade está a falta de 
profissionais qualificados, que são essenciais para o suporte de atendimento ao turista. Assim, a proposta de um 
anteprojeto de Hotel-Escola na cidade de Laguna/SC, com sede no Ravena Cassino Hotel, pretende, dessa forma 
contribuir à diminuição dos problemas apontados.  
Palavras-chave: Hotel-Escola. Turismo. Hotelaria.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Um Hotel-Escola pode ser definido, de acordo com Senac (2009), como um local de hospedagem, que além de 

cumprir com suas funções, serve como laboratório para aulas práticas de estudantes de hotelaria e turismo. Estes 

estudantes trabalham no hotel, com supervisão de funcionários profissionais, e entram em contato com hóspedes e 

situações reais, lidam com ocasiões inesperadas e com isso adquirem experiências que serão adicionadas em sua carreia 

profissional. A inserção de um Hotel-Escola na cidade de Laguna/SC, objeto de pesquisa relativo ao Trabalho de 

Conclusão de Curso I realizado pela autora em 2014/1 e apresentado como síntese neste ensaio, é uma alternativa de uso 

para o período de sazonalidade quando a maioria dos hotéis da região não tem movimento significativo de hóspedes, 

objetiva ainda qualificar profissionais na área, de maneira a otimizar o mercado de trabalho. Para embasamento da 

proposta, foi elaborado um estudo do local de inserção baseado nos procedimentos de um planejamento turístico 

estratégico, com intuito de buscar a compreensão das características relevantes à determinação do tipo de 

empreendimento a ser implementado. A partir do perfil do turismo local, surgiram diretrizes que auxiliaram na definição 

de elementos projetuais. Os estudos realizados evidenciaram a necessidade de qualificação dos hotéis de Laguna, dessa 

forma resolveu-se tomar a iniciativa de selecionar um dos hotéis da cidade para sediar o Hotel-Escola a ser proposto, 

sendo assim o Ravena Cassino Hotel foi selecionado para implantação do projeto. Este, tem um grande potencial devido a 

sua localização, porte e identidade, que possibilitaram a inserção de um Hotel-Escola.  

 

CONCEITO DE HOTEL-ESCOLA 
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Conforme afirma Senac (2010), um Hotel-Escola é um ambiente que proporciona aprendizado por meio da 

prática e experiências vividas na realidade profissional, onde alunos trabalham em equipe e evoluem em atitudes 

comportamentais. Segundo Santos e Avena (2005), alunos podem desenvolver formas dinâmicas para resolver situações 

cotidianas dentro do hotel, sendo o Hotel-Escola um progresso na área de educação profissional do Turismo. O Hotel-

Escola Senac pode ser definido como empresa pedagógica, integrando a formação profissional com o empreendimento 

hoteleiro. De acordo com Campos (1992), o convênio entre escolas de hotelaria e hotéis para realização de estágio não dá 

suporte suficiente para o aprendizado do aluno, pois o hotel não tem estrutura e preparação para atender as necessidades 

do estudante. Um Hotel-Escola oferece apoio para que o aluno desenvolva a sua habilidade profissional com auxílio de 

funcionários treinados e experientes, garantindo a formação de profissionais qualificados.  

 

Nos hotéis-escola, a maioria dos funcionários é composta de alunos dos cursos de Turismo e 
Hospitalidade do Senac, que neles aplicam tudo o que aprendem nas salas de aula, sob a supervisão de 
profissionais experientes. (CORREIO DO SENAC, 2007, p. 4). 

 

Os hotéis-escola além de proporcionarem um ambiente adequado para hospedagem, ainda dão suporte para a 

qualificação de profissionais da área e consequentemente minimizam a questão da sazonalidade (POSSAMAI, 2009). 

 

INFLUÊNCIAS DE UM HOTEL-ESCOLA EM LAGUNA 

 

 Segundo Dall’Agnol (2009), o turismo tem influência direta com as características do local explorado, a 

forma como ele é inserido pode transformar a sociedade e suas culturas. Como pode ser observado no processo 

de transformação da paisagem desenvolvido por Macedo (1993, p. 71 apud LEITE, 2006, p. 11), onde o 

turismo é implantado, pode-se prever uma transformação, em que o que era o atrativo se perde, tornando-se 

semelhante ao ambiente de onde o visitante veio (figura 1). O desenvolvimento do turismo deve ser 

acompanhado por profissionais, para amenizar os impactos causados e planejar formas adequadas de evolução 

(DALL’AGNOL, 2009). Uma forma de qualifica-lo é através do planejamento turístico estratégico, ferramenta 

que norteia o desenvolvimento e compreende suas necessidades. O diagnóstico da identidade turística voltado 

para a implantação de empreendimento hoteleiro auxilia na formação de diretrizes projetuais, pela abordagem 

do perfil turístico e dos padrões sociais e culturais locais. A partir deste diagnóstico, observou-se o grande 

potencial lagunense no setor turístico, tanto histórico, como natural, onde o turismo se classifica como umas das 

principais fontes econômicas da cidade. 
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Figura 1 - Turismo: transformação da paisagem 

Fonte: Macedo, 1993, p. 71 apud Leite, 2006, p.11. 

