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RESUMO 
 
 

A presente dissertação visa analisar a presença de conteúdos referentes ao turismo 
no contexto do ensino de Geografia, em uma escola do município de Nova Iguaçu. 
Para tanto, considera-se a relevância do tópico no currículo, material didático, 
prática de ensino e o entendimento dos estudantes. A questão problematizadora 
deste estudo é a seguinte: qual o entendimento dos alunos do 5º ano do ensino 
fundamental a respeito do turismo, considerando que residem na área periférica da 
região metropolitana do Rio de Janeiro, cidade mundialmente relevante para a 
atividade e qual o papel da escola, em especial da disciplina de Geografia, no 
fomento a este tipo de conhecimento? A partir da pesquisa bibliográfica, as 
temáticas de turismo, ensino e geografia são discutidas e aprofundadas, 
contribuindo para o aporte teórico do estudo. Com a pesquisa documental, investiga-
se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o material didático de Geografia. O 
estudo de casos analisa, especificamente, a instituição Elite Rede de Ensino. E, 
finalmente, a entrevista em profundidade é a técnica metodológica que questiona o 
professor e seus alunos, por meio de perguntas semiestruturadas e abertas, sobre 
as questões principais da pesquisa, a fim de que expressem seus pontos de vista. 
Enfim, por meio desta dissertação, foi possível verificar a existência do entendimento 
do turismo, a partir do ensino de Geografia. Não obstante, reflexões acerca da 
importância da educação turística no ensino básico foram despertadas, pois esta 
deve ser explorada nas disciplinas escolares, favorecendo a compreensão e a 
participação dos alunos em relação aos fenômenos sociais, como o turismo. 

 
 
Palavras-chave: Turismo. Ensino. Geografia. Escola básica. Educação turística. 
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ABSTRACT 
 
 

This dissertation aims to analyze the presence of content related to tourism in the 
context of teaching Geography, in a school in the municipality of Nova Iguaçu. For 
this, the relevance of the topic in the curriculum, didactic material, teaching practice 
and the students' understanding is considered. The problematizing question of this 
study is the following: what is the understanding of the students of the 5th year of 
elementary education regarding tourism, considering that they live in the peripheral 
area of the metropolitan region of Rio de Janeiro, a city that is relevant worldwide for 
the activity and what is the role of the school, especially the discipline of Geography, 
in promoting this type of knowledge? From the bibliographic research, the themes of 
tourism, teaching and geography are discussed and deepened, contributing to the 
theoretical contribution of the study. With documentary research, the National 
Common Curricular Base and the didactic material of Geography are investigated. 
The case study specifically analyzes the Elite Rede de Ensino institution. And finally, 
the in-depth interview is the methodological technique that questions the teacher and 
the students, through semi-structured and open questions, about the main research 
questions, in order to express their points of view. Finally, through this dissertation it 
was possible to verify the existence of an understanding of tourism, from the teaching 
of geography. Nevertheless, reflections on the importance of tourism education in 
basic education were aroused, as this should be explored in school subjects, favoring 
students' understanding and participation in relation to social phenomena, such as 
tourism. 

 

Key Words: Tourism. Teaching. Geography. Basic school. Tourism education. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Durante décadas, como Schwartzman (2005) aponta em sua discussão acerca 

dos desafios da educação nacional, acreditava-se que os problemas eram 

majoritariamente de cunho estrutural (número reduzido de escolas e insuficiência de 

recursos), acompanhados da baixa frequência dos estudantes. No entanto, segundo 

este autor, a problemática reside sobre a baixa aprendizagem e o abandono de 

estudos, o que tende a ocorrer mais comumente na adolescência. 

Além disso, acrescentam Fletcher (2011) e Klein (2006), a má qualidade das 

escolas e a repetência figuram enquanto primeiras barreiras do ensino, uma vez que 

o modelo de avaliação disseminado no país ainda é embasado na retenção dos 

estudantes, cujo desempenho não tenha sido suficientemente satisfatório. 

Considerando os currículos do Ensino Fundamental e Médio do Sistema 

Educacional Brasileiro, Gadotti (1997) destaca a obrigatoriedade dos estudos acerca 

das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e dos conhecimentos do mundo 

físico e natural, bem como das realidades sociopolíticas englobadas nestes, 

especialmente a do Brasil. Para o estudo deste último tópico, destaca-se a 

Geografia enquanto ciência e disciplina escolar. Segundo Pontuschka, Paganenelli, 

Cacete (2007, p. 38),  

a Geografia, como disciplina escolar, oferece sua contribuição para 
que alunos e professores enriqueçam suas representações e seu 
conhecimento sobre as múltiplas dimensões da realidade social, 
natural e histórica, entendendo melhor o mundo em seu processo 
ininterrupto de transformação [...]. 
  

Além de oferecer os subsídios para que o estudante adquira tais saberes 

relacionados à sociedade em geral, a Geografia também auxilia no entendimento do 

fenômeno turístico, uma vez que, segundo Coriolano (1998, p. 21), “o turismo é uma 

atividade que se desenvolve por meio dos elementos dos espaços geográficos" e, ao 

que acrescenta Xavier (apud Pontuschka; Oliveira, 2006), "[...] o turismo vem 

proporcionando enormes transformações na organização dos espaços geográficos, 

explorando as grandes riquezas conhecidas e procurando novos espaços".  

A este respeito, Fratucci (2009) contribui ao implicar que esta reorganização 

do espaço geográfico promovida pela prática turística ocorre sempre de maneira a 

atender à lógica dos seus agentes, tais como o turista, mercado, Estado, etc. Assim, 

uma vez que os estudos relacionados ao fenômeno turístico têm sido cada vez mais 
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relevantes nos diversos tipos de educação — formal, não formal, informal —, é de se 

esperar que o ensino do turismo por meio da Geografia ganhe o devido enfoque. 

Autores como Fonseca Filho (2007, 2013), Jafar Jafari (2007) e Ansarah 

(2004) discutem em seus trabalhos esta questão, a qual nomeiam de “Educação 

Turística”. Conforme Rebelo (1998), ela consiste em um processo educativo cuja 

finalidade é difundir conhecimentos sobre o turismo na sociedade através das 

esferas da educação. 

 Nesse sentido, uma vez que as leis têm papel fundamental na condução da 

vida em sociedade, faz-se necessário compreender como a legislação educacional 

brasileira contempla o ensino do turismo nas escolas. Na década de 90, a Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB nº 9394/96 - estabeleceu que o turismo deve ser tema 

inserido na educação básica, mediante a Base Nacional Comum Curricular  - BNCC, 

embora possa haver uma parte diversificada que atenda às necessidades de cada 

localidade. Assim, o ensino do turismo pode ser desenvolvido na educação formal, 

de maneira institucionalizada, sendo um tema transversal ou uma disciplina 

específica da parte diversificada do currículo.  

Por isso, entende-se que este tipo de ensino é imprescindível nos primeiros 

anos escolares, visto que os educandos, desde pequenos, são estimulados a 

assumir uma postura mais consciente sobre o valor da sua e de outras culturas. 

Krippendorf (2000) acredita que quanto mais cedo for introduzida a abordagem de 

educação para o turismo, haverá um avanço no exercício do papel de turista. 

Para o autor, por exemplo, o envolvimento indispensável dos nativos no 

processo turístico tende a garantir a conservação da cultura autóctone e a fomentar 

práticas mais responsáveis quanto às questões socioambientais. Barretto (2007) 

corrobora, implicando que o turismo passou de manifestação da cultura 

contemporânea a uma prática que pauta condutas. Para a autora, a atividade 

turística pode contribuir para a recuperação e a afirmação cultural. 

Desta forma, a inserção do ensino do turismo na escola básica pode auxiliar 

no entendimento dos indivíduos, embora pequenos, quanto ao ato de viajar e fazer 

turismo. Inevitavelmente, como defende Krippendorf (2000), a maior contribuição 

dessa educação é o progresso da compreensão sobre o turismo e, principalmente, 

seus aspectos comportamentais e culturais, de maneira que ao longo do tempo, o 

bom desempenho da atividade seja naturalizado entre os sujeitos. Além disso, vale 

ressaltar que a educação turística propicia ao educando uma reflexão sobre o elo 
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entre a teoria e a realidade prática, a fim de evitar potenciais “romantizações”, o que 

tende a ocorrer quando a atividade é apresentada somente sob a óptica otimista.  

Por ser um fenômeno social, o turismo é capaz de reproduzir os problemas da 

sociedade que o contém. Conforme Barreto (2007), o turismo está hoje presente em 

todos os territórios e camadas sociais, de maneira que, sendo conhecidos os 

atrativos de determinada localidade, é também possível detectar os seus aspectos 

políticos, educacionais, econômicos, entre outros. Assim, corrobora Cavalcanti 

(1998, p.13) com a ideia de que o ensino da geografia auxilia na "[...] formação de 

cidadãos conscientes e participativos, pela sua particularidade de trabalhar com o 

desenvolvimento do raciocínio espacial", de maneira que estejam aptos a participar 

das questões cotidianas, como o turismo.  

Portanto, a geografia torna possível ao aluno conhecer o mundo em que vive 

a partir de suas experiências locais e espaciais, bem como de sua compreensão 

acerca das questões socioespaciais que o envolvem. A partir dessa busca pela 

compreensão espacial, emerge a relação entre o lugar e o mundial, já que 

o lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se 
anuncia e a especificidade histórica do particular. Deste modo o lugar 
se apresentaria como ponto de articulação entre a mundialidade em 
constituição e o local enquanto especificidade concreta, enquanto 
momento. (CARLOS, 1996, p. 14) 
 

Tomando como base Santos (1994), contribui Straforini (2008) ao considerar 

o lugar como o ponto de partida para o ensino de Geografia nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. No entanto, não se pode descartar que nesse lugar ocorrem 

os encontros de lógicas locais e globais, próximas e longínquas. A esta discussão, 

Carneiro (1993) acrescenta que a própria natureza da geografia contribui para a 

educação escolar, uma vez que trata dos elementos naturais e humanos em sua 

configuração espacial, analisando as inter-relações entre eles.  

Assim, cabe destacar a análise dessa disciplina na BNCC, na qual a 

Geografia é organizada em cinco unidades temáticas, cujas abordagens seguem 

uma linha de raciocínio e coerência, o que se justifica na continuidade das 

habilidades desempenhadas pelo educando. Além disso, porque os temas 

abordados promovem discussões diversas, são inúmeros os pontos de conexão e 

contextualização com o turismo. 

Estes temas e conteúdos explorados durante todo o Ensino Fundamental 

oferecem possibilidades de inclusão do fenômeno turístico no ensino. No entanto, 
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tem destaque o último ano do primeiro segmento do ensino fundamental (5º ano), no 

qual abordam-se essas discussões de forma mais precisa, tendo em vista os seus 

conteúdos programáticos e a maturação intelectual das crianças, cumulativamente 

obtida a partir dos anos anteriores.  

Segundo Jean Piaget (1972, 1994), psicólogo e biólogo suíço conhecido por 

seus estudos no campo da inteligência infantil, uma criança com idade entre 7 e 11 

anos se encontra, no que diz respeito ao desenvolvimento humano, no período das 

operações concretas. Portanto, o estudante do quinto ano escolar (faixa etária dos 

9-10 anos) passa a ser capaz de raciocinar de forma coerente, abandonando o 

egocentrismo e coordenando pontos de vista diferentes, tornando-se, além disso, 

mais conscientes um do outro (PIAGET, 1972, 1994). De acordo com Kohan (2015), 

a infância nos convida a questionar nossas ações e a buscar os porquês diante do 

mundo. 

Considerando o ensino da Geografia no 5º ano, é necessário verificar como o 

turismo é, de fato, trabalhado dentro dessa disciplina. Sendo o recorte espacial o 

município de Nova Iguaçu, localizado na Baixada Fluminense, na região 

metropolitana do Rio de Janeiro e, levando-se em conta seu forte apelo turístico e 

grau de urbanização, surge a questão: considerando que residem na área periférica 

da região metropolitana do Rio de Janeiro, cidade mundialmente relevante em 

termos de turismo, qual o entendimento dos alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental a respeito desta questão e qual o papel da escola, em especial da 

disciplina de Geografia, no fomento a este tipo de conhecimento?  

Neste contexto, o presente estudo visa propor uma análise do entendimento 

de crianças, que estão em fase escolar e que residem em uma cidade turística, 

sobre a temática do turismo. Além disso, também busca-se conhecer e compreender 

as diretrizes curriculares referentes ao quinto ano do Ensino Fundamental bem como 

o enfoque dado ao turismo neste cenário. 

Assim, pode-se afirmar que o objetivo geral desta pesquisa consiste em 

compreender a inserção dos conteúdos relacionados ao turismo no contexto do 

ensino de Geografia em uma escola do município de Nova Iguaçu, levando em conta 

a relevância do tópico no currículo, material didático, prática de ensino e o 

entendimento dos estudantes.  

 Os objetivos específicos, por sua vez, consistem em três direcionamentos: 

relacionar, a partir da pesquisa bibliográfica, a atividade de turismo, ensino e 
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geografia, estabelecendo relações entre as áreas, bem como averiguar a presença 

de conteúdos relacionados ao turismo na legislação brasileira que regulamenta a 

educação nacional (LDB e BNCC); investigar a presença de conteúdos sobre o 

fenômeno do turismo, no currículo, no material didático da geografia escolar, e no 

planejamento de docentes acerca do ensino de conteúdos relacionados ao turismo 

no contexto do município de Nova Iguaçu; e analisar a compreensão dos estudantes 

sobre a atividade turística, presente ou não no ensino de Geografia, enquanto 

moradores do município de Nova Iguaçu - Rio de Janeiro.  

Visando atingir os objetivos propostos, foram escolhidas as metodologias a 

serem aplicadas, ou seja, os métodos e as técnicas que possibilitam a obtenção dos 

resultados, suas análises e, de maneira geral, a própria pesquisa. Ao refletir sobre o 

conceito e o papel da metodologia nas pesquisas em ciências sociais, Minayo (2008) 

estabelece uma pluralidade de possíveis enfoques, afirmando que “[...] a 

metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas 

que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do 

pesquisador” (MINAYO, 2008, p. 22).  

No decorrer do presente estudo foram utilizadas as metodologias qualitativas, 

por meio das pesquisas bibliográfica e documental, estudo de casos e entrevistas 

em profundidade. A pesquisa bibliográfica favorece a investigação e, 

consequentemente, o aprofundamento teórico das temáticas abordadas neste 

estudo, a saber: turismo, ensino e geografia. Já a pesquisa documental, como o 

próprio nome sugere, permite a análise dos documentos que contribuem para o 

entendimento da pesquisa, como o livro didático de geografia e a BNCC. O estudo 

de casos, por sua vez, constitui-se na observação e verificação do caso específico 

da escola Elite Rede de Ensino, no que se refere ao ensino do turismo. Por fim, a 

entrevista em profundidade é a técnica metodológica, realizada através de perguntas 

semiestruturadas e abertas, que questiona o professor e os alunos sobre as 

questões principais da pesquisa, a fim de que manifestem suas opiniões e 

experiências.  

Diante das considerações acima, cabe ressaltar que a escolha da realização 

dessa pesquisa no 5º ano do ensino fundamental se deu devido à indicação do 

conteúdo de turismo na disciplina de Geografia, verificada a partir de pesquisas 

prévias realizadas em livros didáticos do respectivo ano escolar. Além disso, por ser 

um polo turístico relevante nos âmbitos nacional e internacional, o Rio de Janeiro foi 



17 
 

 

escolhido enquanto recorte espacial da pesquisa. E, mais especificamente, se 

destacou a localidade Nova Iguaçu, município localizado em sua região 

metropolitana.  

A cidade do Rio de Janeiro recebe turistas o ano inteiro, como é atestado por 

dados divulgados pelo governo brasileiro em maio de 2018. Estes implicam a cidade 

como sendo o destino mais visitado por turistas que vinham ao Brasil em 2017. 

Entre os estrangeiros que estiveram no país, 27% escolheram a cidade carioca 

como destino e se declararam satisfeitos com a experiência, o que pode implicar na 

recorrência de viagens à cidade (AGÊNCIA BRASIL, 2018). Deste modo, explicita-se 

a relevância desta pesquisa, uma vez que se trata de um tema presente no cotidiano 

das crianças que residem no recorte espacial escolhido e, também, por encontrar 

respaldo na legislação da educação brasileira.  

Após a apresentação deste capítulo inicial, que se propôs a apresentar a 

pesquisa desde a fase de planejamento ao entendimento da temática estudada, 

cabe explicar um pouco acerca da trajetória da autora e de sua relação com a 

temática. 

No primeiro semestre de 2013, na Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (Campus Nova Iguaçu), a autora iniciou sua graduação em Turismo. Durante 

quatro anos, foram muitos os seminários e trabalhos apresentados, participações em 

eventos e viagens técnicas, os quais foram fundamentais e contribuíram para o seu 

crescimento pessoal, profissional e acadêmico. Vale destacar, ainda, o estágio 

obrigatório realizado em um Hotel Fazenda, em Socorro, São Paulo, proporcionando 

experiências excelentes sobre a atividade turística.  

Em setembro de 2014, desenvolveu um artigo, como instrumento de 

avaliação da disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo. Esse artigo 

foi elaborado com o objetivo de subsidiar a elaboração prática do conteúdo, 

favorecendo a compreensão dos métodos e técnicas de uma pesquisa. Assim, o 

artigo possibilitou melhor esclarecimento dos métodos da escrita acadêmica, bem 

como da temática de seu interesse, sob o prisma da educação em Turismo.  

Ademais, em março de 2016, durante a aula da disciplina de Seminário de 

Trabalho de Conclusão de Curso, surgiu a possibilidade de dar continuidade a um 

trabalho de pesquisa proposto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico  

e Tecnológico, cuja temática também possuía relação com o artigo supracitado. Por 

isso, a partir desses trabalhos, a autora decidiu estudar ainda mais sobre o tema e 
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desenvolver seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com o tema “O conceito de 

hospitalidade urbana aplicado em jogos pedagógicos” (2016), unindo suas 

experiências profissional e acadêmica. O resultado não poderia ter sido melhor: a 

conquista da nota máxima na defesa do TCC e a produção de artigos oriundos dele, 

junto a sua, então, orientadora Teresa Catramby. 

Além de todas as oportunidades relatadas acima, o interesse pelo tema se 

deu, sobretudo, devido à sua profissão. Professora de Língua Inglesa e 

Musicalização na Educação Infantil e no Ensino Fundamental do Instituto Iguaçuano 

de Ensino (atual Elite Rede de Ensino), desde 2013, ano imediatamente posterior à 

conclusão do Curso de Formação de Professores no Instituto de Educação Rangel 

Pestana, em Nova Iguaçu. Sua proximidade e amor pelo o que faz proporcionam, 

diariamente, um olhar diferenciado em relação aos alunos e às determinadas 

carências e falhas no sistema educacional brasileiro. Não há dúvidas de que os 

estudantes têm muito potencial, o qual, muitas vezes, não é instigado. Por isso, 

sente-se honrada e privilegiada por ser uma educadora e espera ser sempre 

colaboradora para a transformação da educação e, consequentemente, da 

sociedade. 

Por fim, toda a reflexão sobre o tema em questão, assim como a elaboração e 

execução dessa pesquisa, tem íntima relação com a sua trajetória profissional.  

Sendo assim, as indagações mencionadas na problemática deste estudo surgiram a 

partir de sua formação e atuação nos campos do turismo e da educação. 

Antes de finalizar esse capítulo, faz-se necessário apresentar a organização 

do texto desta monografia de mestrado. A dissertação foi estruturada em seis 

capítulos, iniciando por essa introdução que constitui o primeiro deles e que, por sua 

vez, se propõe a apresentar a pesquisa em relação ao projeto e o desenvolvimento 

da dissertação.   

O segundo capítulo “Turismo e Educação” foi organizado em três subtítulos: 

“Contextualização histórica do turismo”, “Definições do turismo” e “Turismo e 

Educação”. Na primeira parte do capítulo, a proposta é realizar uma 

contextualização histórica do turismo, desde o seu surgimento. Já na segunda, há 

uma discussão conceitual acerca das diferentes definições de turismo. Para tanto, 

autores como Ignarra (2003), Rejowski (2002), Dias (2002), Holloway (1994, 1997, 

2004), Ramos e Costa (2017), Taveira e Gonçalves (2012), e Urry (2001) 

ofereceram contribuições relacionadas às discussões da história da atividade 
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turística. Sumarizando, em relação aos conceitos, foram utilizados os textos dos 

autores Beni (1998, 2001), Cunha (2010), Ignarra (2003), Hunziker e Krapf (1942), 

Kaspar (1981), Mathienson e Wall (1982), Tribe (1997, 2006) e Jafar Jafari (1981). 

Na terceira parte do capítulo, discute-se as relações entre turismo e educação, já 

que a pesquisa aborda essas duas temáticas. Para tanto, autores que focam seus 

estudos no ensino do turismo ou que oferecem contribuições a respeito da educação 

em turismo, como Fonseca Filho (2007), Gadotti (1997), Rebelo (1998), Jafar Jafari 

(2007), Krippendorf (2000), Ansarah (2002), Fernández Fúster (1991), Andriolo e 

Faustino (1997) foram utilizados como aporte teórico.   

O terceiro capítulo, intitulado “Turismo e Geografia: a intrínseca relação entre 

as áreas”, foi desenvolvido de maneira a contemplar o Turismo e suas relações com 

a Geografia, visto que essa disciplina explora a atividade turística no ensino escolar. 

A partir dos subtítulos “A relação entre o Turismo e a Geografia” e “A Geografia 

escolar e o ensino do Turismo”, os autores Edgar Morin (2002, 2008), Fratucci 

(2008, 2014), Rita Cruz (2001, 2007), Milton Santos (1978, 2000), Lana Cavalcanti 

(2002), Elena Callai (2011), Sonia Castellar (2005), Straforini (2018) e Rosangela 

Doin de Almeida (2015) ofereceram contribuições sobre as temáticas.  

No quarto capítulo, a metodologia e o campo de pesquisa são apresentados. 

Foram descritas as abordagens utilizadas na pesquisa e os procedimentos 

metodológicos. Além disso, apresenta-se a instituição escolar pesquisada. 

No quinto capítulo, trata-se sobre a pesquisa de campo, a partir da descrição 

das etapas, dos resultados e das análises, como a entrevista com o professor, a 

análise do livro didático e a atividade pedagógica com os alunos.  

Por fim, no sexto capítulo, encontram-se as considerações finais. 
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2. TURISMO E EDUCAÇÃO 
 
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO TURISMO 

Para compreender o turismo contemporâneo é preciso entender suas 

características principais desde o surgimento da história da humanidade, uma vez 

que, como afirmam Ramos & Costa (2017), os formatos de lazer em turismo são tão 

longínquos quanto os impérios egípcios e babilônicos. De acordo com Mc Intosh 

(1993)1, o turismo deve ter surgido com os babilônios em aproximadamente 4.000 

a.C. Para esse autor, 

 

o invento do dinheiro pelos sumérios (babilônios) e o auge do 
comércio iniciaram-se aproximadamente no ano 400 a.C., talvez 
assinalando o começo da era moderna das viagens. Os sumérios 
foram os primeiros a conceber a ideia do dinheiro e aplicá-la em 
transações comerciais (também inventaram a escritura e a roda, pelo 
que podem ser considerados como os fundadores das viagens). O 
homem podia pagar pelo transporte e o alojamento fora com o 
dinheiro ou por meio da troca de bens (MC INTOSH, 1993 apud 
IGNARRA, 2003, p. 2). 
 
 

Segundo Holloway (1994), as primeiras manifestações turísticas ocorreram no 

século VI a.C. em diversas cidades, a partir de festivais religiosos que reuniam 

pessoas para apreciar as artes. Ignarra (2003) também destaca que, durante o 

Império Romano, eram praticados os turismos esportivo e de saúde, através de 

viagens às termas e aos jogos olímpicos na civilização helênica.   

Diante desses primeiros registros, é possível constatar que o ato de viajar 

contribui significativamente desde a antiguidade para o desenvolvimento do turismo 

como o conhecemos. Conforme Rejowski (2002, p. 17), “[...] a história das viagens 

confunde-se com a própria história da humanidade, pois os deslocamentos sempre 

acompanharam o desenvolvimento humano”. Por isso, visando à sobrevivência, o 

ser humano sempre sentiu a necessidade de se deslocar. Assim, era preciso 

estabelecer relações com os outros, em busca de alimentos e interesses diversos. 

Ainda nessa perspectiva, complementa Dias (2002, p. 41) que 
                                                           

1
 MC INTOSH, R.; GUPTA, S. Turismo – planeación, administración y perspectivas. Cidade do 

México: Limusa Noriega Editores, 1993. “El invento Del dinero por lós sumérios (babilônicos) y El 
auge Del comercio que se inició aproximadamente em el año 4000 a.c., talvez, senale El comeienzo 
de La era amoderna de lós viajes. Los sumérios fueron lós primeiros em concebir La Idea Del dinero, 
y a aplicaria a SUS transacciones comerciales. (También invetaron l aescritura y La rueda, por ló que 
se lês podréa considerar como lós fundadores de lós viajes.) El hombre podia pagar por El transporte 
y El alojamiento ya fuera com dinero o por trueque de bienes.” 



21 
 

 

 

[...] desde que se formaram as primeiras sociedades o homem 
sempre viajou pelos mais diversos motivos: econômicos, políticos, 
sociais, culturais, esportivos. Nas primeiras sociedades humanas os 
deslocamentos se destinavam à busca de alimentos, através da caça 
e da coleta de frutos e sementes. 

 

Para Rejowski (2002), foi na antiga Grécia que floresceram as viagens, 

quando o mar era um dos principais meios de deslocamento de pessoas e 

mercadorias. No século V a. C., essa passou a ser um importante destino de viagem 

a partir da construção do Parthenon na acrópole de Atenas, o que, de acordo com 

Holloway (1994), ocasionou a instalação de meios de hospedagem nos grandes 

centros ou próximos aos portos marítimos e que, portanto, pretendiam atender as 

demandas turísticas. 

O historiador e geógrafo Heródoto, segundo Rejowski (2002), é considerado 

um dos maiores visitantes da Grécia, isto é, um dos seus primeiros “turistas”. 

Durante suas viagens, que eram bastante recorrentes, demonstrava interesse pela 

cultura, costumes, atrativos e peculiaridades dos destinos. Por isso, Sigaux (1965) 

afirma que Heródoto era um modelo de “turista” inteligente e culto, pois era um dos 

poucos que podia realizar longas viagens e, além disso, sanar a curiosidade de 

outros gregos. Rejowski (2002) defende que grande parte do que se sabe sobre 

esse período é fundamentado nos escritos de Heródoto, visto que ele é considerado 

o primeiro narrador de viagens. 

De acordo com Ignarra (2003), no Império Romano, o grande sistema de 

rodovias administrado pelo Estado e protegido pelo exército foi o responsável direto 

pelo desenvolvimento das viagens a lazer. Mill e Morrison (1992) destacam alguns 

fatores que fizeram com que as viagens florescessem no tempo de Roma, sendo 

estes: o controle do império, que estimulou o comércio e promoveu o surgimento de 

uma classe média com os recursos para viajar; as moedas romanas, que 

financiavam as viagens; a excelência dos meios de transporte, com estradas e 

roteiros aquáticos; a facilidade na comunicação, devido aos principais idiomas serem 

o grego e o latim; e a proteção dos viajantes, garantida pelos governos estrangeiros 

por meio de acordos. 

As viagens de longa distância dos nobres romanos manifestaram-se no 

século XVI, quando os viajantes precisavam se alojar e repousar com os seus 

cavalos, o que fez deles os primeiros a listar os hotéis que possuíam selo de 



22 
 

 

qualidade, a partir dos guidebooks. Além disso, conforme Ramos & Costa (2017), 

este período foi determinado por longa burocracia em relação às viagens, porque os 

indivíduos dependiam de uma autorização para viajar, bem como do pagamento de 

inúmeros impostos sobre as aquisições feitas durante as viagens. 

Nesse sentido, Torkildsen (1992) menciona que, em certo momento na 

história do Império Romano, simulações de guerra e violência contra animais e seres 

humanos passaram a ser consideradas entretenimento o que, acompanhado de 

distribuição concomitante de alimentos, permitiu que a população se estabelecesse 

por meio da política do “Pão e Circo”.  Por sua vez, esta mantinha o tempo livre da 

população romana em cheque, tendo sido construídos nesse período grandes 

parques e arenas, tais como o “The Circus Maximus”, capazes de comportar 

milhares de pessoas. Para Ignara (2003, p. 3), 

 

mais ou menos na mesma época, no governo de Alexandre, o 
Grande, na Ásia Menor, eram registrados grandes eventos que 
atraíam visitantes de todas as partes do mundo. Na região do Éfeso, 
onde hoje se situa a Turquia, eram registrados mais de 700 mil 
visitantes para apreciarem apresentações de mágicos, de animais 
amestrados, de acrobatas e de outros artistas. 
  

No entanto, já na Idade Média e após o enfraquecimento do Império Romano, 

o ato de viajar passou a ser bastante arriscado, desencadeando no mercado uma 

procura por novas oportunidades. Ignarra (2003) cita que os viajantes passaram a 

estar sujeitos a assaltos e violências, visto que a sociedade se organizava em 

feudos autossuficientes. Para Holloway (1997), a viagem era semelhante a um 

trabalho árduo e penoso.  

Sendo assim, nessa época, as viagens ocorriam em casos extremos ou 

obrigatórios, o que deu início ao chamado “turismo de negócios”. Holloway (2004) 

defende que as viagens de lazer logo se tornaram tempo perdido e apenas a “pausa 

no trabalho” era tida como tempo de descanso. No entanto, conforme Ignarra (2003), 

havia exceções, como no caso das Cruzadas em que grupos visitavam centros 

religiosos da Europa em grandes expedições. Segundo Rejowski (2002), o 

crescimento do fluxo das viagens deu-se mediante ao forte incentivo da Igreja em 

relação às peregrinações, durante as quais os fiéis visavam à obtenção de 

indulgências e graças espirituais. 

Enquanto na Idade Média as motivações das viagens giravam em torno dos 

mistérios da igreja, a partir do século XVII surge um novo tipo de viajante. Como 
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menciona Rejowski (2002), o Renascimento alavancou as viagens culturais e de 

estudos. Os homens jovens da corte inglesa eram estimulados a viajar por três anos 

para a Europa, a fim de concluir os estudos.  Dois circuitos eram propostos: o petit 

tour, que abrangia Paris e o sudoeste da França; e o grand tour, que abrangia 

Borgonha, o sul e o sudoeste do país. Nesses deslocamentos, os jovens eram 

acompanhados por um tutor que os fazia conhecer a cultura das grandes cidades 

europeias o que, por sua vez, para Holloway (1994), impulsionou as viagens de 

intercâmbio cultural. Segundo Dias (2002, p. 45), 

 

a esses viajantes se começou a chamar de “turistas”, termo que, 
depois, na França, foi utilizado para designar toda pessoa que 
viajava por prazer, curiosidade ou por qualquer outro motivo. Em 
pouco tempo, outros países, nos seus próprios idiomas, foram 
adotando o termo “turismo” com o sentido de viagens sem objetivo 
lucrativo, que ocorriam com a finalidade de distração, descanso, 
busca de tratamento de saúde, satisfação da curiosidade cultural, 
desejo de reconhecer outros lugares e costumes. De modo geral 
estas viagens duravam um tempo relativamente longo, eram pouco 
confortáveis e algumas vezes perigosas, além de terem um custo 
muito alto. 

 

A partir do término da Idade Média, inaugurou-se a Idade Moderna e o 

capitalismo comercial. Assim, a partir da criação de vias extensas de circulação de 

comerciantes pelo território europeu, que favoreceram as trocas de mercadorias, as 

viagens seguiram crescendo. Para Ignarra (2003, p. 4), “tratava-se, pois do início 

das feiras que atualmente provocam grande fluxo de turismo no mundo todo”.  

No século XVIII, o turismo de saúde recebeu destaque, tendo sido o mar seu 

grande atrativo. Segundo Ramos & Costa (2017), as pessoas acreditavam que a 

água salgada promovia a cura, por meio da ingestão e imersão, o que fez com que 

muitos hotéis da costa inglesa atraíssem turistas. Entretanto, Ignarra (2003, p. 5) 

acrescenta que 

 

[...] com o florescimento do capitalismo, o hábito de viajar para 
estações de água expandiu-se nas classes mais favorecidas. 
Inicialmente, os SPAs instalaram-se no interior dos países e 
posteriormente deu-se preferência aos SPAs litorâneos, os quais 
deixaram de ter uma destinação exclusivamente para tratamento de 
saúde e passaram a ser procurados para eventos sociais, bailes, 
jogos de azar e outras formas de entretenimento. Eram esses 
centros o conceito mais aproximado do que hoje se conhece de 
destinações turísticas de lazer. 
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Já no século XIX, com a Revolução Industrial, as motivações para viajar se 

modificaram novamente. Tempo de férias, salário mensal e melhoria dos meios de 

transporte foram fatores que ampliaram as possibilidades de realização de uma 

viagem. Além disso, buscava-se não somente viajar por prazer, mas também pelo 

contato com outros povos e culturas.  

 É no contexto em que as pessoas passaram a migrar do campo para a 

cidade, impondo novos ritmos à sociedade, que surge o lazer. Segundo Taveira e 

Gonçalves (2012), duas classes se destacaram nesse modelo de produção, 

marcado pela compra e venda de mão de obra: a Burguesia e o Proletariado. 

A classe trabalhadora possuía longas jornadas de trabalho e rotinas 

exaustivas, o que impedia qualquer lazer e, portanto, um descanso frente a exaustão 

constante. Diante disso, Werneck (2000) aponta que os proletários passaram a 

reivindicar a diminuição da carga horária, apesar da intensa repressão do Estado em 

relação aos movimentos sindicais. De acordo com Taveira & Gonçalves (2012, p. 1), 

 
com o passar dos anos, certas reivindicações e direitos foram 
conquistados, como, por exemplo, um maior tempo livre das 
atividades laborais - tempo livre este que só passou a se diferenciar 
do tempo laboral com o trabalho assalariado, criando, assim, o ócio e 
o lazer. 
 

Nesse sentido, para os autores (2012), em um contexto local, a Constituição 

da República do Brasil de 1988 assegurava o lazer enquanto direito social, bem 

como educação e o trabalho, sendo dever da família, da sociedade e do Estado 

garantir à criança e ao adolescente o direito à vida, saúde, alimentação, educação, 

profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e 

comunitária e, por fim, ao lazer. Desta forma, Taveira & Gonçalves (2012, p. 2) 

percebem que “[...] o lazer é tão importante na vida dos sujeitos quanto o são a 

saúde e a alimentação”. 

A partir das considerações acima, não se pode negar a intrínseca relação 

entre turismo e lazer. Urry (2001) aponta que o turismo configura-se enquanto 

atividade de lazer e que, portanto, para se realizar qualquer prática de lazer, 

especialmente a atividade turística, é necessário que haja completa dissociação do 

trabalho e de atividades remuneradas, uma vez que este tempo é conquistado pelo 

indivíduo. Segundo o autor, 
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o turismo é uma atividade de lazer, que pressupõe seu oposto, isto é, 
um trabalho regulamentado e organizado. Constitui uma 
manifestação de como o trabalho e o lazer são organizados, 
enquanto esferas separadas e regulamentadas da prática social, nas 
sociedades ‘modernas’. Com efeito, agir como um turista é uma das 
características definidoras de ser ‘moderno’ e liga-se a grandes 
transformações do trabalho remunerado. É algo que passou a ser 
organizado em determinados lugares e a ocorrer em períodos 
regularizados (URRY, 2001, p. 17). 

 

Ainda durante a Revolução Industrial, mediante o advento das ferrovias, 

linhas de ferro e navegação a vapor, houve a redução virtual das distâncias, isto é, 

maiores deslocamentos em menores intervalos de tempo. Além disso, grandes 

centros foram ligados às indústrias, desencadeando rápido crescimento do mercado 

e o aumento da circulação nos portos, de maneira que os hotéis de beira-mar 

começaram a receber mais visitantes, acalorando ainda mais o turismo. Segundo 

Ignarra (2003), é nesse período que surgem as viagens em massa e dos agentes e 

operadores turísticos. 

Na Inglaterra, desde 1830, já existiam linhas férreas capazes de transportar 

passageiros. Por este motivo, em 1841, um marco do turismo estabeleceu-se: 

Thomas Cook ao organizar uma viagem de trem para 570 passageiros entre cidades 

inglesas fomentou o interesse pela descoberta na sociedade da época. A empresa 

responsável logo prosperou, tendo sido considerada a primeira agência de viagens 

do mundo por realizar excursões pela Europa. 

De acordo com Dias (2002), a grande contribuição de Thomas Cook foi a 

organização da viagem completa – transporte, acomodação e atividades no local de 

destino –, a qual foi copiada no mundo todo. Para Rejowski (2002, p. 58), 

  
na verdade, Cook estabeleceu os principais fundamentos das 
viagens organizadas, introduzindo o conceito de pacote turístico 
(package tour), desenvolvendo o cooperativismo entre as empresas 
e outros componentes do mercado turístico (agência de viagens, 
hotéis, transportadoras, restaurantes, atrações, etc.).  

 

Entretanto, até que as rodovias e o transporte aéreo se desenvolvessem, as 

viagens marítimas em barcos a vapor eram a opção mais rápida, segura e com 

maior capacidade de carga e de passageiros. Isto mudou a partir do surgimento da 

aviação, quando a atividade turística foi drasticamente impulsionada, uma vez que 

em pouco tempo as viagens se tornaram ainda mais rápidas e econômicas. 
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No final do século XIX, certas tendências sustentavam o tímido crescimento 

do turismo, sendo estas, conforme Rejowski (2002, p. 77), 

  

[...] a implantação de uma sólida infraestrutura de resorts acessíveis 
por ferrovias em toda a Europa; criação de variadas atrações e de 
organizações, representando os vários setores da atividade; 
predomínio das viagens por ferrovia, apesar do surgimento do 
automóvel, do ônibus e do avião; intensificação do tráfego 
transatlântico com grandes e rápidos navios a vapor entre os 
continentes. 

 

A autora destaca, ainda, que o crescente fluxo turístico, isto é, o conjunto 

de turistas que parte de uma determinada área geográfica para outra, foi 

bruscamente paralisado pela Primeira Guerra Mundial, durante a qual a Europa 

viveu um estado de grande comoção. No entanto, com o fim dessa guerra e o início 

da fabricação de automóveis e ônibus, as viagens e o turismo retomaram seu ritmo 

de crescimento. Muitos países europeus e de outros continentes começaram a 

considerar a importância econômica da atividade.  

No entanto, em 1929 houve novo entrave ao progresso da atividade, devido à 

quebra da Bolsa de Valores de Nova York que afundou os Estados Unidos em uma 

crise severa, a qual se estendeu por toda a Europa. Segundo Rejowski (2002, p. 78), 

 

o período de recessão parecia estar declinando quando, em 1939, foi 
deflagrada a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), com a 
consequente paralisação do turismo. Devido às dimensões do 
conflito, seus efeitos se prolongaram após cinco anos da mesma.  
 

 Após a Segunda Guerra Mundial, a atividade turística enfim consolidou-se. O 

ato de viajar, que no passado era privilégio da minoria, tornou-se mais acessível às 

populações como um todo e os deslocamentos começaram a ser popularizados. 

Surge assim o “turismo de massas”, que fez dos destinos que outrora eram visitados 

somente pela elite econômica um interesse também da parcela menos abastada, a 

medida que os custos foram reduzidos. Além disso, houve diversificação das opções 

de destinos turísticos internacionais e intercontinentais, o que promoveu a expansão 

de grandes hotéis para outros países. 

Em meados do século XX e até os anos 60, o turismo passa a ser 

reconhecido mundialmente como a prática de lazer propriamente dita. No entanto, a 

partir da década de 90 e com seus adventos, tais como o aumento da renda familiar, 
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crescimento econômico e avanço tecnológico, o comportamento das sociedades 

passou por diversas transformações. 

 Deste modo, de acordo com Costa (2013), o turismo ganhou novos destaques 

no cenário mundial, sendo embalado por novos destinos, conceitos e dimensão 

comercial, tornando-se um grande gerador de empregos e rendimento financeiro 

para os países. O autor ainda acrescenta elementos que definem o modelo 

econômico de turismo, sobretudo na virada do século XX para o século XXI, sendo 

eles, o  

 
crescimento Econômico: os níveis do crescimento do Turismo em 
termos mundiais continuaram imparáveis a partir dos anos 1990, 
mesmo durante a fase de contração econômica vivenciada pelo 
mundo durante a primeira fase do século XXI; número de chegadas 
internacionais continuou a crescer, e todas as previsões na área 
apontam, mesmo com algumas oscilações, para uma expansão do 
Turismo nas próximas décadas; generalização mundial: o Turismo 
como atividade econômica e social tem vindo a generalizar- se a 
quase todos os países, que têm vindo a “descobrir” o seu potencial 
em termos de crescimento e desenvolvimento; dinamização de bases 
econômicas locais: o efeito de disseminação do Turismo dentro das 
economias locais tem vindo a processar-se num autêntico efeito de 
“mancha de óleo”. O Turismo tem vindo a deixar de ser entendido 
numa perspectiva de economia restrita aos subsectores do 
alojamento e da restauração, para passar a compreender sistemas 
econômicos mais alargados e com vastas repercussões econômicas, 
que compreendem, ainda, os transportes, os operadores turísticos, 
guias e agentes de viagens, o aluguer de automóveis, os serviços 
recreativos, e os serviços culturais. Estes sete subsectores do 
Turismo são atualmente contabilizados dentro de um sistema 
estatístico próprio, designado por “Conta Satélite do Turismo”. 
(COSTA, 2013, p. 78) 

 

Diante disso, nos últimos anos tornou-se visível o crescimento do turismo no 

que diz respeito à demanda, oferta, tendências, segmentos, gestão e planejamento. 