 

  Ao analisar o perfil do turista presente em Laguna, percebeu-se que este visita a cidade com maior foco 

no lazer, e deixa o carnaval (um dos principais do estado) em segundo plano. De acordo com as porcentagens 

levantadas, a maioria dos viajantes vêm acompanhados por familiares, que tem preferência por tipos de 

hospedagem com maior conforto e características residenciais. Estes muitas vezes se hospedam em casas 

alugadas ou de amigos, o que destaca a necessidade de implantação de um hotel com unidades habitacionais 

adequadas a este perfil de visitantes. A partir desta adequação ao perfil do turista e do investimento em meios 

de hospedagem com maior qualidade, a demanda potencial de turistas que preferem se hospedar em meios 

hoteleiros poderá aumentar. Ainda, constata-se a sazonalidade que afeta os hotéis lagunenses, os quais ficam a 

maior parte do ano com pouca ocupação esperando a chegada da alta temporada. Um centro de ensino 

implantado em um hotel, poderá fazer com que a sazonalidade seja amenizada, na baixa temporada o foco do 

hotel será direcionado ao setor de ensino. Um fator relevante a ser considerado diz respeito à qualificação 

profissional, porém é preciso conhecer a oferta e demanda de qualificação profissional existente. Na cidade de 

Laguna, apesar do potencial turístico anteriormente descrito, há baixa oferta de instituições de ensino com foco 

no turismo, o que não condiz com a necessidade de profissionais qualificados na área para a cidade. A 
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implantação de um Hotel-Escola no município de Laguna pode otimizar diretamente o setor turístico, hoteleiro 

e profissional da cidade, se forem levados em conta o perfil e as necessidades encontradas no local. 

 

EVOLUÇÃO DO RAVENA CASSINO HOTEL 

 

 De acordo com o historiador Antônio Carlos Marega (2014), em 1890, surgem as primeiras construções no Mar 

Grosso, dispostas na parte norte do bairro. O crescimento pela procura turística no município aumenta e no bairro Mar 

Grosso é construído, em 1947, o Balneário Hotel, primeiro empreendimento de hospedagem do bairro. Em 1955, uma 

incorporação de investidores e corretores de imóveis do Rio Grande do Sul ganhou terras do município de Laguna para a 

construção de um hotel, bem como a urbanização da área, com intuito de auxiliar no desenvolvimento turístico do bairro. 

 

A agravante (Ravena Cassino Hotel), em 1955, através de lei, recebeu em doação do Município de 

Laguna os direitos de ocupação de uma gleba de terras de aproximadamente 65 hectares, com o encargo 

de, no prazo fixado, construir um hotel e urbanizar a área, sob pena de reversão da mesma à entidade 

pública doadora. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, 2014) 

 

  
Figura 02 - Balneário Hotel 1947                         Figura 03 - Terras do loteamento Ravena 

Fonte: Marega, 2014.                                      Fonte: Marega, 2014. 
 

Segundo Antônio Chede (CHEDE, 2014), a união de investidores na incorporação que recebeu terras do 

município formou a Associação do Ravena Cassino Hotel, que tinha como objetivo a construção do hotel. Estes elegeram 

como diretor o prefeito de Laguna na época Paulo Carneiro, que em conjunto a Construtora Rizzo iniciaram a construção 

do projeto do Dr. Roberto Veroneze. Em 1969, com as obras paradas, o então prefeito Juaci Ungaretti fez um apelo para 

que Antônio Chede, empresário lagunense, assumisse a direção, este comprou e ganhou as ações do Ravena Cassino 

Hotel e finalizou as obras em dois anos, tonando-se dono do hotel (CHEDE, 2014). 

 
E nesse espaço de tempo haviam muitos lagunenses que procuravam fazer com que alguém assumisse a 
direção da empresa com mais condições do que o presidente que estava a 16 anos, aí o prefeito, que era 
meu amigo de infância, se lembrou de mim e fez um apelo para que eu assumisse a direção da empresa e 
concluísse o projeto. (CHEDE, 2014). 
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              Figura 04 - Em construção 1957              Figura 05 – Primeira etapa concluída 

                             Fonte: Marega, 2014.                         Fonte: Chede, 2014. 
 