Os produtos turísticos modificaram-se a partir das novas experiências e preferências 

dos turistas e, por conseguinte, novos mercados e novas formas de administração 

emergiram. Vale ressaltar, no entanto, os paradoxos e desafios, descritos por Bastos 

(2005), já que repercutem no turismo mundial, a saber os dois agentes concorrentes 

que deram início ao século XXI: a globalização e o terrorismo, que redefiniram o 

fluxo turístico no planeta. Enquanto os avanços tecnológicos encurtam as distâncias 

e os limites culturais, as instabilidades políticas, provocadas pelo terrorismo, tendem 

a segregar os turistas, demarcando as locomoções. 
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2.2 DEFINIÇÕES DO TURISMO 

 

 Devido à complexidade das relações entre os elementos que formam o 

turismo, o seu conceito pode ser estudado por inúmeras áreas do conhecimento. Por 

isso, desde o século passado, debates buscam refletir sobre uma definição 

universal. Panosso Netto (2017) afirma que o termo turismo teve origem nas 

palavras tour e turn, em inglês, com raiz no latim tornus e tornare. Com o passar dos 

anos, o termo foi assumindo o significado de girar, retornar, fazer viagem de ida e 

volta. Para Cunha (2010), foi no período de transição do século XIX para o século 

XX que surgiram as primeiras tentativas da sua definição. Para o autor, essas 

tentativas são, primeiramente, segundo um ponto de vista técnico, estatístico, e 

depois, sob o ponto de vista conceitual, para delimitar o seu âmbito e compreender o 

seu funcionamento. Segundo ele,  

 

do ponto de vista técnico há um longo caminho percorrido, em regra 
sob os auspícios da ONU, mas é duvidoso que as definições 
oficialmente em vigor, e que servem de orientação às organizações 
governamentais, possam ser duradouras pelas ambiguidades que 
contêm. Do ponto de vista conceitual, algumas dão primazia aos 
aspectos econômicos, outras aos sociais e culturais, outras aos 
antropológicos e outras ainda aos geográficos (CUNHA, 2010, p. 2-
3). 

O que Cunha (2010) critica é a duplicidade de sentidos presente nas 

definições oficiais de nível técnico, o que pode comprometer o uso contínuo das 

mesmas. E no caso das definições conceituais, em geral, cada uma enfatiza um 

aspecto específico, sem interligá-los. 

Ignarra (2003) afirma que o conceito de turismo é bastante controverso, de 

acordo com os diversos estudiosos que tratam do assunto. Embora a atividade 

tenha relação com viagens, como citado anteriormente, nem todas são consideradas 

como turismo. Rodrigues (1999) também aponta que, devido aos muitos enfoques, o 

significado do turismo encontra dificuldades para obter uma definição única. Em 

concordância com a autora, Beni (2001) defende a complexidade desse fenômeno e 

o aspecto polissêmico do termo, tendo em vista cinco elementos fundamentais que o 

caracterizam: a viagem, a permanência fora do domicílio, o caráter temporário, o 

sujeito do turismo (turista) e o seu objeto (bens e serviços turísticos).  
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 Na visão de Cunha (2010), a partir de uma abordagem mais elementar, o 

turismo pode ser definido como “aquilo que os visitantes fazem” e, que também está 

subentendido na conceituação da ONU/OMT, a qual o identifica como as “atividades 

das pessoas que viajam”. No entanto, tal definição tenderia a negar o turismo como 

um sistema. Além disso, alguns autores como Tribe (2006) e Mathieson & Wall 

(1982) consideram o turismo como um fenômeno, ao contrário de outros que o 

definem como uma atividade humana. Para Cunha (2010, p. 9), 

 

as várias ópticas segundo as quais o turismo pode ser observado é 
uma questão que não levanta objeções porque várias podem ser as 
percepções e as interpretações de um fenômeno que, antes de tudo, 
respeita ao homem na sua integridade e nada do que é humano lhe é 
alheio: enquanto ser ansioso que procura fora do seu ambiente 
satisfação ou experiências ou enquanto ser que recebe quem viaja 
sendo por isso beneficiado ou prejudicado. 

 

 Em 1910, de acordo com Bernecker (1965) teria surgido a primeira definição 

de turismo, dada pelo economista austríaco Herman Von Schullern zu 

Schrattenhofen para quem o turismo é “[...] o conjunto de todos os fenômenos, em 

primeiro lugar de ordem econômica, que se produzem pela chegada, estada e 

partida de viajantes numa comuna, província ou um estado determinado e, por 

consequência estão diretamente ligadas entre eles”. Porém, por ser em uma época 

em que somente os visitantes estrangeiros eram considerados turistas, o 

economista enfatiza nessa conceituação o aspecto econômico, deixando de 

considerar os demais fatores interdependentes entre eles. 

 Bernecker (1965) também destaca Edmond Picard, da Universidade de 

Bruxelas, o qual foi mencionado, em 1910, por afirmar que a Indústria do Viajante 

consiste no “conjunto dos seus órgãos e do seu funcionamento”, tanto da 

perspectiva daquele que viaja, quanto daqueles que o recebem em seus países, 

sendo impactados direta ou indiretamente pela viagem. 

Já em 1930, Borman (apud Fuster, 1967) define o turismo como  

[...] o conjunto das viagens cujo objetivo é o prazer ou por motivos 
comerciais ou profissionais ou outros análogos e durante os quais a 
ausência da residência habitual é temporal. Não são turismo as 
viagens realizadas para deslocar-se ao local de trabalho. 
 

Para Cunha (2010), a importância dessa definição reside no fato de considerar o 

fator temporal no deslocamento, bem como a exclusão do local de trabalho e a 

ampliação das motivações de viagem aos negócios. Este autor destaca, ainda, que 
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as definições dos vários autores identificados até aos anos trinta do 
século passado, não se referem à remuneração auferida durante a 
deslocação porque ela era inerente ao conceito. Aparece, no entanto, 
uma referência expressa a esta questão na definição de turista de 
Norwall (1936) que é aquele que […] “gasta no país de estada 
temporária dinheiro que foi ganho noutro lugar” (Fuster, 1967) e que 
terá influenciado aquela que, em 1942, é formulada por Hunziker e 
Krapf (CUNHA, 2010, p. 10). 

 
 

Assim, conforme Hunziker e Krapf (1942), o turismo 

é o conjunto das relações e fenômenos originados pela deslocação e 
permanência das pessoas fora do seu local habitual de residência, 
desde que tais deslocações e experiências não sejam utilizadas para 
o exercício de uma atividade lucrativa principal, permanente ou 
temporária. 
 

Anos mais tarde, com um conceito similar, porém com um componente distinto, o 

lugar usual de trabalho, Kaspar (1981) definiu o turismo “como o conjunto das 

relações e fenômenos resultantes da viagem e da estada de pessoas para as quais 

o lugar da estada não é nem a residência principal e durável nem o lugar usual de 

trabalho”.  

Em uma tentativa de abordar o caráter complexo e amplo do turismo, 

Mathieson e Wall (1982) o consideram um “movimento temporário de pessoas para 

destinos fora dos locais normais de residência e de trabalhos, as atividades 

realizadas durante a estada, e as facilidades criadas para satisfazer a necessidade 

dos turistas”. 

Outra definição é a de McIntosh et al (1995), quando propõe que o turismo “é 

a soma dos fenômenos e relações resultantes da interação dos turistas, 

fornecedores de negócios, governos e comunidades anfitriãs no processo de atrair e 

receber estes turistas e outros visitantes”. Entretanto, Tribe (1997, p. 4), ao discordar 

de alguns pontos, propôs a substituição da conceituação por “a soma de fenômenos 

e relações resultantes da interação nas regiões emissoras e receptoras, dos turistas, 

fornecedores de negócios, governos, comunidades e ambientes”. Vale destacar, 

ainda, que 

na opinião de Tribe, esta definição revela as dimensões chave do 
turismo: as relacionadas com os turistas (motivações, escolha, 
satisfação, interação); as que se relacionam com os negócios 
(incluindo Marketing, organização e planejamento das empresas de 
transporte, hospitalidade e recreio); as relacionadas com a 
comunidade anfitriã (incluindo percepções, impactos econômicos, 



31 
 

 

sociais e culturais); as que se relacionam com o ambiente anfitrião 
(incluindo os impactos ecológicos); as relacionadas com os governos 
anfitriões (incluindo medidas do turismo, políticas e planejamento); as 
relacionadas com os países emissores (incluindo efeitos econômicos, 
ambientais e culturais) (CUNHA, 2010, p. 12). 

 
Ainda assim, tendo em vista as áreas de estudo do turismo e a variedade de 

fenômenos, a definição de Jafar Jafari (1981) não prioriza identificar a atividade, mas 

compreender suas inúmeras relações. Para ele, “[...] turismo é o estudo do homem 

longe do seu local de residência, da indústria que satisfaz as suas necessidades, e 

dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físico, 

econômico e sociocultural da área receptora” (JAFARI, 1981, p. 15). 

 Contudo, merece ênfase a definição da ONU/OMT, considerada como a 

oficial, segundo a qual “o turismo compreende as atividades das pessoas que viajam 

e permanecem em locais fora do seu ambiente habitual, por não mais do que um 

ano consecutivo, por motivos de lazer, negócios ou outros fins” (UNITED NATIONS, 

1994).  

 Diante das considerações acima, percebe-se que o conceito de turismo, 

durante toda a sua trajetória, apresentou inúmeras variações. Isso se explica, 

majoritariamente, devido ao aspecto complexo deste fenômeno, fator que tende a 

interferir em todos os elementos que o compõe, tornando, portanto, árduo todo o 

trabalho e estudo dedicado ao turismo. 

 
2.3 EDUCAÇÃO TURÍSTICA 
 

Relativamente novo, devido ao seu surgimento ter se dado na metade do 

século XX, o turismo se apresenta como um fenômeno complexo e, como afirma 

Beni (1998), a sua complexidade dificulta expressá-lo corretamente. Ao produzir um 

modelo interpretativo do turismo, o autor propôs que as partes do objeto fossem 

estudadas profundamente em suas interações, respeitando todo o seu esquema 

sistêmico2.  

                                                           
2
 Ao desenvolver o SISTUR, Sistema do Turismo (1998), pretendia-se retratar o turismo, em toda sua 

multicausalidade até seu limite máximo, em um esquema sintetizador dinâmico que demonstrasse as 

combinações multifacetadas de forças e energias sempre em movimento. Assim adotou-se a conceituação de 

sistema, como o conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias ou princípios logicamente ordenados e coesos, 

com intenção de descrever, explicar ou dirigir o funcionamento de um todo, de modo a produzir um modelo. 

Beni, M. C., & MOESCH, M. Ciência do Turismo. Revista Turismo & Desenvolvimento| n. o, 2016, 25, 9-30. 
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Desta forma, faz-se necessário compreendê-lo a partir de diversas áreas do 

conhecimento, por englobar os mais variados estudos, aspectos, elementos e 

fatores. Beni & Moesch (2016, p. 17) declaram que “[...] a tradição dos estudos 

monodisciplinares trouxe ao turismo um reducionismo na compreensão de sua 

episteme, como uma banalização em suas conceituações e consequentemente sua 

denominação”. Por isso, a reflexão sobre o estudo científico, ou seja, a 

epistemologia do turismo encontra inúmeros desafios relacionados ao seu ensino. 

Embora forneça interessantes possibilidades de discussão, o ensino do turismo 

ainda busca uma estruturação que não menospreze as variadas nuances. De acordo 

com Beni & Moesch (2016), o turismo consiste em um sistema aberto, orgânico e 

que não pode ser estudado como um objeto totalmente isolado. 

Fonseca Filho (2007) defende que a atividade turística não deve ser 

compreendida somente no âmbito econômico, como ocorreu durante a sua evolução 

histórica, já que tais conceitos e explicações são limitados e não expressam a 

totalidade desse fenômeno. É preciso analisar todas as variáveis que impactam o 

turismo e são impactadas por ele. Como exemplo tem-se a perspectiva cultural, a 

qual oferece diferente compreensão sobre o turismo. Segundo Molina e Rodriguez 

(2001, p. 9), 

[...] o turismo atual deve ser considerado basicamente como produto 
da cultura, no sentido amplo deste termo. Por isso, as explicações de 
caráter econômico que são utilizadas para compreender a 
transcendência do turismo são, evidentemente, insuficientes, ainda 
que significativas, porque não contemplam e tampouco consideram a 
diversidade de dimensões do fenômeno. 

 

A cultura é um termo que abrange várias acepções e, consequentemente, 

inclui o conhecimento, a arte, a lei, a moral, as crenças, os hábitos e os costumes 

adquiridos pelo ser humano em sociedade. Nessa perspectiva, muito mais do que 

uma atividade econômica, o turismo se apresenta como um fenômeno, um fruto da 

cultura, em seus aspectos sociais, psicológicos, ambientais e econômicos. Para 

Moesch, 2000, p. 20), 

[...] muito mais que uma indústria de serviços, é fenômeno com base 
cultural, com herança histórica, meio ambiente diverso, cartografia 
natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais. O somatório que esta dinâmica sociocultural gera parte 
de um fenômeno recheado de objetividade-subjetividade, que vem a 
ser consumido por milhões de pessoas. 
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A autora propõe uma considerável contribuição no que se refere à acepção 

social do fenômeno. E como consequência, a educação e o ensino encontram fortes 

atribuições no que diz respeito ao estudo do turismo e de tudo que o envolve, tendo 

em vista que são fatores de cunho social, por serem concernentes à sociedade 

humana e ao relacionamento entre os indivíduos.  

Debates e discussões nos campos da Geografia, a partir da organização 

espacial e os conflitos territoriais, da Psicologia, com as motivações e os 

comportamentos dos turistas, da Sociologia e Antropologia, a partir das reflexões 

socioculturais, da Economia, com o levantamento de dados estatísticos, e do campo 

educacional, com as interferências e ampliações de pesquisas e ensino voltados 

para o fenômeno turístico.  

Assim sendo, explorar o estudo do turismo na escola básica tende a ampliar 

os conhecimentos dos alunos sobre as questões sociais. No entanto, os assuntos 

referentes ao fenômeno turístico, de maneira geral, dificilmente são conhecidos 

pelos jovens estudantes. A maioria das escolas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental não leva as discussões do cenário turístico mundial e, até mesmo 

local, para dentro das salas de aula. Há de se considerar também a falta de ciência 

dos educadores sobre a temática, recursos e incentivos do poder público, a fim de 

fomentar essa inclusão.    

Conforme Panosso Netto (2003), a articulação das diversas faces do turismo 

deve envolver tanto as ações operacionais, sendo elas a hotelaria, alimentos e 

bebidas, transportes, agenciamento, planejamento e organização, quanto às 

reflexões culturais, políticas, econômicas, ambientais e sociológicas. Os aspectos 

operacionais devem contemplar as formações técnicas e superiores, de fato. Mas, o 

que se pretende analisar neste projeto é a inserção do turismo nas discussões 

escolares. Para Moesch (2000), a prática social baseada na cultura elucida o 

turismo. Fonseca Filho (2007, p. 9) ainda acrescenta que, 

 

se esta discussão ainda não chegou a um acordo comum no meio 
acadêmico, mais complexa ela fica se pensarmos no ensino do 
turismo na escola básica, já que as publicações atuais contemplam 
em especial o ensino técnico e superior. 

 
O referido autor discorre ainda sobre como a temática do turismo pode ser 

abordada na escola básica. Apesar do pouco tempo hábil para se trabalhar até 

mesmo os conteúdos programáticos, uma solução, segundo ele, seria desenvolver o 
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turismo a partir dos temas transversais de cultura, alteridade, cidadania, 

sociabilidade, educação ambiental e patrimonial. Isto é, o turismo seria um tema 

transversal dos temas transversais. Assim, é possível fazer o devido uso da 

interdisciplinaridade e transversalidade, já que elas compreendem os diálogos 

presentes entre as diversas disciplinas e possíveis temas do cotidiano.  

De acordo com Camargo (2005), justifica-se a aplicação do turismo, na 

escola, como uma atividade educacional interdisciplinar que tende a contribuir para o 

desenvolvimento de outra visão da produção de conhecimento e de mundo, bem 

como incorporar outras aplicações aos conceitos das diferentes disciplinas do 

currículo. Convergentemente, Ansarah (2002, p. 23) contribui ao afirmar que 

 
a educação em turismo deve estar direcionada para uma reflexão 
multidisciplinar e para o trabalho em equipe, contemplando contextos 
multiculturais em que a criatividade combine o saber tradicional ou 
local e o conhecimento aplicado da ciência avançada e da 
tecnologia. 
 

 Para uma melhor compreensão do turismo, é preciso considerar os inúmeros 

conhecimentos das disciplinas convencionais atrelados aos conhecimentos atuais, 

que surgem a partir das vivências e atualidades. 

 

2.3.1 Os desafios da educação turística no ensino básico 

 

 É notório verificar que a educação turística necessita abranger outros 

segmentos de ensino, como o Fundamental e o Médio, pois o que se percebe é uma 

preocupação majoritária que foca no Nível Superior. E isso ocorre até mesmo em 

concordância com propostas da Organização Mundial do Turismo (1995), por 

exemplo, a qual prioriza uma educação do turismo para estudantes de ensino 

Técnico e Superior. Para Fonseca Filho (2007, p. 10), 

 

assim, notamos que grande parte da produção teórica está 
direcionada para o ensino superior ou profissionalizante como faz a 
Organização Mundial do Turismo (OMT, 1995), com a obra 
Educando educadores em turismo, propõe-se a orientar a atuação 
dos educadores no ensino do turismo, apresentando o setor de 
turismo e como deve ser desenvolvida essa educação, tendo como 
objetivo a qualidade da educação para o turismo nos campos da 
educação técnica e superior, formando profissionais para atuar no 
mercado. 
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Além do mais, pode-se averiguar que, na maioria das faculdades e cursos 

profissionalizantes de turismo, o enfoque é dado nos conhecimentos sobre o 

mercado de trabalho, técnicas e assuntos diretamente relacionados à economia 

local e mundial. Indubitavelmente, poucas instituições apresentam um enfoque 

contrário que compreenda as discussões sociais, culturais, políticas, antropológicas, 

sociológicas e psicológicas. Devido a esse interesse, alguns autores começaram a 

se debruçar sobre a educação turística no Ensino Superior, realizando análises no 

setor profissional da atividade. Dentre eles, destacam-se Trigo (2000), Rejowski 

(1996) e Ansarah (2002). 

Trigo (2000), em seu ensaio “A importância da educação para o turismo”, 

propõe-se a fazer um retrospecto a respeito dos estudos do turismo no Brasil. A 

partir de um levantamento e análise, o autor discute sobre o perfil do profissional 

turístico, a carreira e a qualidade dos cursos superiores que formam estes 

profissionais. 

Por outro lado, Rejowski (1996) centra suas pesquisas na produção científica 

do turismo no Brasil. Sua defesa consiste em sustentar que a evolução da teoria do 

turismo está intimamente ligada às pesquisas científicas sobre a temática no nível 

superior. 

Ansarah (2002), por fim, em sua obra intitulada “Formação e capacitação do 

profissional em turismo e hotelaria”, dedica-se a pesquisar sobre a educação 

superior em turismo no Brasil. A autora reflete sobre o aumento da oferta de cursos 

de formação em turismo por todo o país e como se dá essa educação. 

Nesse sentido, de acordo com Salgado et al. (2010), o cenário da formação 

em turismo apresenta configurações distintas, as quais dependem do grau de 

especificidade ou generalidade dos objetivos e programas. A formação profissional é 

especializada e focada no viés técnico da atividade. Assim, o interesse é 

compreender a sua relevância no plano da qualificação dos recursos humanos e da 

produtividade na prestação dos serviços, fazendo o indivíduo assumir competências 

técnicas e práticas do setor. 

Como já previsto, os autores supracitados oferecem relevantes contribuições 

à pesquisa na área turística, no entanto, não abordam em momento algum a escola 

básica, sobretudo, o Ensino Fundamental. As temáticas relacionadas à atividade 

costumam ser exploradas, sobretudo, por aqueles que estudam o turismo na 

perspectiva acadêmica, como se a necessidade deste estudo fosse apenas para 
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aqueles que planejam a atividade, a partir da sua formação na academia. Ao 

considerar a prática educacional como um todo, desde os primeiros anos do ensino 

escolar, percebe-se que há uma carência no que diz respeito aos conteúdos que 

abordam conhecimentos para o turismo.  