Com a ampla divulgação do hotel, principalmente na Argentina, a demanda turística motivou a ampliação do 

mesmo, a segunda etapa da construção iniciou em 1978 (CHEDE, 2014). Após a conclusão da segunda etapa construtiva 

do hotel em 1981, optou-se por adaptar a parte antiga, para uniformização com a tipologia da fachada da parte nova. 

 

 
                     Figura 06 – Construção da segunda etapa     Figura 07 - Uniformização da fachada antiga 

Fonte: Chede, 2014.            Fonte: Chede, 2014. 
 

ANÁLISE DA EDIFICAÇÃO 

 

 A implantação do Hotel-Escola foi destinada a um hotel existente na cidade de Laguna. Este, o Ravena Cassino 

Hotel, sofrerá um processo de reabilitação passando de hotel de lazer para Hotel-Escola. Assim a análise da edificação 

torna-se necessária a partir desta escolha. O Ravena Cassino Hotel foi construído no bairro Mar Grosso quando este ainda 

não havia sido explorado, a partir de terras concedidas para estimular a evolução do turismo e desenvolvimento do local. 

Classificado como hotel de lazer, está localizado na beira da praia do Mar Grosso e é o maior hotel da região com 155 

unidades de habitação. Foi construído com materiais comuns, alvenaria, vigas e pilares de concreto, os mais práticos da 

época, e revestido com cerâmica que tem aparência de tijolo a vista e pedra. O programa de necessidades do hotel é 

composto por: hall, recepção, administração, escritório, área de estar, suítes, salão de convenções, salão de jogos, 

restaurante, salão de café, piscina, quadra de tênis, bar da piscina, sanitários, copa, balcão, depósito, câmara fria, cozinha, 

refeitório, coletor de roupas, depósito de roupas, lavanderia, rouparia e sala de conferência.  
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Figura 08 - Organização e Setorização Ravena 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para entender como acontece a incidência solar na edificação analisada, foi utilizada a carta solar com latitude 

28,5, referente ao município de Laguna. Constata-se maior incidência solar nas fachadas sudeste, no período de solstício 

de verão, recebendo isolação das 05h às 12h, e noroeste, também no período de solstício de verão, com isolação das 12h 

às 19h. Para as unidades de hospedagem o sol da manhã é o mais recomendado, sendo assim sua localização está de 

acordo com o adequado.  

A carta dos ventos referente a Laguna, indica predominância dos ventos nordeste e sudoeste, com velocidade que 

pode chegar a mais de 50 km/h.  O vento no sentido nordeste encontra uma barreira de edifícios que amenizam o 

recebimento do mesmo nesta fachada do edifício.  

                    

 
Figura 09 – Incidência solar                              Figura 10 - Estudo de ventos predominantes 

                   Fonte: Laguna, 2010. Adaptado.                                Fonte: Laguna, 2010. Adaptado. 
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ESTUDOS E EMBASAMENTOS PROJETUAIS 

 

 Foram realizados estudos de caso em quatro hotéis do bairro Mar Grosso em Laguna/SC, com a finalidade de 

compreender a realidade hoteleira da região de intervenção. Os hotéis foram selecionados em relação ao seu porte, 

localização e número de unidades habitacionais, dentre eles estão o Hotel Atlântico Sul, o Laguna Tourist Hotel, o Flipper 

Hotel e o Renascença Hotel. Os estudos realizados auxiliaram na compreensão da região de inserção do projeto e no 

entendimento de um Hotel-Escola a partir de perspectivas arquitetônicas. Ao analisar parte dos hotéis de Laguna, pôde-se 

perceber que os mesmos não estão impróprios em relação à funcionalidade, porém a conservação destes está inadequada. 

Devido a sazonalidade, estes hotéis ficam boa parte do ano sem um número significativo de clientes, acarretando na falta 

de recursos para manutenção dos mesmos. Consequentemente, se tornam inapropriados em relação a estrutura e estética, 

fato que também colabora para a diminuição da quantidade de hóspedes. Tendo em vista a presença de um número 

considerável de hotéis no bairro Mar Grosso em condições inadequadas, pode-se concluir, que não é necessária a 

construção de um novo hotel na cidade, mas a reabilitação de um dos existentes. Sendo o Ravena Cassino Hotel um 

empreendimento que tem grande potencialidade, em questões de localização, porte, paisagem e ponto de referência para o 

bairro, este pode ser adaptado para se tornar um Hotel-Escola de qualidade. 

Foram analisados dois projetos correlatos, a fim de entender as características aplicadas a um Hotel-Escola em 

relação a funcionalidade e a estética. Os Hotéis-Escola selecionados foram o Edge Hotel School e o projeto de 

Reabilitação do Palácio Marqués Ustariz para Hotel Escola. A análise dos projetos correlatos auxiliou na ampliação dos 

conceitos de Hotel-Escola, os dois avaliados têm como partido uma edificação pré-existente, expondo formas de se 

relacionar e se adequar ao meio a partir de aspectos funcionais, construtivos e estéticos, que servirão como base para a 

definição das diretrizes projetuais. 