Por isso, visto que a atividade não se restringe à simples relação do 

planejador do turismo com o turista, mas também está situada nas relações 

cotidianas com os demais atores envolvidos no processo de desenvolvimento 

turístico, torna-se fundamental uma educação voltada para o turismo na escola 

básica. Desse modo, pode-se ser compreendido que as crianças não ficam aquém 

do fenômeno do turismo mas, pelo contrário, assim como os jovens e os adultos, 

elas também fazem parte dele. 

Em virtude desta discussão, Fernández Fúster (1991) refere-se à teoria e à 

técnica no ensino do turismo. Para tanto, aborda duas práticas possíveis, em que a 

primeira é a formação profissional que oferece mão de obra qualificada ao trade 

turístico. Já a segunda, é uma prática educativa que pretende influenciar 

positivamente a formação do aluno, a fim de que ele compreenda o fenômeno do 

turismo e tenha atitudes responsáveis frente a ele, embora não seja um profissional. 

Em concordância, Camargo (2005) acrescenta que muito mais que incorporar as 

questões próprias do turismo, a educação turística pretende dar ênfase aos 

aspectos subjetivos, referentes aos valores éticos e morais.  

Assim, em localidades onde o turismo tem se desenvolvido ou já está 

consolidado, o apelo por uma educação turística precisa ser mais forte e, mais do 

que isso, precisa ser posto em prática dentro das salas de aula. As ferramentas e os 

recursos utilizados para o ensino de diversas disciplinas podem também ser usados 

para o ensino do turismo, porém, talvez adaptados para a realidade da atividade. 

Certamente, para os educadores em geral essa tarefa não seria tão desafiadora ao 

ponto de ser impossível a sua realização, visto que a essência do desenvolvimento 

das aulas permaneceria quase o mesmo. 

Vale ainda ressaltar que Camargo (2005) reforça a questão de muitos 

pensarem ser uma educação turística similar, ou basicamente o mesmo que uma 

educação ambiental. Certamente, em algum momento, ambas dialogam e provocam 

reflexões pertinentes. Entretanto, não devem ser consideradas sinônimas. A 

educação ambiental é definida como uma medida educativa que visa, conforme 

Silva & Maracajá (2012, p. 274), o “desenvolvimento sustentável das atividades 
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humanas e sustentabilidade do meio ambiente”. Conforme a Lei N° 9.795, de 27 de 

Abril de 1999, a qual dispõe sobre a Educação Ambiental, institui-se a Política 

Nacional de Educação Ambiental - PNEA, além de outras providências, em seu art. 

1º: 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 
1999, p. 1). 
 

É possível verificar que a educação ambiental visa a mudança de 

comportamento dos indivíduos em relação à natureza, por meio de ações de 

sensibilização e conscientização, de forma a despertar a preocupação com as 

consequências de suas ações no presente e no futuro. 

Por outro lado, a educação turística é definida pelo fenômeno do turismo, 

promovendo os estudos relacionados a ele. Camargo (2005, p. 56) sustenta que tal 

educação “busca trabalhar uma visão sistêmica, ou seja, resgatar e ampliar a 

perspectiva e a percepção do planeta que habitamos, utilizando práticas 

educacionais para desenvolver uma consciência planetária utilizando os espaços 

naturais”. Diferentemente da educação ambiental, a educação turística trabalha com 

a interação humana, isto é, com suas vivências em sociedade, com sua cultura e 

com o meio ambiente. Por isso, essa educação contribui para o melhor 

entendimento do turismo e o desenvolvimento sustentável da atividade. 

Sem dúvidas, a preocupação com as áreas naturais deve ser discutida em 

qualquer atividade que cause interferências na natureza e, como o turismo se insere 

nessa lógica, é preciso refletir e educar turistas e residentes, visando preservar o 

ambiente natural como um todo. Nesse sentido, e considerando o “consumo” dos 

espaços de maneira tangível e intangível pelo turismo, Camargo (2005) afirma que a 

educação turística precisa desenvolver uma visão de mundo que busque a equidade 

em todos os setores da sociedade, ensinando a todos os envolvidos no fenômeno, 

como atuar para reduzir os impactos negativos gerados por ele. 

 

2.3.2 O lado humano presente ou ausente no ensino do turismo? 
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Krippendorf (2000) ao discorrer sobre a educação para o turismo explica que 

esta prioriza a formação de turistas e autóctones responsáveis pelo meio ambiente 

natural e cultural. Desta forma, o autor defende o papel da atividade turística em 

meio a uma sociedade industrial e tecnológica, marcada pelo consumismo, até 

mesmo o consumo por turismo. Apesar das críticas sobre os impactos negativos das 

viagens, o autor sugere a teoria de um turismo mais humano, a qual consiste em um 

exercício que pretende humanizar as viagens por meio da ação de se viajar 

conscientemente. Todavia, para que isso ocorra, é preciso modificar as consciências 

e comportamentos dos turistas e dos autóctones, visando conciliar as necessidades 

e os interesses dos visitantes e da população local, sendo que esta, por ser a 

anfitriã, tem de ser atendida prioritariamente. 

 Assim sendo, para Krippendorf (2000, p.158), “[...] os habitantes das regiões 

turísticas mostrariam prudência se tomassem mais consciência de seu próprio valor 

e se permitissem aos turistas maior acesso às riquezas da própria cultura”. O autor 

ainda faz uma crítica de extrema relevância ao modelo dos cursos formadores para 

o turismo, uma vez que, para ele, há uma ausência de formação mais humana e 

ambiental.  

Para ele, a prática baseia-se no “saber-fazer” manual, com uma 

especificidade para a atuação no comércio, sem levar em consideração os aspectos 

essenciais à vida. De maneira geral, o homem não está preparado para viajar. 

Pouco se ensina sobre os comportamentos e as atitudes adequadas durante uma 

viagem, como, por exemplo, ser hospitaleiro, respeitar as diferenças, os costumes 

locais e o meio ambiente.  

O consumo não está preocupado com esses aspectos e, por isso, a falta de 

consciência predomina nas práticas de viajantes e moradores. Novamente, percebe-

se a escassez do ensino do turismo, sobretudo, na escola básica e a relevante 

reflexão sobre os danos e prejuízos desencadeados por essa falta. Conforme Gastal 

& Moesch (2007, p.10), “[...] é fundamental que aqueles que viajam saibam viajar, 

afetando o mínimo os espaços percorridos”. 

 

2.3.3 Turismo: um elemento de aprendizagem 
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Diante das discussões anteriores, Fonseca Filho (2007) discorre a respeito da 

relação próxima que há entre turismo e educação, mediante o ponto de vista de 

Azevedo (1997). 

 
[...] Esta afirmação é comprovada se considerarmos a respeito desta 
relação fatores como a interdisciplinaridade que está presente nas 
duas áreas; por haver no turismo uma correlação entre o espaço, a 
cultura e a educação; pelo turismo apropriar-se da educação 
ambiental, servindo esta como uma prática passível de ser aplicada 
em áreas turísticas ou com potencial turístico; e pelo turismo ser uma 
atividade de constante aprendizagem, podendo ser caracterizada 
como um “[...] processo essencialmente pedagógico. Seja na 
percepção de outras realidades e diferentes estilos de vida, na 
utilização do tempo ocioso; na preservação de bens [...]” (AZEVEDO, 
1997, p.147, apud FONSECA FILHO, 2007, p. 17). 

 
   

Por isso, a consideração do turismo como um elemento de aprendizagem é 

pertinente e pode ser comprovada devido ao acúmulo de informações adquiridas por 

crianças e adultos durante o desenvolvimento do fenômeno. O contato com outras 

realidades, mundos, culturas, costumes e territórios desencadeiam, naturalmente, a 

troca de experiências e a ampliação de conhecimentos, por isso, a escola deve 

estimular ainda mais reflexões a cerca desse tema. 

 Nessa perspectiva, tem-se o chamado “turismo pedagógico” que os autores 

Andriolo e Faustino (1997) o definem como atividades extraclasses, fora do 

ambiente da escola, promovidos pela instituição. Além do caráter lúdico e de lazer, o 

principal intuito de tais visitas e viagens é provocar o aprendizado dos educandos, 

incentivando-os a refletirem sobre os conteúdos programáticos e as práticas 

pertencentes ao cotidiano. 

 Segundo Camargo (2005), algumas atividades extra-sala de aula, como as 

aulas-passeios, aulas de campo e excursões, realizadas principalmente por 

professores de Geografia, História, Ciências e Biologia incorporam naturalmente 

práticas do turismo. Agenciamento do meio de transporte, programação do roteiro, 

agendamento da visita, alimentação, contratação de guias especializados são 

algumas práticas necessárias que são desenvolvidas pela escola, embora nem 

sempre seja percebido por professores e alunos que tudo isso reflete a dinâmica da 

atividade turística: divulgação dos patrimônios locais, incremento da economia local, 

impactos positivos e negativos. 
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Não obstante, de acordo com Portuguez (2001), há outra possibilidade de 

inclusão do turismo a partir da sua utilização enquanto um tema transversal, como já 

mencionado anteriormente. Ele pode ser explorado nas disciplinas convencionais 

como a Geografia, a História, as Ciências Sociais, entre outras, por meio de 

discussões e leituras. 

 Ainda sobre a educação turística, Rebelo (1998, p. 9) defende que seu 

exercício deve gerar um  

 

estado de educação nos munícipes a ponto de não só pensarem a 
respeito do turismo no município, mas sentirem-se tanto agentes 
como sujeitos do seu desenvolvimento turístico e mais, de agirem 
com a maior eficiência possível em função da complexidade de seus 
pensamentos (conhecimentos) e de quanto internalizaram a questão 
da educação turística, rumo à caracterização de novos valores ou 
mudança de vida.  

 

Para isso, é necessário que os indivíduos sejam sensibilizados a refletirem sobre 

suas atitudes na sociedade como um todo, de forma que comecem a agir 

conscientemente para o desenvolvimento integral e, consequentemente, turístico 

das localidades. Logo, a educação turística tenderá a ser uma realidade, na medida 

em que os atores envolvidos passem a adotar comportamentos mais precisos frente 

ao ambiente e ao outro. Nesse contexto, Fonseca Filho (2007, p. 21) acrescenta que 

 

o munícipe estará educado “turisticamente” quando seus 
pensamentos, sentimentos e atitudes estiverem conectados com a 
realidade ou clima local, ou seja, [...] o clima local pode ser 
influenciado pelo aspecto psicológico porque as vivências e 
comportamentos dos autóctones estão sujeitos às mudanças 
promovidas pelo turismo; pelo aspecto sociocultural nas relações, 
observações no cotidiano turístico, a presença de diversos grupos 
culturais; pelo aspecto econômico porque a atividade turística pode 
gerar serviços e estes são condicionados pelo desenvolvimento 
turístico da localidade; e por fim, pelo aspecto ambiental, já que a 
preservação do meio ambiente cultural e natural é atrativo para o 
turismo. 

 
 

 Não se pode menosprezar a educação turística em localidades onde a 

atividade é a principal geradora de renda e empregos, bem como de movimentação 

da economia local. Isso porque, são nesses casos que essa educação precisa ter 

mais força e importância, visando informar e orientar os residentes sobre os 

impactos, conforme diz a autora a seguir. 
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Dependem exclusivamente do período sazonal da atividade turística, 
chega a ser senso comum trabalhar três meses para viver o resto do 
ano, gerando consequências de exploração, marginalização, 
prostituição, invasão, privação de liberdade, rejeição, imperialismo, 
subserviência e transladação cultural. São efeitos conjunturais da 
atividade turística denominados de impactos (REBELO, 1998, p. 15). 

 
 

 O que a autora menciona é o anseio das instituições escolares em preparar 

os sujeitos, frente a uma “personalidade turística” (REBELO, 1998), ou seja, uma 

espécie de caracterização para o turismo, a fim de inserir a educação do turismo na 

educação formal. Para ela, a relação entre a educação e o turismo assume um papel 

revitalizador no ensino local, por meio de contextualizações temáticas. Assim, o 

aluno, portanto, 

 

terá como integrar os conhecimentos do cotidiano com o escolar e 
vice-versa; conscientizar-se do fenômeno turístico e convergir, quem 
sabe, suas atitudes conforme o interesse e necessidade para a 
busca de qualificação profissional; conquistar trabalho que o realize, 
com a formação escolar recebida; participar da vida organizada da 
comunidade e usufruir da infra-estrutura turística do município 
(REBELO, 1998, p.30). 

 

 O mais interessante de o turismo estar vinculado ao ensino básico é que tal 

vínculo encontra pertinência nos assuntos relativos à cultura e geografia. Logo, a 

intenção deve ser a de enriquecer o saber dos alunos, oferecendo maior 

compreensão, interesse e significância aos conteúdos escolares. O interesse em 

preparar os indivíduos sobre como se portar aos visitantes e turistas, avistando 

somente a lucratividade não deve tomar o lugar da formação crítica e benéfica dos 

cidadãos, mesmo que ainda bem jovens. Para, Fonseca Filho (2007, p. 23), 

 

é importante deixar claro que se estamos nos referindo à educação 
básica, os objetivos dessa educação turística devem auxiliar no 
processo de conscientização turística dos educandos, com o intuito 
de ampliar conhecimentos sobre turismo que estão, por sua vez, 
diretamente vinculados aos conhecimentos sobre cultura e, por isso, 
essa educação é capaz de formar jovens responsáveis por proteger, 
conservar, valorizar e promover a cultura e os patrimônios culturais 
do município, estimulando desta maneira um sentimento de 
pertencimento dos jovens ao local onde vivem. Por meio da 
educação turística, esse processo educativo confere ao município a 
valorização da identidade local, já que neste trabalho com a 
comunidade escolar é possível manter referências locais, estaduais e 
nacionais. 
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 Novamente, a educação turística precisa provocar nos alunos o desejo de 

participar do desenvolvimento do fenômeno, mediante o conhecimento adquirido nas 

salas de aula e nas experiências partilhadas interna e externamente, além de 

fomentar as discussões e a capacidade dos jovens atores na disseminação das suas 

opiniões. 
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3. TURISMO E GEOGRAFIA: A INTRÍNSECA RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS 
 
3.1 A RELAÇÃO ENTRE O TURISMO E A GEOGRAFIA 
 

Considerando as discussões desta dissertação, torna-se indispensável refletir 

sobre a relação do Turismo com a Geografia, visando compreender como essas 

duas áreas do conhecimento interagem entre si. Como já mencionado nos capítulos 

anteriores, a Geografia é a disciplina escolar que aborda o fenômeno turístico.  

Com o intuito de ilustrar a geografia do turismo, a seguir, menciona-se alguns 

autores, entre vários, que têm contribuído para a construção do conhecimento do 

turismo sob o viés geográfico, especialmente trabalhando os conceitos da geografia, 

como espaço, território, paisagem, lugar, região, dentre outros.  A saber, Adyr 

Balastreri Rodrigues (1997, 1999), Aguinaldo Cesar Fratucci (2014), Douglas Pearce 

(2003), Luzia Menezes Coriolano (1998), Olga Tulik (1993), Rita de Cássia Ariza da 

Cruz (2001, 2007), e Wilson Martins Lopes Júnior (2010, 2012, 2018). 

O turismo é um fenômeno social que tem ação direta na organização do 

espaço. Isso devido ao fato de o espaço e os seus elementos geográficos 

constituírem-se componentes essenciais de sua prática, haja visto a sua apropriação 

por tal atividade. Nesta perspectiva, considerando que o espaço geográfico 

representa um conceito essencial à geografia em sua dimensão teórico - 

metodológica, o turismo é favorecido pela possibilidade de análise espacial, 

exprimindo a relação entre a geografia e o turismo. Como afirma Cruz (2001, p.V) 

"[...] o turismo é a única prática social que consome elementarmente o espaço. 

Como poderia, então, a Geografia, não se interessar pelos estudos relativos ao 

turismo?". 

 Vale destacar que, diante das reflexões acima, para Rejowski (2001), o 

turismo, assim como o seu estudo, tem caráter multidisciplinar, compreendendo 

diferentes conhecimentos de inúmeras áreas, como a economia, antropologia, 

administração, psicologia, sociologia, direito e a geografia. Assim, pode-se afirmar 

que o turismo, percorre as áreas das Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, entre 

elas, a Geografia, a qual é fundamental por oferecer o campo de atuação da oferta 

turística: o espaço geográfico. Para Becker (2014, p. 55), “poucas ciências sociais e 

humanas possuem tantas aproximações em seus universos de estudos quanto a 

Geografia e o Turismo”. Ademais, o fenômeno turístico é similar à Geografia, devido 

à busca pelo seu objeto específico de análise. 
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Para Pimentel & Castrogiovanni (2015, p. 441), “[...] a relação entre Turismo e 

Geografia parece estar na origem da concepção moderna de ambos os termos”. 

Paul Claval (2011), em seu livro Epistemologia da Geografia, relata a viagem de um 

geógrafo pela costa italiana, assumindo o papel de um turista, em que ele conta 

como presenciou o encontro de uma rocha de milhares de anos com uma ferrovia 

construída no pós-guerra, além das vegetações e formações sociais desenvolvidas 

naquele espaço. A ótica do espaço e suas relações, enquanto campo de estudos 

possibilita ao geógrafo olhar a paisagem como uma narrativa.  

Urbain (2002) e Lofgren (2006) defendem que o desenvolvimento desse olhar 

científico sobre o espaço se deu simultaneamente ao desenvolvimento do turista, o 

qual compreende o mundo e o espaço de maneira lúdica e despretensiosa. Com o 

advento da modernidade e o avanço dos transportes, o mundo se torna mais 

acessível, expondo a relação entre turistas e o espaço geográfico. 

Ao considerar o alvo específico e comum de análise da Geografia e o 

Turismo, Becker (2014) salienta que o espaço geográfico é o objeto de estudo da 

Geografia, sendo visto como natureza e sociedade em dinâmica. Pimentel & 

Castrogiovanni (2015, p. 442) afirmam que “[...] um entrelace de múltiplas trajetórias 

auxiliam a tecer o espaço geográfico”. A chamada dinamicidade é resultado das 

interações entre os elementos físicos e humanos. Para Becker (2014, p. 53), “[...] o 

estudo das interações ou interdependências, nas últimas décadas, vem recebendo 

uma grande atenção por parte dos pesquisadores em geral e, em especial, dos 

geógrafos”. Sendo assim, a Geografia revela-se um campo de investigação amplo e 

multidisciplinar, a partir do seu conceito de espaço geográfico.  

Na geografia, uma das maneiras de se compreender o espaço é através da 

afirmação apresentada por Santos (1996, p. 63) para quem "[...] o espaço é formado 

por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro 

único no qual a história se dá”. 

A definição supracitada de espaço evidencia sua construção a partir de uma 

perspectiva filosófica dialética, isto é, há uma necessidade de compreendê-lo 

mediante suas relações entre ações e objetos, onde ambos produzem e reproduzem 

o espaço. A dialética consiste em uma filosofia que se faz por meio de diálogos entre 

realidades contraditórias, instáveis e dinâmicas. 
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 Nessa perspectiva do entendimento do espaço para a geografia, segundo 

Santos (1985), merece relevância que a sua investigação, ou seja, sua análise 

ocorra a partir de quatro categorias de análise do espaço: “estrutura”, “processo”, 

“função” e “forma”. Para o autor, 

 

[...] para estudar o espaço, cumpre apreender sua relação com a 
sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos efeitos dos 
processos (tempo e mudança) e especifica as noções de forma, 
função e estrutura, elementos fundamentais para a nossa 
compreensão da produção de espaço. (SANTOS, 1985, p. 49) 

 

 Assim, conforme Santos (1985), seria o seguinte: a estrutura faz referência à 

inter-relação dos objetos; o processo corresponde a uma ação contínua no espaço 

relacionado ao tempo e mudança; a função exprime uma tarefa a ser 

desempenhada; e a forma é o aspecto visível que corresponde ao ordenamento dos 

objetos. Em outras palavras, essas categorias de análise espacial, quando 

consideradas em conjunto, colaboram na análise da organização do espaço. Desta 

forma, o entendimento do espaço e de sua investigação tem o potencial de favorecer 

a análise da dinâmica espacial imposta pela lógica do turismo, o que facilita a sua 

compreensão.  

 Vale dizer que ainda há diferentes conceitos geográficos, verdadeiras 

categorias de análise espacial que são amplamente utilizados pela ciência 

geográfica, assim como por outras áreas. Estes colaboram na leitura espacial, ou 

seja, tem a sociedade enquanto o seu objeto de estudo, sendo eles além do espaço, 

o território, a região, a paisagem e o lugar. Para Corrêa (2000, p.16) "cada um dos 

conceitos-chave indicados tem sido objeto de amplo debate, tanto interno como 

externo à geografia [...] cada conceito possui várias acepções, cada um calcado em 

uma específica corrente de pensamento." 