 

SINTESE CRÍTICA 

 

Os estudos realizados auxiliaram na determinação de diretrizes projetuais que darão suporte a execução da 

segunda parte deste trabalho. A partir da revisão teórica pôde-se melhor entender o universo turístico e hoteleiro de um 

Hotel-Escola, em conjunto a análise de projetos referência. A compreensão do perfil turístico lagunense e a avaliação de 

parte dos hotéis do bairro Mar Grosso deram base para a definição de elementos projetuais. Assim a escolha pela 

reabilitação do Ravena Cassino Hotel para Hotel-Escola ampliou o campo de pesquisa, sendo necessária a busca pela 

história de evolução do hotel, bem como das características arquitetônicas que possibilitarão a intervenção no mesmo e a 

compreensão da edificação, com o objetivo de otimizar o setor hoteleiro da região, oferecendo um produto de melhor 

qualidade e aumentar o nível de qualificação profissional na área. 

Para o anteprojeto de Hotel-Escola em Laguna foi selecionado o Ravena Cassino Hotel para processo de 

reabilitação, para isso propõe-se: 

• Reposicionar e adicionar ambientes para o melhor funcionamento das atividades, com base no programa de 



Revista	  Canteiro.	  Ano	  1.	  Número	  1.	  Set.	  2014	  

www.revistacanteiro.com	  
	  

	  

	   8	  

necessidades, no pré-dimensionamento e na organização estudados até então; 

• Acrescentar o setor de ensino que dará suporte ao curso de hotelaria e turismo, como pode ser observado nos 

projetos exemplares referentes a Hotel-Escola; 

• Redimensionar ambientes para estes fiquem mais confortáveis as necessidades dos usuários, de acordo com o 

levantamento do perfil do turista lagunense; 

• Adicionar tipologia de habitação ‘cabana/chalé’ para atender a demanda do perfil turístico de família, que 

preferem ambientes de hospedagem com características residenciais estes servirão também como laboratórios 

práticos para o curso de hotelaria;  

• Propor flexibilidade as unidades de habitação de forma que permitam modificações sem comprometer a estrutura 

do edifício, baseado no fato da sazonalidade que provoca ocilação no movimento de hóspedes; 

• Criar um anexo da área social para atender eventos de grande porte e ampliar a área do restaurante para dar acesso 

ao público, com objetivo de estimular novas atividades no hotel; 

• Revitalizar a parte paisagística do terreno, a fim de tornar o local mais convidativo e agradável ao observador e 

estabelecer relação com entorno; 

• Utilizar estratégias de eficiência energética, a fim de promover o uso de arquitetura sustentável e otimizar o 

edifício; 

• Adequar os ambientes as normas de acessibilidade, com intuito de oferecer condições adequadas de utilização ao 

maior número de pessoas possível. 

 

A organização dos espaços foi disposta a partir da definição do programa de necessidades, que após ser elaborado 

foi preciso avaliar a compatibilidade ao existente no hotel. Então verificou-se que alguns ambientes poderiam manter o 

mesmo uso e mesma disposição de organização, ainda observou-se a possibilidade de adaptar o ambiente a outro uso. 

Com isso os ambientes se ajustaram e a percepção da criação de novas áreas foi clara, estas foram organizadas em 

volumes adjacentes ao hotel e também em volumes desconectados da unidade. Como demonstrado a seguir pela 

organização atual e a proposta. 

 
Figura 11 – Estudo volumétrico 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Conforme os estudos apresentados anteriormente verificou-se a necessidade de criar um anexo para dar suporte a 

área social, este contará com um salão de convenções e será dimensionado para receber grandes eventos, ainda a proposta 

acrescentará a ampliação do restaurante para tornar-se aberto ao público. Será adicionado ‘cabana/chalé’ em formas 

separadas do edifício, que darão maior privacidade e independência aos usuários, além de dar suporte para aulas práticas 

do setor de ensino.   

Os volumes adicionados conversarão com o existente a partir do material e forma utilizados, o diálogo entre o 

antigo e o novo também será o adotado como partido nas intervenções da edificação, com intenção de mostrar as 

mudanças ocorridas, contudo evitando criar uma desarmonia no todo. Parte-se também da utilização de elementos de 

composição formal que tem como objetivo gerar identidade tipológica, conforme características observadas no processo 

de análise de projetos referência (tabela 1) e unidade ao conjunto.  A união do ensino com a prática conceitua o projeto, a 

partir da junção do hotel de lazer ao centro de ensino, configurando-se como Hotel-Escola. 
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