 Seguindo essa ótica dos conceitos geográficos, emerge o que alguns autores 

denominam de “Geografia do Turismo”. Na visão de Pearce (2003), geógrafo 

conhecido internacionalmente por pesquisar o turismo, a Geografia do Turismo é 

aquela que estuda a estrutura e dinâmica espacial do turismo, atividade considerada 

como "[...] o conjunto de relações e fenômenos originados com as viagens e estadas 

temporárias de pessoas que estão viajando, sobretudo, a lazer com finalidades 

recreativas” (PEARCE, 2003, p. 25). O autor pontua, também, que ainda falta 

referencial teórico e conceitual para esta área.  
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Para Cruz (2001; 2007), importante geógrafa brasileira e pesquisadora do 

turismo, a geografia contribui no entendimento da abordagem socioespacial do 

turismo, ou seja, das suas manifestações espaciais. A ideia da autora chama 

atenção, pois, a geografia do turismo corresponde à dimensão espacial da prática 

turística, algo que pode ser estudado por diferentes áreas do conhecimento, e não 

especificamente a Geografia.  

Então, no ponto de vista de uma geografia do turismo para a ciência 

geográfica, ganha destaque o deslocamento espacial ocasionado pelos fluxos dos 

turistas, o qual é uma característica particular do turismo, ou seja, o deslocamento. 

Como nos lembra Fratucci (2014, p. 45), o turismo “[...] em sua essência e natureza 

primeira se compõe dos movimentos e das paradas dos turistas pelo espaço”.  

Na visão de Rodrigues A. B. (1997, p. 43) o turismo consiste em um "[...] 

fenômeno que apresenta áreas de dispersão (emissoras), áreas de deslocamento e 

áreas de atração (receptoras)”. E, para que haja o deslocamento dos turistas, 

segundo Lopes Júnior (2018), faz-se necessária toda uma infraestrutura bem como 

equipamentos turísticos instalados no território, seja no espaço emissor e receptor, 

para que haja o deslocamento espacial - as viagens. Logo, observa-se que há uma 

estreita relação entre o turismo e o espaço geográfico no aspecto do consumo. Por 

isso, Cruz (2001, p. 9) faz referência ao turismo como uma “[...] prática social, que 

envolve o deslocamento de pessoas pelo território e que tem no espaço geográfico 

seu principal objeto de consumo”.  

Deste modo, é no espaço geográfico que se estabelece a principal relação 

entre a Geografia e o Turismo. Para Coriolano (1998, p. 21), 

 

o turismo é uma atividade que se desenvolve por meio dos 
elementos dos espaços geográficos. Assim sendo, ao utilizar a 
natureza como atrativo turístico, os equipamentos urbanos como 
infraestrutura do turismo, os territórios de origens de turistas, as 
comunidades receptoras com sua população residente e as práticas 
sociais decorrentes desse encontro, o turismo passa a ser objeto do 
saber geográfico. 

 

 Como exposto, o turismo em sua dinâmica utiliza os elementos do espaço 

geográfico, evidenciando a sua influência de modo a transformá-lo. Aliás, segundo 

Cruz (2007, p. 4), “[...] o turismo representa a conquista de uma importante parcela 

do espaço que se transforma em mercadoria [...]”, isto é, o turismo se apropria do 



47 
 

 

espaço e suas instalações, reorganizando-o conforme suas necessidades. Isso em 

razão de que, na dinâmica do turismo, as infraestruturas e os objetos geográficos 

disponíveis no espaço são apropriados e até mesmo alterados para atender as 

necessidades dessa atividade. Corrobora Fratucci (2009) ao explicar que o turismo 

ao se apropriar dos diferentes espaços, passa a reordená-los a partir da lógica dos 

agentes que o produzem, influindo numa nova organização territorial, que por sua 

vez expõe um espaço do turismo. 

 Desta forma, explicita-se a importância do espaço para o turismo, assim como 

toda a estruturação e reestruturação espacial decorrente da atividade turística. 

Segundo Lopes Júnior (2010, p. 92),  

  

no caso do turismo, o espaço é fundamental por fornecer os 
elementos essenciais, como infra-estrutura (hotéis, transportes, 
serviços, outros) a sociedade (turistas, população receptora) as 
empresas (firmas envolvidas na prática turística) e o Estado, que 
regulamenta a atividade. Percebe-se que o espaço nesta perspectiva 
turística é estruturado e reestruturado. 

  

Diante das considerações, o espaço geográfico é construído e reconstruído 

pelo turismo constantemente, refletindo os impactos ambientais, socioculturais e 

econômicos. A geografia, portanto, colabora com a análise dessas questões 

espaciais, favorecendo o entendimento da complexidade criada pelo fenômeno 

turístico no espaço geográfico.  

Cabe lembrar, conforme já mencionado, o espaço e as categorias de 

investigação espacial de Santos (1985; 1996), pois estas constituem-se em uma 

possibilidade de análise espacial dada as suas transformações pelo turismo e, 

inclusive, Rodrigues (1992) emprega essa possível análise espacial ao turismo. 

Como exemplo, a autora se refere a forma com a paisagem; enquanto a função com 

a demanda e a oferta, com o serviços, os transportes e a gestão; a estrutura que 

interliga as partes; e o processo que favorece na compreensão da dinâmica da 

estrutura. Assim, aplica-se a análise espacial para desvendar o espaço do turismo. 

Por fim, colabora Lopes Júnior (2012, p. 185) ao afirmar que 

  

[...] a geografia é essencial nesta discussão ao contribuir com 
referencial de sustentação teórico-metodológico através dos seus 
conceitos de e categorias de análise geográficas, que mostram a 
íntima relação entre geografia e turismo e está explícita nas 
diferentes alterações ocorridas no espaço geográfico.  
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Neste momento, vale ressaltar a retomada de algumas questões levantadas 

por Santos (1978, 1985, 1996) ao longo deste capítulo, no que se refere à definição 

do espaço geográfico. Para ele, um conjunto inseparável, com sistemas de ações e 

objetos, forma o espaço. Dado isso, o autor, nesta definição, destaca a vertente do 

viés filosófico dialético, o qual defende a acepção do espaço a partir das distintas 

relações estabelecidas nele entre os sujeitos e os objetos. Por essa razão, a 

dialética é considerada uma filosofia construída pelos diálogos que ocorrem entre 

fatos divergentes, móveis, ativos e tampouco simples. Essas reflexões, 

asseguradamente, contribuem ainda mais para o entendimento do fenômeno 

turístico e explica a profunda e notória complexidade existente em sua teoria e 

prática. 

 

3.1.1 O Turismo, a Geografia e a Complexidade 

 

 O turismo tem sido uma pauta corrente nos estudos geográficos, embora 

tenha pressupostos teóricos bastante diversificados apesar de complementares. Tal 

diversidade pondera a complexidade do trabalho do geógrafo, o qual é resultado de 

uma ciência que, segundo Claval (2011), tem ênfase no espaço, além de dialogar 

com outras epistemologias. Desta forma, o Paradigma da Complexidade exibe a 

possibilidade de compreensão dessa diversidade de contribuições, considerando 

cada uma e driblando uma possível lógica disjuntiva. 

Morin (2008, 2003) denominou o Paradigma da Complexidade como uma 

tentativa de superar o, então, “Paradigma da Simplificação”. Este último surgiu na 

Ciência Moderna, baseando-se no plano cartesiano de apenas permitir ideias 

distintas e claras, “[...] o que vem a implicar na cegueira para aspectos do real, 

invisíveis sob essa proposta [...]” (PIMENTEL & CASTROGIOVANNI, 2015, p. 442). 

 

O Paradigma da Complexidade, assim, almeja romper com o 
raciocínio linear e reducionista que esquarteja o real para que caiba 
em seus esquemas de análise; admite a contradição, o acaso e a 
contingência como definidores da dinâmica do mundo real, busca 
uma compreensão dialógica da relação entre todo e parte, fugindo do 
parcelamento, mas também de um holismo vulgar e vazio; lança 
sobre a realidade um olhar visando captar sua 
multidimensionalidade; e aventurar-se, enfim, pelas incertezas do 
mundo do conhecimento (PIMENTEL & CASTROGIOVANNI, 2015, 
p. 442). 
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Para os autores, a complexidade não rejeita a simplificação, todavia eles 

defendem que é necessário ir além, isto é, ultrapassá-la. Nesse sentido, um dos 

principais apontamentos de Morin (2008) consiste na ideia de que o pensamento 

complexo não deve ser entendido a partir da ótica do pensamento simples. Enfim, 

não se trata de recuperar o interesse pelo domínio do real, mas praticar um 

pensamento apto a debater e negociar com ele. 

Nesse sentido, as pesquisas contemporâneas sobre o turismo tendem a ser 

realizadas a partir de pares dialéticos e dialógicos. A diferença entre esses pares 

confirmam, de maneira clara e sucinta, o caráter complexo do fenômeno turístico. 

Enquanto a dialética estuda os fenômenos a partir da referência “ou...ou”, sendo 

separatista ou, talvez, excludente, a dialógica propõe estudos complementares, 

mediante a análise do “e...e”, de Morin (1969). 

Assim, o método dialético, em muitos casos, é limitado e, além do mais, para 

abordar o turismo não se pode menosprezar as diversas nuances e inúmeros vieses 

que sofrem interferências e que, também, causam reflexos nele. São fatores 

ambientais, psicológicos, sociais, culturais, políticos, espaciais, territoriais e 

econômicos, além de outros que podem vir a surgir com o tempo. Por isso, o método 

dialógico pode apresentar melhor compreensão e análises mais aprofundadas sobre 

a atividade turística, expandindo o conhecimento sobre o seu planejamento, 

produção e consumo.  

Embora existam outros pares dialéticos que contribuem expressivamente para 

o entendimento do fenômeno turístico, Fratucci (2014) reflete sobre três deles, os 

quais também podem ser abordados dialogicamente. Diante da definição de Boullón 

(2002) no que se refere ao espaço turístico como a “[...] consequência da presença e 

distribuição territorial dos atrativos turísticos [...]” acrescidos do “empreendimento e a 

[d]a infra-estrutura turística” (BOULLÓN, 2002, p.79), Fratucci (2014) menciona o 

primeiro par: o “espaço-território”. 

Boullón (2002) defende que os espaços turísticos são constantemente 

descontínuos e impossíveis de delimitação. Assim, quando o poder público utiliza o 

termo região turística, é somente uma maneira de tentar limitar a referência, visto 

que todos os espaços podem ser explorados pelo turismo. É quase impossível 

prever o que vai ou não ser utilizado pelo turista, embora haja, em geral, um 
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planejamento para tal ocorrência. Todavia, a atividade turística é bastante subjetiva 

e peculiar, sendo determinada, em parte, pela vontade do visitante e/ou do anfitrião. 

A produção do turismo se dá através dos agentes sociais envolvidos e são 

eles que provocam os processos de turistificação e determinam os territórios do 

turismo. Segundo Fratucci (2014), a territorialização do visitante ocorre quando o 

turista opta por permanecer em um determinado espaço, em detrimento de outros, 

apropriando-se e constituindo seu território. Além disso, em um mesmo território, 

pode acontecer mais de uma territorialização, configurando o chamado “território-

rede” (FRATUCCI, 2008, 2014). Entretanto, vale lembrar que, neste mesmo ponto 

do espaço, pessoas residem e permanecem e, obviamente, isso não pode ser 

desconsiderado pela atividade turística. 

Desta forma, como já dito, o território do turismo não é limitado, mas, pelo 

contrário, é definido por qualquer agente que se aproprie dele, sejam os 

proprietários, empresários, comerciantes, população residente e governo. Por isso, 

os processos de desenvolvimento no que tange ao ordenamento espacial precisam 

ser levados a sério por todos os envolvidos, a fim de garantir o melhor 

aproveitamento do espaço com segurança, igualdade e respeito. 

O segundo par destacado por Fratucci (2014) é o “planejamento-gestão”. E 

para iniciar a discussão é preciso distinguir essas duas palavras. O planejamento é 

pensado mais para o futuro, enquanto a gestão é colocada em prática no presente, 

no aqui e agora (SOUZA, 2003). Para o mercado financeiro, o que mais interessa 

são os acontecimentos de curto e médio prazos, pois o lucro é o principal objetivo e 

este, aparentemente, dá resultados imediatos. Logo, as ações de longo prazo não 

são consideradas com tanta importância, já que os anseios são para um curto 

espaço de tempo. 

No caso específico do turismo e seus territórios, o que se pode averiguar é o 

descaso em relação aos problemas mais graves da localidade, em detrimento da 

lógica imediatista. O ideal seria planejar e gerir nas bases, no que se refere à 

qualidade de vida dos moradores, como segurança pública, saúde, água, esgoto, 

saneamento básico, transporte e educação, pois, como muitos dizem, lugar bom 

para o turista é o lugar bom para a comunidade local. Não adianta camuflar a 

realidade, maquiando os fatos para satisfazer os visitantes. Isso é o que se pode ver 

em grandes cidades, como o Rio de Janeiro. Grandes investimentos em áreas que 
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não deveriam ser prioridades. As políticas públicas criam projetos imediatos e 

simples, enquanto menosprezam os casos mais complexos e indispensáveis. 

Vale ainda ressaltar que a tomada de decisões sobre qual área receberá 

investimentos e quais valores serão aplicados fica cada vez mais distante da 

maioria. Os grupos hegemônicos, como de costume, prevalecem e dominam. E, 

como bem dito pelo autor, os territórios tornam-se como mercadorias, onde a 

lucratividade rege todas as ações para que esta seja rápida e crescente. 

Se o planejamento e a gestão fossem encarados e realizados de maneira 

correta e objetiva, os conflitos como overtourism e “gentrificação” não seriam tão 

comuns. Ambos devem ser vistos como complementares e o turismo pode contribuir 

no ordenamento territorial. A gestão é responsável por administrar os processos e as 

questões emergentes e repentinas. Já o planejamento precisa “[...] buscar simular os 

desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor se precaver contra 

prováveis problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de 

prováveis benefícios” (SOUZA, 2006, p.149). Assim, um bom planejamento tende a 

facilitar a gestão pois os problemas podem ser minimizados. 

Por fim, o terceiro par referido por Fratucci (2014) é o “fenômeno-atividade”. O 

turismo é um fenômeno socioespacial e uma atividade econômica. Dois elementos 

que precisam andar em sintonia, para que ambos sejam beneficiados, sem a 

devastação de outrem. E isso não é utopia, pois, como defendido anteriormente, 

com planejamento e gestão percalços podem ser evitados.  

Não se pode negar a relevância do turismo no cenário econômico mundial, 

uma vez que pesquisas atestam o significativo rendimento desencadeado por ele a 

partir da movimentação da economia local e global, geração de emprego direto e 

indireto, crescimento e desenvolvimento. No entanto, as ações governamentais 

precisam levar em consideração também as outras interferências e impactos da 

atividade turística, sejam no âmbito político, social e ambiental. 

Antes mesmo de haver o favorecimento na economia, ocorrem as relações e 

interações sociais, os deslocamentos e apropriações do espaço por parte dos 

agentes produtores do turismo. Desta forma, os aspectos sociais e ambientais 

precedem os econômicos, e isso não pode ser ignorado, mas julgado 

veementemente nas discussões e ações de planejamento.  

O poder público deve considerar todas as dimensões exploradas pelo 

fenômeno turístico e não vê-lo somente como uma atividade econômica, visando 
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orientar a atuação de forma igualitária e justa. Para tanto, todos os atores envolvidos 

necessitam ser ouvidos, sem privilégio de uns e outros, independente de ser 

empresário, turista, trabalhador ou população residente. Se visto de maneira 

complexa e ampla, o turismo propende a, de fato, favorecer o desenvolvimento 

integral das localidades. 

Diante das discussões acima, o ensino dos conceitos geográficos vinculados 

ao turismo se apresenta como um elemento primordial para que todas as ações 

sejam repensadas, no sentido de transformar as realidades atuais e futuras. 

Portanto, a geografia escolar, com seus conceitos lecionados de maneira ampla, 

racional e legítima, tende a oferecer boa parte do esteio necessário para o ensino do 

turismo e para a devida estruturação do fenômeno turístico, sobretudo, nas ações 

cotidianas.  

 
 
3.2 A GEOGRAFIA ESCOLAR E O ENSINO DO TURISMO 

 
 Visando o melhor entendimento da discussão referente ao ensino da 

geografia e do turismo na escola básica, é imprescindível compreender do que se 

trata a “Geografia Escolar”. Esta define-se como o conhecimento geográfico, 

efetivamente, lecionado e explorado na sala de aula da escola. Para tanto, a 

formulação deste ensino se dá através da Geografia estudada na Academia, por 

exemplo, em que os professores analisam quais conteúdos devem ser ensinados 

nos primeiros anos escolares. Por isso, a formação profissional, atrelada às práticas 

sociais, à didática e às práticas das próprias instituições tendem a ser determinantes 

na composição da Geografia Escolar, quando os docentes e profissionais da 

educação, sobretudo em conjunto, estruturam tal ensino. De acordo com 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p. 37), 

 

a Geografia, como ciência da sociedade e da natureza, constitui um 
ramo do conhecimento necessário à formação inicial e continuada 
dos professores que têm ou terão sob sua responsabilidade classes 
das séries iniciais da alfabetização, assim como dos professores das 
séries mais adiantadas que trabalham com ela como disciplina 
escolar. 

 

Cavalcanti (2008, p. 25) afirma que “[...] a estruturação da geografia escolar é 

realizada e praticada em última instância pelo professor dessa matéria, em seu 
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exercício profissional cotidiano”. A autora ainda reforça que, para isso, o docente 

tem múltiplas referências, dentre as quais destacam-se a geografia acadêmica, a 

didática da geografia e a própria geografia escolar já constituída. Callai (2011) 

acrescenta que a geografia escolar é diferente da geografia acadêmica, visto que a 

primeira é uma criação particular e original da escola, o que a faz responder às 

intenções sociais que lhe são naturais. 

Considerando o entendimento de geografia escolar, vale destacar que, em 

sua história, a Geografia – enquanto ciência - passou por distintas fases ou 

correntes geográficas, com aspectos teóricos e métodos específicos. Por este 

motivo, essas formas de pensar a geografia interferiram, consideravelmente, no 

ensino geográfico. Segundo Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007), as diferentes 

correntes geográficas, sustentadas em seus respectivos métodos, como o 

positivismo, neopositivismo, materialismo histórico e dialético, entre outros, 

influenciaram as abordagens geográficas contemporâneas, gerando assim distintas 

concepções sobre o ensino de geografia e as suas ações de ensino e aprendizagem 

da espacialidade. Para Lopes Júnior (2010, p. 171), 

 

na esfera do ensino, a geografia tradicional, positivismo e o 
neopositivismo, por terem uma concepção de espaço fragmentado e 
de descrição de suas formas, trabalhavam os conteúdos também 
fragmentados e sem a importante relação com a realidade, além de 
apresentar uma preocupação com a quantidade. Portanto, a 
geografia tradicional estava em sintonia com a educação tradicional, 
[...]. 

 

Para Vlach in Vesentini (2004), no ensino de geografia, a escola tradicional 

tem como características o aspecto descritivo e mnemônico, além do paradigma 

"terra e o homem" atrelado à temática. Logo, as ações didáticas compreendem a 

descrição e memorização, caracterizando uma geografia escolar meramente 

descritiva das paisagens, havendo a separação entre os aspectos naturais e 

humanos, contribuindo assim para a visão de um espaço fragmentado. Segundo 

Straforini (2001, p. 28), 

 

o objetivo da escola tradicional é a transmissão de conhecimento, ou 
seja, uma preocupação conteudista. Desta forma, o aluno e visto 
como um agente passivo, cabendo a ele decorar e memorizar o 
conjunto de conhecimentos previamente selecionados, significativos 
da cultura da humanidade, que e transmitido pelo professor em aulas 
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expositivas. O mundo e uma externalidade ao aluno, ou seja, não é 
dado a ele a possibilidade de sua inserção no processo histórico. 

  

No entanto, segundo Lopes Júnior (2010), a partir das décadas de 1940 e 

1950 e no chamado pós Segunda Guerra Mundial, as mudanças sociais e 

econômicas no mundo, como o desemprego, a falta de habitação, a miséria, as 

questões raciais, os movimentos nacionalistas e de libertação, explicitavam 

desigualdades e contradições no espaço mundial. Deste modo, surgem críticas aos 

métodos positivista e neopositivista, por não contribuírem na leitura desse novo 

espaço mundial. Milton Santos (1978) aponta a relevância de se considerar outro 

método e conceitos (divisão internacional do trabalho, modo de produção, 

organização espacial, formação socioespacial, outros) nesse novo desafio de leitura 

espacial.  

Nesta perspectiva, evidencia-se a chamada “Geografia Crítica” fundamentada 

nos princípios do método do materialismo histórico e dialético, isto é, com base 

marxista. Para Oliveira in Oliveira org. (2008, p. 140), "[...] diferentemente dos 

demais métodos, o método dialético traz consigo a recuperação de um espaço 

crítico que a geografia precisa ter. Portanto, esta geografia que incorpora a dialética 

é uma geografia essencialmente crítica". Acrescenta Cavalcanti (2008) que, ainda na 

década de 80, o marxismo e o materialismo dialético traziam caminhos alternativos, 

como de um lado os fenômenos naturais e, do outro, os humanos. Assim, propunha-

se uma nova estrutura da geografia escolar, na qual a proposta era inserir outros 

elementos na análise espacial, a saber, as contradições sociais.  

Entretanto, como lembra Kaercher in Pontuschka (2006, p. 222-223), não 

bastava a mudança de conteúdos e temas para haver a geografia crítica, era 

necessária uma mudança metodológica. Neste sentido, o Construtivismo foi 

apontado como um método pedagógico compatível com a proposta da Geografia 

Crítica. No entanto, Cavalcanti (2002) contribui ao informar que há diferentes 

concepções de construtivismo para o ensino de geografia. 

 

[...] o Construtivismo é o melhor do conhecimento produzido para 
trabalhar com aprendizagem. É então, no Construtivismo que a 
Geografia Crítica vai poder se abraçar e formar a Geografia Escolar 
Crítica e Construtivista. No Construtivismo o aluno exerce ação ativa 
no processo de aprendizagem. (STRAFORINI, 2008, p. 69) 
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Ainda sobre a renovação da geografia, em especial na década de 1980, 

Castellar (2005, p.212) diz que a geografia crítica era destinada a “[...] despolitização 

ideológica no discurso geográfico, inclusive o da geografia escolar”, para que a 

disciplina perdesse o título de matéria decorativa, desde a Geografia Tradicional. 

Para a autora, essas críticas existiam porque as mudanças foram pouco 

expressivas, como se a geografia tivesse avançado nas universidades e estagnado 

nos currículos escolares. A esse respeito, Cacete (2015) afirma que a Academia e a 

Escola Básica são mundos que não se cruzam, pois não há o devido 

reconhecimento do trabalho entre ambos, fator que enfatiza as divergências 

existentes entre o ensino da geografia nos diferentes níveis da educação. 

Cavalcanti (2008) descreve sobre a reestruturação da geografia e cita alguns 

dos seus fatores determinantes como a globalização, os avanços tecnológicos, a 

urbanização e o multiculturalismo. Segundo a autora, esses elementos originaram 

novos debates, enfoques e perspectivas nos estudos geográficos em geral, o que 

também causou transformações na geografia ensinada na escola. 

Neste sentido, nas últimas décadas, Almeida (2015, p.2) afirma que “[...] a 

ciência geográfica evoluiu muito no que se refere à abordagem teórico metodológica 

de seu objeto de estudo”. A geografia vem se reestruturando e constituindo-se em 

uma ciência mais plural, de acordo com Cavalcanti (2008). Essa ciência confirma o 

espaço como objeto principal de análise, embora haja uma realidade interdisciplinar 

e complexa construída socialmente, em que diversos elementos tendem a 

influenciar.  

Sendo assim, Castellar (2005) defende que a construção da ideia de espaço 

nas dimensões cultural, ambiental, social e econômica apresenta-se como um 

desafio, sobretudo, da geografia escolar, considerando ainda a análise articulada 

dos fenômenos geográficos em diversas práticas e representações sociais. Vale 

ressaltar que, dentre essas práticas sociais, destaca-se o turismo, o qual ocorre e 

impacta a sociedade como um todo. Logo, conforme Castellar (2005, p. 211), 

 

[...] toda a aprendizagem da geografia na educação básica, 
entendida como um processo de construção da espacialidade que 
corresponde a orientar-se, deslocar-se no espaço, pode ser 
associada aos seguintes objetivos: 1) Capacitar para a aplicação dos 
saberes geográficos nos trabalhos relativos a outras competências e, 
em particular, capacitar para a utilização de mapas e métodos de 
trabalho de campo. 2) Aumentar o conhecimento e a compreensão 
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dos espaços nos contextos locais, regionais, nacionais, 
internacionais e mundiais e, em particular: - conhecimento do espaço 
territorial; - compreensão dos traços característicos que dão a um 
lugar a sua identidade; - compreensão das semelhanças e diferenças 
entre os lugares; - compreensão das relações entre diferentes temas 
e problemas de localizações particulares; - compreensão dos 
domínios que caracterizam o meio físico e a maneira como os 
lugares foram sendo organizados socialmente; - compreensão da 
utilização e do mau uso dos recursos naturais.  

 

Os objetivos mencionados superam os conteúdos didáticos, uma vez que 

tratam de questões metodológicas e práticas, ampliando a concepção do currículo 

escolar. Por isso, tais objetivos referem-se a um método de análise do conhecimento 

geográfico e sugerem hipóteses para possíveis modificações do currículo da 

geografia escolar e, em consequência, a maneira de se refletir sobre o saber 

geográfico. 

Diante do exposto, ao considerar algumas mudanças na ciência geográfica 

durante os anos, vale a menção de que, para muitos - leigos ou não -, esta é uma 

área do conhecimento escolar que não exige ao indivíduo desenvolver raciocínio 

estratégico para compreendê-la, tendo em vista a crença de que esta visa somente 

propagar informações. No entanto, Castellar (2005) afirma ser equivocada essa ideia 

da geografia como uma disciplina que ensina a memorização de dados soltos. 

Conforme Kaercher (2007), a fragilidade da geografia escolar é uma 

característica geral e estrutural, em que os professores tendem a apenas 

reproduzirem, provavelmente, pela má formação individual. O autor critica a 

predominância hegemônica de informações sobre os lugares da Terra, na qual se 

fala de tudo, mas com pouca relação às categorias básicas da Geografia: espaço, 

território, região, paisagem, lugar, etc. Para ele, em geral, tudo acaba sendo 

geografia, porém, sem aprofundamentos nas explicações. Gonçalves (1987, p. 17), 

desde o século passado, já declarava que 

 

[...] o saber geográfico dominante fala de clima, vegetação, relevo, 
hidrografia, população, principais atividades econômicas etc. Ao 
pretender falar de todas as coisas, acaba na verdade produzindo 
uma visão caótica do mundo, não analisando como as coisas se 
formam, se produzem, se estruturam e se constituem como 
totalidade. 
 

Não obstante, essas discussões, sendo devidamente exploradas, aproximam, 

expressivamente, o turismo e a geografia, uma vez que tais categorias básicas 



57 
 

 

dialogam com a prática turística, onde tais interações se dão no espaço geográfico. 

Para além das questões físicas, os fatores socioculturais que a geografia também se 

propõe a abordar, igualmente refletem no fenômeno turístico, por meio dos conflitos 

da “turismofobia” e “turistificação”, por exemplo. A primeira consiste na aversão ao 

turismo, principalmente, por parte da comunidade receptora, e a segunda, na 

apropriação de territórios para turismo, sem as devidas precauções e considerações 

socioambientais e culturais. 

Gonçalves (1987) critica o saber geográfico escolar que, muitas vezes, 

desconsidera a totalidade das coisas. Nesta perspectiva, Straforini (2015) menciona 

a expressão “totalidade mundo” como um desafio a ser superado no ensino da 

geografia. Segundo o autor, apesar das particularidades no fazer pedagógico da 

educação básica, a consideração incorreta ou incompleta dos pressupostos 

educacionais com os geográficos pode gerar uma distorção na visão do conceito de 

espaço geográfico. Em síntese, a escola não deve limitar o conhecimento do 

estudante à sua realidade (local), mas promover e permitir que esse estudante 

conheça o mundo (global), pois é necessário explorar a totalidade mundo.  

Vale ressaltar que, muitas vezes, discussões ditas complexas não são 

levadas a sala de aula e muito menos exploradas na perspectiva da geografia, por 

não serem consideradas coerentes à faixa etária dos alunos. Novamente, esse 

entendimento pode limitar as potencialidades reflexivas da criança e torná-la um 

adulto com grande fragilidade na formulação de argumentos.  

Sendo assim, de acordo com Cavalcanti (2008), o descontentamento em 

relação à disciplina geográfica se explica por uma questão primordial, a qual 

acompanha a disciplina antes mesmo de sua renovação e desde sua origem, tendo 

em vista o fato de que a forma de ensino não atrai os alunos. Por isso, para muitos 

estudantes, a disciplina é considerada com pouco significado e utilidade, em que a 

memorização é vista como objetivo principal de sua metodologia. 

Almeida (2015) alerta que, ao se apresentar uma abordagem estática e 

atemporal dos processos de ocupação das áreas e da apropriação dos recursos 

naturais, por exemplo, a geografia terá pouco valor na formação das novas 

gerações. Além disso, isso pode trazer sérias deformações quanto a visão de 

homem e de mundo. 

Oliveira (1988, p. 28) complementa que “[...] os professores e os alunos são 

treinados a não pensar sobre e o que é ensinado e sim a repetir pura e 
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simplesmente o que é ensinado. O que significa dizer que eles não participam do 

processo de produção do conhecimento”. É como se não fosse necessário justificar 

porque tais assuntos são parte dessa disciplina, basta citá-los. Assim, de acordo 

com Kaercher (2007, p. 29), “[...] a Geografia se confunde com toponímia, com 

topologia.”, isto é, o estudo das palavras e suas disposições nas frases. Como 

consequência de cunho pedagógico, têm-se conteúdos tão sobrecarregados e 

inacabáveis. 

Diante das críticas, Cacete (2015) explica a relevância de revisão dos 

conteúdos e da forma como eles têm sido trabalhados na escola, já que são meios e 

não fins. Através deles, o educando pode compreender o mundo e toda a sua 

complexidade. Nesse contexto, a autora afirma ser este o papel da Geografia, na 

qual os conteúdos são utilizados para o aluno compreender o mundo e não 

compreender a disciplina geográfica. Para Kaercher (2007, p. 41), os conteúdos 

precisam ser questionados e relativizados, porque “[...] a controvérsia é o ponto de 

partida para o avanço do conhecimento”.  

Segundo Cavalcanti (2006), faz-se necessária uma devida busca de 

significação dos conteúdos. Logo, nos últimos anos, buscam-se novos caminhos e 

significados para os conteúdos geográficos, por meio de maneiras mais atrativas e 

interessantes aos alunos, a fim de que todos compreendam a sua relevância no 

aprendizado.  

Castellar (2005) defende a renovação da aprendizagem da geografia escolar, 

para que seja possível aplicar, na prática, os conhecimentos da área. A autora 

reforça que a geografia escolar vai além da descrição e da informação, embora 

muitos professores no ensino básico insistam em manter essa ideia. As atividades 

propostas pelos docentes e realizadas pelos discentes nas escolas devem ser 

pensadas para que o conhecimento seja construído. Almeida (2015) corrobora a 

necessidade de uma tendência de ensino mais conscientizadora.  

Logo, o ensino da geografia é formado por um conjunto de saberes que, além 

de ocuparem os conceitos próprios, apoiam-se nas realidades sociais. Então, 

conforme Castellar (2005, p. 223), lecionar para construir o conhecimento “[...] não é 

apenas dominar conteúdos, mas ter, ao mesmo tempo, um discurso conceitual 

organizado com uma proposta adequada de atividades, buscando superar os 

obstáculos da aprendizagem”. 
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Considerando a importância da disciplina da Geografia escolar, Straforini 

(2018, p. 177) acredita que 

 

[...] a defesa da presença da Geografia na escola enquanto a 
disciplina capaz de possibilitar “leituras reflexivas e críticas do 
mundo”, ou ainda, capaz de formar o “cidadão crítico-transformador” 
deriva do próprio movimento de constituição da Geografia enquanto 
conhecimento científico que busca, em última instância, desvelar as 
condições ou as “construções lógicas do presente”. 

 

O ensino da geografia na escola é capaz de apresentar aos estudantes as 

diversas questões que ocorrem no mundo contemporâneo, o que, obviamente, não 

impede que as outras disciplinas assim façam. No entanto, muitos indivíduos 

entendem que essa função de trazer a realidade do mundo externo para dentro da 

sala de aula pertence, exclusivamente, à geografia. O referido autor ainda afirma 

que a apropriação da realidade como o próprio objeto geográfico pode diminuir à 

simples amostra de “atualidades” e a análise dos aspectos espaciais feita nas 

escolas, tornando a geografia uma disciplina informativa e contextualizadora para as 

outras. 

Não obstante, Straforini (2018, p. 177) destaca que “[...] a Geografia Escolar 

tem um papel ímpar na leitura reflexiva e crítica do mundo contemporâneo quando 

seus conceitos e procedimentos metodológicos são acionados pelos estudantes”. 

Ou seja, com a geografia, o aluno pode aprender a ler o mundo e interpretá-lo a 

partir de inúmeras interações cognitivas, o que tende a dar significados aos 

conteúdos trabalhados em sala de aula pela disciplina.  

Como mencionado anteriormente, os conhecimentos geográficos na 

educação básica são entendidos como agentes de construção da espacialidade, o 

que equivale a orientar-se e deslocar-se no espaço. Desta forma, o estudante é 

capaz de fazer uma leitura espacial, ou seja, compreender o espaço, região, 

território, paisagem e lugar, já que o conhecimento espacial corresponde ao 

entendimento de tais conceitos e processos sociais.  

Desta maneira, a utilização da espacialidade no ensino da geografia tende a 

favorecer a aprendizagem adequada do espaço, visto que, conforme Straforini 

(2018, p. 184), “[...] resulta da articulação entre os conceitos fundantes e do tripé 

metodológico da Geografia, bem como dos processos de interação antropogênicos e 
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físicos que dão materialidade ao fenômeno espacial, na sua condição indivisível de 

sujeito e sujeitado”. 

É preciso superar a transmissão do saber da geografia de maneira 

fragmentada, uma vez que o conhecimento geográfico se apresenta como o meio 

para que os discentes compreendam as espacialidades resultantes das interações 

entre os diversos componentes do espaço presentes em nosso próprio cotidiano. 

Como consequência, considerando a intenção da disciplina de geografia na 

aprendizagem dos estudantes da escola básica, Roque Ascenção e Valadão (2017, 

p. 11) entendem que “[...] ao ensino de Geografia compete a compreensão da 

espacialidade dos fenômenos”. 

Nessa perspectiva da leitura espacial, a cartografia pode ser uma ferramenta 

de grande utilidade para o ensino geográfico. Logo, Lacoste (1998, p. 55) questiona: 

 
Por que não compreender a diferença entre uma carta em grande 
escala e uma outra em pequena escala e se perceber que não há 
nisso apenas uma diferença de relação matemática com a realidade, 
mas que elas não mostram as mesmas coisas? Por que não 
aprender a se orientar, a passear na floresta, na montanha, a 
escolher um determinado itinerário para evitar uma rodovia que está 
congestionada? 

 

Mais do que aprender a desenhar mapas, o aluno precisa aprender a ler a 

paisagem, a fim de orientar-se, localizar-se, perceber as distâncias e compreender o 

espaço. Sendo assim, o discurso geográfico tende a ganhar um significado, ou seja, 

a concretização da educação geográfica, assim como ocorre com as demais áreas 

do conhecimento escolar. No entendimento de Simielli (1999, p. 108), o mapa “[...] 

facilita a leitura de informações para os alunos e permite um domínio do espaço de 

que só os alfabetizados cartograficamente podem usufruir”. 

Diante do exposto, Sérgio Fiori (2010) ao dissertar sobre a cartografia, que de 

maneira geral é a utilização de mapas, afirma que a eficácia do material cartográfico 

depende da atenção do produtor ao contexto e da capacidade de assimilação da 

informação pelo público. Os mapas têm extrema relevância na localização de 

diversas localidades e compreensão das características locais, o que dialoga 

diretamente com o turismo e contribui para o entendimento do fenômeno. 

Nessa perspectiva, visando repensar o ensino do turismo, por meio da 

geografia, é necessário entender a importância do professor nesse processo. Como 

já mencionado no início desse capítulo, o professor é o principal sujeito na 
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estruturação da disciplina geográfica, por isso é essencial a articulação entre os 

saberes assimilados na sala de aula e na vivência diária. E isso se aplica, sobretudo, 

à educação básica. 

Os alunos precisam se identificar com a maneira com que os assuntos da 

Geografia são partilhados, para que o turismo também possa ser inserido de forma 

significativa e coerente. Como defende Cacete (2015, p. 7), “[...] é preciso 

ressignificar o ensino. É importante valorizar o espírito crítico do aluno, este precisa 

ser alimentado. A imaginação do aluno deve ser estimulada por desafios. As 

disciplinas são pretextos para educar”.  

Sem dúvidas, não se deve desvalorizar os papéis dos conteúdos de cada 

disciplina, pois eles podem propiciar o acesso ao conhecimento dos estudantes. 

Acrescenta Gusdorf (1995) que os alunos não precisam terminar os estudos básicos 

com status de geógrafos, historiadores ou matemáticos, mas eles devem enxergar 

na escola um espaço de formação cidadã, onde cada disciplina colabora para o 

alcance de tal objetivo. 
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4. METODOLOGIA E CAMPO DE PESQUISA  
 
 

Diante dos objetivos expostos, tem-se a etapa da metodologia, a qual nos faz 

refletir sobre algumas considerações. A primeira delas é a pesquisa em educação, a 

qual “requer contínuo aperfeiçoamento, de maneira que os pesquisadores da área 

possam analisar criticamente as suas produções” (ANDRÉ, 2005, p. 28). Mediante 

as transformações no cenário educacional e o avanço dos estudos na área da 

educação, a preocupação com a qualidade das pesquisas precisa acompanhar esse 

ritmo. Além disso, de acordo com André (2005), o aumento da oferta e procura por 

cursos de pós-graduação contribuiu de maneira determinante para a crescente 

variedade de temas, enfoques e abordagens nas pesquisas em educação, o que 

promoveu o estabelecimento de novas relações entre as metodologias.   

Importante dizer que Gatti (2000), desde o início do século XXI, alertava a 

respeito do imediatismo nos trabalhos em educação, tanto em relação aos objetos e 

temas quanto aos resultados a serem aplicados diretamente nos casos. Segundo a 

autora, o tempo dedicado a uma pesquisa não pode solucionar questões tão 

complexas, já que tudo é um processo. Portanto, é preciso compreender o papel do 

docente e de toda a instituição de ensino na sociedade como um todo, persistindo 

com as pesquisas realizadas com excelência, rigor, seriedade e emprego de 

métodos coerentes. 

Atualmente, as pesquisas em educação utilizam-se dos conhecimentos da 

psicologia, antropologia, sociologia, história, linguística e filosofia, isto é, em geral 

com enfoque qualitativo. O presente estudo, em um contexto de abordagens 

qualitativas, faz uso das metodologias de pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, estudo de caso e entrevistas em profundidade. O olhar não será o “de 

fora”, ou seja, será preciso adentrar a realidade em questão, olhando “de dentro” 

(ANDRÉ, 2005). 

A abordagem ou método qualitativo, na América Latina, surgiu nos anos 

setenta do século passado e, como salienta Triviños (1987), o enfoque da educação 

nessa região privilegia os elementos qualitativos, o que faz com que o ensino, de 

modo geral, tenha ênfase nessa realidade qualitativa. Com suas origens na 

Antropologia, esse método possui atividades específicas de investigação, as quais 

têm características comuns. A base é a fundamentação teórica e, nas etapas 

processuais, não há uma sequência tão rígida de ações. Minayo (2003) explica que 
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esse método responde a questões muito específicas e isso faz com que não seja 

possível reduzir tais realidades a operações variáveis. 

Como a primeira etapa metodológica desta pesquisa foi a bibliográfica, que dá 

início a basicamente todos os estudos científicos, pretendeu-se fazer um 

levantamento sistemático da bibliografia que baliza as análises. As autoras Pizzani, 

Silva, Bello e Hayashi (2012) definem a pesquisa bibliográfica como a revisão da 

literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Segundo 

elas, essa revisão é o que chamamos de “levantamento bibliográfico” ou “revisão 

bibliográfica”, a qual pode ser realizada em livros, periódicos, artigo de jornais, sites 

da Internet, entre outras fontes que contribuam de maneira intrínseca e sejam de 

interesse para a pesquisa a ser realizada.  

Para Medeiros (2000), o principal fim desse método é permitir ao pesquisador 

o acesso direto a informações sobre o assunto de seu interesse. Por isso, esse é um 

passo decisivo em qualquer pesquisa científica, visto que são eliminadas as 

possibilidades de se trabalhar em vão, com um estudo que já tenha sido 

solucionado. Segundo Boccato (2006, p. 266), 

 

a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema 
(hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e 
discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa 
trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, 
como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 
apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma 
importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático 
do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição  
temática,  passando  pela  construção  lógica  do trabalho até a 
decisão da sua forma de comunicação   e divulgação. 

 
A autora (2006) reforça os objetivos da revisão de literatura, dentre os quais 

destacam-se: o aprendizado sobre determinado conhecimento, identificação dos 

métodos adequados à pesquisa e suporte na redação do trabalho científico. 

Todavia, os caminhos para se obter uma boa pesquisa bibliográfica são, muitas 

vezes, desafiadores e, por isso, demandam investigações minuciosas, visando 

garantir uma base mais facilitadora no trabalho. 

Para Lima e Mioto (2007), quando uma pesquisa bibliográfica é bem feita, ela 

pode gerar, especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses 

ou interpretações que servem de ponto de partida para outras pesquisas. Assim, os 

temas relacionados a esta pesquisa, tais como turismo, ensino e geografia foram 
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descritos, explorados e atrelados, a fim de que se apresentem como aportes 

teóricos. 

A segunda etapa metodológica foi a pesquisa documental, a partir da análise 

do material didático de geografia do quinto ano escolar e da BNCC. Conforme Kelly 

(apud GAUTHIER, 1984, p. 296), a pesquisa documental é um método de coleta de 

dados que minimiza “[...] a eventualidade de influência – presença ou intervenção do 

pesquisador – do conjunto das interações, acontecimentos ou comportamentos 

pesquisados, anulando a possibilidade de reação do sujeito à operação de medida”. 

No entanto, muitos autores questionam-se sobre o termo que melhor traduz esse 

tipo de investigação: pesquisa, método, técnica ou análise. Por isso, May (2004) 

ressalta a dificuldade de lidar com o tema, visto que, ao contrário da pesquisa survey 

e a observação participante, por exemplo, a pesquisa documental não consiste em 

uma categoria distinta e devidamente reconhecida, por se utilizar da análise de 

documentos. 

Segundo Lara e Molina (2011), esses documentos podem ser encontrados 

em arquivos públicos, ou de empresas particulares, em arquivos de entidades 

educacionais e/ou científicas, em arquivos de instituições religiosas, ou mesmo 

particulares, em cartórios, museus, videotecas, filmotecas, correspondências, 

diários, memórias, autobiografias ou coleções de fotografias. 

Ao dissertar sobre a pesquisa documental, Pimentel (2001) defende as 

possibilidades para o uso dessa prática metodológica, mesclando os termos 

supracitados. Para ela,  

 

com o intuito de contribuir para a utilização da análise documental 
em pesquisa esse texto apresenta o processo de uma investigação. 
[...] São descritos os instrumentos e meios de realização da análise 
de conteúdo, apontando o percurso em que as decisões foram sendo 
tomadas quanto às técnicas de manuseio de documentos: desde a 
organização e classificação do material até a elaboração das 
categorias de análise (PIMENTEL, 2001, p. 179). 

 

Considerando os termos “processo de investigação” e “percurso”, a autora 

nos faz lembrar a palavra “metodologia”. Por outro lado, os termos “instrumentos e 

meios” remetem a “procedimentos”. Essas duas possibilidades apenas reforçam 

aquilo que alguns autores pensam ao usar essas palavras, quase que, como 

sinônimas, quando abordam o uso de documentos em pesquisas. Assim, como 
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afirma Sá-Silva et al (2009) a pesquisa documental é um procedimento que se utiliza 

de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos 

dos mais variados tipos. 

Ao utilizar documentos, com o intuito de extrair informações relevantes à 

pesquisa, o pesquisador o faz examinando, investigando, seguindo etapas e usando 

técnicas necessárias ao manuseio para, então, organizar as informações, analisá-las 

e elaborar sínteses. Nesse contexto, os documentos utilizados como objetos de 

investigação, nesta análise, foram o livro didático de geografia do quinto ano escolar 

e a BNCC, visando verificar os conteúdos geográficos e, sobretudo, àqueles 

relacionados direta ou indiretamente ao turismo. 

A terceira etapa metodológica consistiu no estudo de caso, em que buscou-se 

descrever e analisar o caso específico de uma instituição de ensino básico em Nova 

Iguaçu. O estudo de caso, no entendimento de Lara e Molina (2011), é um tipo de 

pesquisa qualitativa que consiste em uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa aprofundadamente. Como afirma Stake (1994), uma 

característica primordial do estudo de caso qualitativo é que ele não é um método 

específico, e sim um tipo de conhecimento. Para Stake (1994, p. 236), o “[...] estudo 

de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser 

estudado”. O saber proporcionado por esse método não é o mesmo que o de outros 

tipos de pesquisa, visto que ele é mais concreto, mais interpretativo e 

contextualizado.  

Uma vez que esta pesquisa tem uma perspectiva qualitativa, o estudo de 

caso tende a reconstruir relações e processos na rotina escolar, pois o método, 

como afirma André (2013, p. 97), propõe uma investigação de fenômenos 

educacionais através do contato direto do pesquisador com a realidade. 

Yin (2001), em sua obra “Estudo de casos: planejamento e métodos”, explica 

que, durante muitos anos, esse método foi considerado “pobre” em relação aos 

outros métodos da ciência social, no que diz respeito à falta de rigor e precisão com 

que os pesquisadores realizavam as investigações. Entretanto, vale ressaltar que o 

estudo de caso é um método muito utilizado por diferentes áreas do conhecimento, 

por propiciar análises pertinentes e que tendem a favorecer pesquisas. Por isso, 

essa tal “pobreza” que o autor descreve não está relacionada ao método em si, mas 

à maneira como os pesquisadores a aplicam.  
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Sendo assim, é possível identificar diversos aportes teóricos e práticos 

propiciados pelo uso adequado do estudo de caso. Aliás, esse uso adequado 

precisa ser levado em consideração em qualquer tipo de trabalho científico, uma vez 

que as perguntas da pesquisa são respondidas e os objetivos alcançados por meio 

do método aplicado. 

Yin (2001) ainda discorre sobre o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa, abordando seu planejamento e condução. Assim, pode-se utilizar essa 

metodologia em determinados campos do conhecimento e/ou situações, como 

Política, Ciência Política, Administração Pública, Sociologia, Psicologia, estudos 

organizacionais e gerenciais, pesquisas de planejamento, dissertações, teses e 

trabalhos acadêmicos. Yin (2001) explora as características peculiares do estudo de 

caso, as quais o distinguem dos outros métodos, sobretudo, no planejamento, na 

análise e na exposição de ideias, visto que não se resume a simples coleta de 

dados. 

Nisbett e Watts (1978 apud ANDRÉ, 2005) dividem o desenvolvimento do 

estudo de caso em três fases, o que não impede que haja modificações em outros 

processos, sendo estas: exploratória, que é a fase de definição dos objetos da 

pesquisa; coleta de dados; e análise dos dados. Entretanto, de acordo com Yin 

(2001), o estudo de caso não precisa estabelecer interpretações completas, talvez 

isso possa ser consequência de uma boa análise. 

Nesse contexto, as entrevistas em profundidade se apresentam como a 

quarta etapa metodológica e parte essencial da coleta de dados, uma vez que elas 

irão fornecer informações essenciais ao estudo. Segundo Duarte (2005, p. 62), a 

entrevista em profundidade é “[...] uma técnica qualitativa que explora um assunto, a 

partir da busca de informações, percepções e experiências de informantes para 

analisá-las e apresentá-las de forma estruturada”. Para o autor, o principal benefício 

desse recurso metodológico é a flexibilidade de permitir ao entrevistado definir os 

termos da resposta e ao entrevistador ajustar as perguntas livremente. 

Selltiz et al. (1987) defendem que a entrevista em profundidade dispõe de 

grande utilidade para os estudos que tratam de conceitos e percepções e buscam 

ampliar as ideias sobre uma realidade analisada. Nesse sentido, além de explorar 

um assunto e aprofundá-lo, torna-se possível ainda identificar problemas e desafios 

acerca do tema.  
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 Por isso, a entrevista com o professor, bem como a atividade pedagógica 

com os alunos, se inserem nessa técnica, uma vez que foram indagados e puderam 

responder de forma livre e pessoal os principais questionamentos da pesquisa. 

Como consequência, sugestões e críticas tendem a ser geradas, oferecendo 

oportunidades de reflexão para propor avanços e soluções a respeito da temática.  

Visando a operacionalização dos métodos da pesquisa e obtenção dos 

objetivos, foram definidos os procedimentos metodológicos.  

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica referente às temáticas 

de turismo, ensino e geografia, tendo em vista que são os temas teóricos que 

norteiam o presente estudo, bem como os documentos de regulamentação da 

legislação educacional brasileira, a LDB e a BNCC. 

Posteriormente, com o intuito de investigar a presença do turismo no currículo 

escolar e no material didático, foi realizada uma pesquisa documental, mediante o 

acesso ao livro didático de geografia do quinto ano escolar e à BNCC.  

Adiante, um estudo de caso sobre a escola foi realizado, a fim de investigar, 

especificamente, o ensino do turismo na turma do quinto ano do ensino fundamental. 

Assim sendo, uma entrevista em profundidade com o professor de geografia da série 

mencionada foi feita, através de um questionário, contendo 14 perguntas, em que as 

quatro primeiras relacionavam-se ao local de trabalho, formação e práticas 

desenvolvidas, e as demais à trajetória docente. Logo, o professor entrevistado foi 

questionado sobre o conteúdo da disciplina presente no material didático e o 

planejamento, atrelados à abordagem do turismo nas aulas de geografia. 

 Em seguida, uma atividade pedagógica foi proposta aos alunos da turma do 

quinto ano, visando identificar o entendimento dos estudantes sobre o turismo, visto 

que residem em um município do Rio de Janeiro. A atividade foi desenvolvida com 

perguntas semiabertas e imagens, a fim de que os alunos respondessem, por 

escrito, aos questionamentos. 

 Vale ressaltar que a entrevista com o professor e a atividade pedagógica com 

os alunos ocorreram de maneira remota. Isso se justifica, pois em fevereiro de 2020, 

começaram as primeiras ações ligadas à pandemia do novo coronavírus no Brasil. O 

mundo já enfrentava o vírus há mais tempo e a cidade chinesa Wuhan era o 

epicentro da infecção. Em poucos dias, o Brasil registrou centenas de casos e 

mortes, sendo necessária a paralisação de praticamente todas as atividades, 

através da quarentena e do isolamento social. As instituições de ensino, a partir de 
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março de 2020, tiveram suas atividades presenciais suspensas por tempo 

indeterminado, sendo substituídas pelas não presenciais, ou seja, online, para evitar 

aglomerações e mais riscos de contaminação.  

Até o mês de setembro, 6 meses depois, as aulas presenciais ainda se 

mantinham paralisadas, embora a situação no mundo e no Brasil começasse a dar 

sinais de diminuição da propagação da covid-19, além do início do desenvolvimento 

da vacina contra o coronavírus. Diante do cenário da pandemia e da necessidade de 

prosseguimento da coleta de dados, as etapas com o professor e com os alunos 

aconteceram de forma online, por meio de aplicativos digitais. Desta maneira, foi 

possível concluir a coleta de dados satisfatoriamente, apesar de todos os desafios 

impostos durante a pesquisa. 

Por fim, foi realizada a tabulação e a análise dos resultados. Logo, todos os 

dados coletados foram descritos e analisados, dialogando com as teorias 

apresentadas anteriormente e dando o devido sentido a todo o estudo.   
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5. PESQUISA DE CAMPO - RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 Considerando os métodos, assim como os procedimentos metodológicos 

apresentados anteriormente, neste capítulo serão descritas e analisadas as 

atividades de campo realizadas. A primeira delas é a entrevista com o professor de 

geografia do quinto ano do ensino fundamental. Em seguida, a apresentação e a 

análise do material didático, e finalmente, a atividade com os alunos. 

 

5.1 ENTREVISTA COM O PROFESSOR DA CLASSE PESQUISADA 

 

Visando verificar a presença do tema turismo nas aulas de geografia do 

quinto ano do ensino fundamental, foi realizada uma entrevista semiestruturada com 

o professor da disciplina. Diante do isolamento social provocado pela pandemia do 

covid-19, a entrevista ocorreu remotamente, por meio de um aplicativo de 

mensagem, entre os dias 15 e 19 de junho de 2020. 

A partir de um questionário contendo 14 perguntas no total, o professor foi 

indagado a respeito dos conteúdos presentes nos livros didáticos, bem como sobre 

a adequação do planejamento do conteúdo programático e a abordagem do 

fenômeno turístico nas aulas de geografia. As quatro primeiras questões faziam 

referência ao local de trabalho, formação e funções do docente. Já as demais, 

referiam-se à trajetória e experiências na docência. 

O questionário utilizado na entrevista é apresentado a seguir, a fim de 

contribuir para a compreensão da análise dos resultados. 

 

1- Instituição, funções e formação; 

 Nome da Escola (s) em que atua; 

 Carga horária de trabalho semanal em todas as escolas, séries e 

disciplinas que ministra; 

 Há quanto tempo ministra Geografia e há quanto tempo trabalha no 5º 

ano com Geografia? 

 Durante a formação universitária foi abordado o ensino de Geografia? 

Ou, ainda obteve orientações metodológicas para o ensino de 

geografia. Comente. 
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2- Trajetória profissional/ Experiências na docência; 

 

3 - O turismo é trabalhado na geografia escolar? E no 5º ano?; 

 

4 – A abordagem do turismo na geografia escolar é uma decisão sua ou 

consta no conteúdo programático / planejamento? Consta no material didático?; 

 

5 - Você acha que a Geografia é a disciplina adequada na escola para 

abordar o Turismo e/ou deve abordá-lo?; 

 

6 - Explique como a Geografia escolar se refere ao Turismo? (Fenômeno, 

atividade econômica, ou outra forma); 

 

7 - Caso você trabalhe o turismo em sala de aula, como este conteúdo é 

explorado? Ocupa quantas aulas, aplica alguma atividade? Aborda o conteúdo de 

forma interdisciplinar? E o que acha da recepção dos alunos? 

 

8- Você acredita que morar numa região turística influencia de alguma forma 

o tratamento dado (caso haja) ao conteúdo e o interesse dos alunos sobre o 

assunto? Explique.  

 

9- Quais conhecimentos prévios, em sua opinião, os alunos dos quintos anos 

têm sobre turismo?  

 

10- Os alunos, ao estudarem o turismo, relacionam o assunto com outros 

(questões ambientais, trabalho e renda, transformações no espaço) realizando, 

assim, conexões e comparações? 

 

Mediante aos questionamentos e respeitando a ordem das perguntas, abaixo 

são apresentadas as considerações do docente da disciplina.  

O professor leciona na referida instituição de ensino. Sua carga horária 

consiste em 22 horas semanais, sendo 5 tempos de matemática, 2 tempos de 

ciências e 2 tempos de geografia. Ministra Geografia nas séries iniciais do ensino 

fundamental há 14 anos, sendo no 5º ano há 6 anos. 
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Em sua formação universitária, o professor afirma ter estudado a Geografia, 

porém com muita teoria e pouca prática. Segundo ele, foram dois períodos com 

abordagem na Geografia, com uma disciplina em cada (Geografia na Educação 1 e 

2). Essas disciplinas exploravam o que o profissional deveria ter ciência dos 

conteúdos da geografia escolar, no ensino fundamental, séries iniciais (1º ao 5º 

ano). Assim, o professor comentou que, infelizmente, não se ensinava como aplicá-

los aos discentes. Os conhecimentos e estratégias foram sendo adquiridos ao 

estudar os conteúdos antes de aplicar aos alunos, por meio do planejamento de 

aula. 

No que se refere a sua trajetória e experiências na docência, o professor, no 

Ensino Médio, estudou no curso de Formação de Professores, pelo Instituto de 

Educação Rangel Pestana (Nova Iguaçu). Formou-se após 4 anos de estudos, 

concluindo em 2006. Por isso, leciona desde a conclusão do curso, quando teve sua 

primeira turma. Sua Graduação em Pedagogia ocorreu na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro – UERJ –, em 2015. Atua, portanto, na docência de 2006 até os 

dias atuais. 

Quando questionado se o turismo é trabalhado na geografia escolar, ele 

afirma que sim, sobretudo, no 5º ano. Durante a abordagem dos conteúdos de 

Crescimento das Cidades, Cidades planejadas e turísticas, Cidades industriais, 

Mancha Urbana, Espaço geográfico e suas alterações, o turismo é mencionado e 

explorado. 

De acordo com o professor, a abordagem do turismo na geografia escolar é 

uma decisão própria, atrelada, asseguradamente, ao conteúdo programático da 

disciplina. Ele afirma que a curiosidade dos alunos estimula o ensino da geografia na 

sala de aula, além dos conteúdos que, atualmente, vem enfatizando mais do que o 

contexto histórico-geográfico, visto que a geografia humana e crítica vem ganhando 

destaque.  

Para o referido professor, a Geografia é a disciplina adequada para abordar o 

turismo na escola. Ele destaca que o turismo consiste em conhecer o espaço 

geográfico, saber como ele é concebido e explorá-lo em seus inúmeros aspectos 

como clima, vegetação e aspectos socioculturais. Logo, tudo isso é tratado na 

geografia. 

Segundo ele, mesmo que alguns temas sejam também estudados em outras 

disciplinas, como o Pentágono (que é um ponto turístico e tem 5 lados, podendo 
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também ser explorado na matemática), o contexto da geografia para abordar o 

turismo é mais relevante do que nas demais. As outras disciplinas costumam ter 

apenas um foco, no entanto, a geografia tem diversos fatores a serem estudados e 

relacionados ao turismo a partir dos seus próprios conceitos, como espaço, 

paisagem e lugar.  

Quando questionado a respeito de como a geografia se refere ao turismo, ele 

menciona “função e/ou atividade econômica”, embora a disciplina também cite os 

demais aspectos como os históricos, administrativos e culturais de determinadas 

localidades. Em outras palavras, o professor quis dizer que o fato da geografia tratar 

o turismo como atividade econômica, não restringe os conteúdos e debates desse 

viés, visto que os estudos envolvem os demais fatores sociais.  

Ao ser indagado sobre como o conteúdo é explorado, o professor ressalta que 

o turismo não é ensinado de forma separada ou isolada. Pelo contrário, a temática 

surge dentro da disciplina de geografia e em outras de forma interdisciplinar, quando 

alguns pontos de referência são enfatizados, remetendo ao turismo. Um exemplo é 

que, ao tratar das funções de algumas cidades, destacam-se as funções turísticas. 

Consequentemente, o tema turismo vem à tona e desperta a atenção dos alunos, os 

quais ficam curiosos para compreender melhor o conteúdo.  

Quando interrogado se morar em uma região turística influencia no tratamento 

dado ao conteúdo e no interesse dos alunos, o professor acredita que residir em 

uma região turística interfere no aprendizado do conteúdo. O interesse e o 

entusiasmo dos estudantes são despertados à medida que o conteúdo se relaciona 

com a realidade vivida. Como mencionado pelo próprio professor, ao estudar sobre 

Nova Iguaçu, sua história como a terra dos laranjais, os alunos se sentiram ainda 

mais pertencentes ao lugar, participativos nas aulas e interessados em conhecer a 

cidade em que residem. O aprofundamento do tema foi maior, o que contribuiu para 

o melhor rendimento e desempenho dos estudantes. 

Sobre os conhecimentos prévios dos alunos do 5º ano, o docente destaca 

aqueles relacionados à localização, pois se interrogados sobre certos pontos 

turísticos eles, imediatamente, fazem referência à localização dos mesmos. A 

exemplo, eles sabem que o Pão de Açúcar situa-se no Rio de Janeiro, na Região 

Sudeste; a Praia de Boa Viagem, em Pernambuco, Região Nordeste; e Floresta 

Amazônica, na Região Norte, dentre outros. 
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No último questionamento sobre as possíveis relações feitas pelos alunos, o 

professor afirma que eles relacionam e fazem conexões mentais, com extrema 

frequência, das questões ambientais, sociais e econômicas com o turismo. Segundo 

ele, a temática da Floresta Amazônica, o desmatamento, as atividades econômicas 

(extração do látex) e o turismo com a geração de renda são assuntos enfatizados 

pelo docente no trabalho com os alunos. Além disso, os discentes puderam 

compreender que grande parte das chuvas que ocorrem na América do Sul está 

relacionada à umidade gerada pela Floresta Amazônica. 

A partir das respostas do professor entrevistado, surgem algumas reflexões, 

as quais dialogam com determinadas considerações de autores já mencionados 

nesta dissertação. Na primeira parte da entrevista, o professor entrevistado, ao 

abordar sua formação acadêmica, critica o distanciamento entre a teoria e a prática 

do ensino. Por isso, ele comenta que, pelo fato de ter recebido muita teoria e pouca 

prática, no que se refere à aplicação dos conteúdos de geografia aos alunos, suas 

estratégias foram se ampliando com a prática docente. O que comprova a afirmação 

de Cavalcanti (2008, p. 25) de que “[...] a estruturação da geografia escolar é 

realizada e praticada em última instância pelo professor dessa matéria, em seu 

exercício profissional cotidiano”.  

Nesse contexto, Callai (2011) corrobora que a geografia escolar é diferente da 

geografia acadêmica, visto que a primeira é uma criação particular e original da 

escola, o que a faz responder às intenções sociais que lhe são naturais. Desta 

forma, como dito pelo professor da disciplina, o material didático e, sobretudo, a 

curiosidade dos estudantes estimulam a abordagem do turismo nos debates em sala 

de aula. Ou seja, a vivência de mundo desperta nos alunos o interesse espontâneo 

por novos saberes, tornando essa disciplina escolar, de fato, uma criação peculiar, 

replicando aos questionamentos gerados.   

Cavalcanti (2008), ao discorrer sobre a reestruturação da geografia, destaca 

os elementos determinantes para a transformação dessa disciplina. Dentre eles, a 

globalização, os avanços tecnológicos e a urbanização que, de acordo com a autora, 

provocaram novas discussões nos estudos geográficos. Durante a entrevista, o 

professor menciona os conteúdos da geografia relacionados ao turismo, em especial 

a urbanização, como o Crescimento das Cidades, Cidades planejadas e turísticas, 

Cidades industriais, Mancha Urbana, Espaço geográfico e suas alterações, os quais 
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permitem aos alunos estabelecerem conexões com as questões sociais e, 

consequentemente, refletirem a respeito de novos debates. 

Vale destacar que tais conexões podem ocorrer até mesmo nos estudos de 

outras áreas do conhecimento, favorecendo o caráter interdisciplinar do turismo. O 

docente comenta que o tema do turismo não é explorado nas aulas de forma 

isolada, mas integrada a outras temáticas e/ ou disciplinas. Dencker (1998) afirma 

que o turismo é estudado e compreendido a partir de outras disciplinas, 

desenvolvendo, assim, a sua interdisciplinaridade. E, é justamente nessa 

perspectiva que é possível perceber a relação entre a geografia e o turismo. Como 

exemplo, o professor cita a temática de funções das cidades, onde destacam-se as 

funções turísticas. Logo, os estudantes tendem a adquirir mais conhecimentos sobre 

o turismo por meio dos estudos geográficos. 

Outro aspecto relevante é a menção do docente ao espaço geográfico, ao 

comentar sobre a abordagem do turismo na disciplina geográfica e os seus 

conteúdos que conversam com o fenômeno turístico. Novamente, isso se explica 

pelo fato de o espaço geográfico, conforme Becker (2014), ser o objeto de estudo da 

geografia. Além disso, Cruz (2001) ainda reforça que o espaço geográfico é o 

principal objeto de consumo do turismo. Corrobora Coriolano (1998, p. 21) quando 

diz que “o turismo é uma atividade que se desenvolve por meio dos elementos dos 

espaços geográficos”. 

Embora o professor comente que os conhecimentos prévios dos alunos sejam 

aqueles relacionados, majoritariamente, à localização dos lugares, o que se insere 

no “saber geográfico dominante” criticado por Gonçalves (1987), ele ressalta a 

expansão dos conhecimentos desses alunos, a partir das conexões mentais 

oriundas nos debates em sala de aula. Para Straforini (2018, p. 177), “[...] a 

Geografia Escolar tem um papel ímpar na leitura reflexiva e crítica do mundo 

contemporâneo quando seus conceitos e procedimentos metodológicos são 

acionados pelos estudantes”. Isso significa dizer que, com a geografia, o aluno tem a 

oportunidade de aprender a ler o mundo e interpretá-lo, através de diversas 

interações cognitivas, dando o devido sentido aos conteúdos trabalhados em sala de 

aula pela disciplina. 
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5.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO  

 

Nesta etapa optou-se por apresentar o livro didático adotado pela escola e 

utilizado pelo professor da turma 521. O objetivo dessa apresentação e análise do 

material didático é buscar possíveis explicações ou abordagens sobre o turismo, 

assim como as relações entre o conteúdo de geografia e o turismo. 

Primeiramente, é necessário enfatizar que a análise do livro didático de 

Geografia é focada nos estudos do turismo, isto é, como ele é ensinado ou abordado 

nessa disciplina. A avaliação do material se dá pelo modo de abordagem do 

fenômeno turístico, bem como seus conceitos e características expostos no 

referencial teórico dessa dissertação. Assim, a maneira como o conteúdo de 

geografia é trabalhado, mediante a menção do turismo, é tratada com grande 

importância, conforme a perspectiva do conteúdo teórico apresentado, a partir do 

entendimento dos autores Cruz (2001), Coriolano (1998), Fratucci (2009), Becker 

(2014) e Pearce (2003), já citados neste estudo. 

É importante ressaltar ainda os principais critérios utilizados para analisar o 

livro didático de geografia. A partir dos relatos do professor e dos alunos, a respeito 

dos conteúdos programáticos da disciplina geográfica, notou-se a abordagem da 

temática do turismo. Além disso, a BNCC, como documento oficial de ensino, 

estabelece determinadas discussões indispensáveis no ensino da geografia escolar, 

as quais sugerem a possibilidade de inserção do fenômeno turístico, sendo elas: 

noções de identidade e pertencimento, contextos socioculturais e ambientais, 

articulação do espaço geográfico, interações entre sociedade e meio físico natural, 

trabalho, economia, produção, representação gráfica do espaço, localização 

geográfica, questões socioespaciais e equipamentos públicos e serviços (BNCC, 

2020). 

O livro didático de Geografia do 5º ano na referida instituição pertence a Eleva 

Plataforma de Ensino, produzido pela Editora e Gráfica Walprint. O livro é como uma 

apostila que inclui as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia e Ciências, tendo quatro volumes, os quais correspondem aos quatro 

bimestres letivos. A revisão do livro é feita todos os anos, com o intuito de atualizar 

os conteúdos e as contextualizações, buscando dar novos significados aos temas, 

como defende Cavalcanti (2006).  
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A seguir consta uma lista dos conteúdos encontrados em dois dos quatro 

volumes do livro analisado. A direção e a coordenação da escola disponibilizaram 

esses dois volumes, pois os outros ainda não haviam chegado à unidade escolar, 

uma vez que são enviados em períodos específicos, durante o ano letivo.   

1- Cidades planejadas e Cidades de crescimento espontâneo; 

2- O crescimento das cidades; 

3- Êxodo rural no Brasil; 

4- Transformação das paisagens das cidades; 

5- Desafios das grandes cidades; 

6- Processo de urbanização do Brasil; 

7- Evolução da população urbana; 

8- Funções e hierarquias urbanas; 

9- Redes urbanas; 

10- Mudanças nos meios de transporte; 

11- Tipos de transporte; 

12- Vantagens e desvantagens dos tipos de transporte; 

13- Transportes de carga no Brasil; 

14- Mudanças nos meios de comunicação; 

15- Usos e cuidados dos meios de comunicação; 

16- Setores da economia; 

17- Novas tecnologias na agricultura e na pecuária; 

18- Novas tecnologias na indústria, comércio e serviços. 

O material didático apresenta conteúdos de extrema relevância à vida em 

sociedade, que, em geral, contribuem para o entendimento do turismo, os quais vão 

além da geografia física. Consequentemente, os estudos dessa disciplina 

relacionam-se à geografia crítica, a partir de discussões sobre o crescimento das 

cidades e suas características, por exemplo. Acrescenta Carneiro (1993) que a 

geografia, em si mesma, favorece a educação escolar, visto que discorre sobre os 

aspectos naturais e humanos em uma configuração espacial, explicando os vínculos 

entre eles.  

Ao abordar o conteúdo de crescimento das cidades, o livro didático menciona 

o crescimento de Salvador, que ocorreu pelo fato de ter sido capital da Colônia e 

pelas atividades econômicas desenvolvidas, a partir do cultivo de cana-de-açúcar e 



77 
 

 

da criação de gado. Além disso, as cidades de Belém e Manaus começaram a 

crescer e se desenvolver devido à intensa exploração de látex na região. Essas 

abordagens evidenciam as discussões a respeito de aspectos físicos, naturais e 

ambientais na geografia, as quais dialogam com as questões sociais. 

Nesse sentido, novamente vale destacar os conteúdos da geografia 

recomendados pela BNCC (2020). A Base define as unidades temáticas e os objetos 

de conhecimento para o Ensino Fundamental nos anos iniciais. Por isso, como a 

ênfase nesta investigação é dada ao quinto ano, destacam-se as referências 

destinadas a essa série escolar. As cinco unidades temáticas que organizam a 

disciplina geográfica e seguem uma linha de raciocínio e coerência, justificadas pela 

continuidade das habilidades desempenhadas pelo educando, são: O sujeito e seu 

lugar no mundo; Conexões e escalas; Mundo do trabalho; Formas de representação 

e pensamento espacial; Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

Já os objetos de conhecimento do quinto ano, os quais se relacionam com as 

unidades temáticas, são: Dinâmica populacional; Diferenças étnico-raciais e étnico-

culturais e desigualdades sociais; Território, redes e urbanização; Trabalho e 

inovação tecnológica; Mapas e imagens de satélite; Representação das cidades e 

do espaço urbano; Qualidade ambiental; Diferentes tipos de poluição; Gestão 

pública da qualidade de vida.  

Tais assuntos são identificados nos conteúdos programáticos apresentados 

anteriormente, estando presentes no livro didático. Como exemplo, destacam-se os 

conteúdos sobre as cidades, a saber, “Crescimento das cidades”, “Êxodo Rural” e 

“Evolução da população urbana”, os quais se enquadram no objeto de conhecimento 

“Dinâmica populacional”. Além disso, os conteúdos de “Funções e hierarquias 

urbanas”, “Redes urbanas” e “Processo de urbanização no Brasil”, relacionam-se 

aos objetos “Território, redes e urbanização” e “Gestão pública”. Outros exemplos 

são os conteúdos dos meios de transporte e de comunicação, bem como as 

tecnologias nos setores da economia, visto que dialogam com os objetos de 

conhecimento “Trabalho e inovação tecnológica” e “Gestão pública”. 

Esse fato mostra que o material didático corresponde à BNCC, no que tange 

a abordagem de conteúdos curriculares exigidos pela base para o quinto ano do 

Ensino Fundamental. Ou seja, todas as temáticas relacionadas na lista dos 

conteúdos explorados no livro, indubitavelmente, atendem aos objetos de 

conhecimento definidos pela BNCC para a referida série escolar.   
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Não obstante, enfatizam-se aqui os conteúdos apresentados no livro didático 

de geografia do 5º ano que abordam, especificamente, o turismo. Ao estudar as 

funções e hierarquias urbanas das cidades, são exploradas as cidades industriais, 

administrativas, portuárias, históricas, religiosas e também as cidades turísticas, 

como é o caso de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa abordagem das cidades 

turísticas no conteúdo do livro didático de geografia mostra a relevância da temática 

do turismo, em especial, para a área da geografia urbana, haja visto as implicações 

ou transformações do turismo no espaço geográfico, nesse caso, o urbano. Nesta 

perspectiva, corroboram Cruz (2001, 2007) e Fratucci (2009) ao mencionarem as 

alterações do espaço decorrente da prática ou lógica turística. 

Outra abordagem ao turismo identificada no livro didático analisado, é quando 

mencionam as mudanças provocadas pela tecnologia nos meios de transporte e de 

comunicação. Com o avanço tecnológico nos transportes, as viagens passaram a 

ser facilitadas, mais econômicas e rápidas. Mediante ao crescimento das tecnologias 

da comunicação, também, tornou-se possível conhecer um maior número de lugares 

e destinos turísticos. 

No contexto da geografia dos transportes, Silva (1949) diz que a economia 

depende da circulação, sendo os transportes os responsáveis pela locomoção, 

distribuição e aglomerações sobre a terra, alterando assim a paisagem. Segundo 

Lopes Júnior (2016, p.434), para o turismo,  

 

a relação entre turismo e transportes é notória, inclusive é comum 
que as pessoas reconheçam a sua importância, pois, além de 
possibilitar a viagem, a escolha por determinada modalidade de 
transportes influencia diretamente no tempo de duração dela. 
 

Nota-se a relevância do conteúdo geográfico para o entendimento e ensino do 

turismo, pois a geografia de transportes tem como sustentação a instalação de 

infraestruturas no território, assim como o deslocamento espacial e as suas 

alterações, aspectos estes essenciais, também, à prática do turismo.  

Além do mais, no conteúdo de setores da economia, o turismo é estudado 

como um serviço, pertencendo ao setor terciário, ao lado de educação, segurança, 

limpeza, fornecimento de eletricidade, saneamento básico, saúde, transporte e 

comunicação. Logo, os alunos também estudam exemplos de 

deslocamentos/viagens motivados pela busca de serviços diversos, como o de 

saúde, por exemplo. 
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A esse respeito, vale mencionar que as motivações turísticas são diversas e 

são elas que fazem o turismo acontecer. Marques (2011, p. 2) defende que “[...] a 

necessidade de identificar as motivações prende-se com a necessidade de os 

destinos atraírem visitantes e por esta forma, gerarem valor acrescentado à 

economia local, necessário para incentivar este setor econômico”. Corrobora Gomes 

(2017) ao considerar que os turistas atuais possuem inúmeras necessidades, 

cabendo aos destinos turísticos criar produtos e serviços diferenciados, de maneira 

a competir no mercado e atrair os visitantes, favorecendo, assim, o desenvolvimento 

da atividade.  

Considerando a apresentação e a análise do livro didático de geografia do 

quinto ano, é possível constatar que essa disciplina permite ao aluno assimilar as 

relações estabelecidas entre as sociedades e o espaço, a partir de seus conflitos e 

interações. Desta forma, destacam-se as discussões com abordagens ambientais, 

políticas, econômicas e sociais, proporcionando pontos intrínsecos de contato com o 

fenômeno turístico. Como ressalta Cruz (2001), a única atividade social que 

consome o espaço é o turismo, por isso, é inevitável a Geografia não se debruçar 

sobre os debates relativos a ele. 

De acordo com Pontuschka, Paganenelli e Cacete (2007, p.38), 

  

[...] a Geografia, como disciplina escolar, oferece sua contribuição 
para que alunos e professores enriqueçam suas representações 
sociais e seu conhecimento sobre as múltiplas dimensões da 
realidade social, natural e histórica, entendendo melhor o mundo em 
seu processo ininterrupto de transformação, [...]. 
 

O ensino da geografia, portanto, tende a auxiliar na leitura do mundo e, 

consequentemente, dos elementos que o compõem, onde o turismo se insere e se 

confirma como um fenômeno de grande influência em toda a sociedade. 

  

5.3 ATIVIDADE DE ENTREVISTAS E ANÁLISE COM OS ALUNOS 

 

A atividade pedagógica com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

ocorreu de forma remota, através do aplicativo Google Meet, tendo em vista que a 

escola tem utilizado o mesmo para a realização das aulas não presenciais, em 

virtude da pandemia da covid-19. Na segunda semana do mês de julho de 2020, o 

professor de geografia do 5º ano disponibilizou os 20 minutos finais da aula para que 
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a explanação da tarefa fosse feita aos estudantes. Anteriormente, eles já haviam 

sido comunicados pelo próprio professor sobre a presença da mestranda e 

pesquisadora na aula, bem como sobre a atividade e a participação na pesquisa. 

Assim, os alunos ficaram entusiasmados e dispostos a responder ao questionário. O 

prazo para a entrega das respostas foi de uma semana e, de 21 alunos, 12 deles o 

fizeram. Diante dos desafios impostos pelo cenário da pandemia, alguns alunos não 

responderam ao questionário. Uma possível explicação para essa baixa resposta 

seria que, por não ser uma atividade avaliativa da escola, os responsáveis 

priorizaram as tarefas obrigatórias.   

Merece resgatar que o objetivo com a aplicação dessa entrevista em modelo 

de questionário, conforme exposto na metodologia, é verificar a compreensão dos 

alunos sobre o turismo, uma vez que residem em município do Rio de Janeiro. 

Considerando o estudo de caso como parte da metodologia desta pesquisa, a 

entrevista em profundidade constitui-se como uma etapa da coleta de dados, a qual 

tende a fornecer informações essenciais ao estudo. 

O questionário aplicado aos alunos continha 10 perguntas estruturadas e 

semiabertas, sendo uma delas de análise de 4 imagens relacionadas ao turismo. 

Abaixo o questionário juntamente com as imagens é reproduzido para favorecer a 

compreensão da análise dos resultados. 

1. O que você entende por turismo? 

2. Em sua opinião, por que um lugar é considerado turístico? 

3. O que você considera turístico em Nova Iguaçu e/ou no Rio de Janeiro? 

4. Cite pontos turísticos que você conhece ou já visitou? 

5. Você já estudou na escola algo relacionado ao turismo? Em qual 

disciplina? Você se lembra do que estudou? 

6. Quando você viaja para lugares diferentes, o que você costuma observar? 

O que te chama a atenção? 

7. Você consegue analisar se há diferenças entre esse lugar que você visitou 

(viajou) e o lugar que você vive?  

8. Você acha que o fato de um lugar ser turístico muda de alguma forma a 

vida de quem mora nesse lugar? Se sim, muda a vida de todos ou só de alguns? E 

muda como? 

9. Observe as imagens abaixo, pense e escreva o que você entende sobre 

elas. 
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10. De tudo o que você já estudou em Geografia, você acha que existe 

alguma relação com o Turismo? Comente? 

 
 

Figura 1–Mapa de Copacabana 
 

 
 

Fonte: Aqui Me Quedo 

 
 

Figura 2: Bumba Meu Boi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Toda Matéria 

 

Figura 3 – Praias com resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vecteezy 
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Figura 4 – Praia poluída e cheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arionauro Cartuns 

 

A apresentação dos resultados e suas análises expostas a seguir tiveram, 

enquanto critério para a análise, o referencial teórico conceitual discutido nos 

primeiros capítulos do trabalho, ou seja, os autores e conceitos relacionados ao 

entendimento de Turismo, assim como a relação existente entre este e a Geografia 

na perspectiva do ensino. Além disso, por tratar-se de uma atividade de pesquisa de 

estudo de caso no ensino, o referencial da Educação, em especial Educação e 

Turismo, também é considerado. 

A seguir, apresentam-se algumas respostas que se destacaram e ilustram a 

análise dos dados. Além disso, optou-se pela omissão dos nomes dos entrevistados 

por motivos de ética e preservação da imagem de todos, embora a autorização 

tenha sido concedida. 

A primeira indagação do questionário foi referente ao entendimento dos 

estudantes sobre o turismo, a qual, de forma clara e direta, buscou responder ao 

objetivo principal desta pesquisa. Assim sendo, os alunos apresentaram suas 

compreensões, de maneira ampla, a respeito do turismo, à medida que a maioria 

respondeu de forma similar. Por isso, grande parte dos estudantes mencionou 

palavras sinônimas de deslocamento como as que melhor definem o turismo, a 

exemplo visitar, viajar, sair, passear, entre outras. 

O aluno 1 comenta que turismo “[...] é visitar um lugar onde aconteceram 

fatos históricos, ou um lugar muito bonito, onde tem passeios, um lugar que as 

pessoas querem visitar. E geralmente as pessoas devem pagar uma entrada e 

assistir as coisas que tem lá”. Já o aluno 9 afirma que “[...] turismo consiste em sair 

para conhecer outros lugares de seu interesse e retornar para onde reside”. Os 
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demais complementaram que turismo é viajar, passear, divertir-se e conhecer novas 

culturas e pessoas, viajar o mundo inteiro, curtir as férias e desfrutar da diversidade. 

Com base nas respostas acima, nota-se a compreensão dos alunos sobre o 

turismo, pelo fato de considerarem aspectos determinantes para que a atividade 

aconteça. Nesse sentido, é possível estabelecer relações com teorias de autores da 

área. A exemplo, Beni (2001) destaca cinco elementos fundamentais que 

caracterizam o fenômeno turístico como complexo e polissêmico, sendo eles a 

viagem, a permanência fora do domicílio, o caráter temporário, o sujeito do turismo 

(turista) e o seu objeto (bens e serviços turísticos). Assim, a menção de, 

pragmaticamente, todos os cinco elementos pelos estudantes revela a 

correspondência a respeito do conceito legítimo de turismo. Ademais, salienta-se 

que o entendimento de turismo por parte dos alunos transcende o viés economicista, 

embora seja comum em outras áreas e até mesmo na geografia. 

Não obstante, os estudantes ainda enfatizaram o termo viagem para explicar 

o turismo, o que corresponde justamente a característica essencial para que haja o 

turismo, ou seja, a viagem (deslocamento espacial). O aluno 3 comenta que o 

turismo consiste em “conhecer outras culturas, viajar o mundo inteiro e curtir as 

férias”.  “Eu entendo que turismo é um ato de viajar por diversão”, afirma o aluno 4. 

Já para o aluno 5, o turismo é “[...] uma viagem”. A ONU define oficialmente o 

turismo e afirma que este “[...] compreende as atividades das pessoas que viajam e 

permanecem em locais fora do seu ambiente habitual, por não mais do que um ano 

consecutivo, por motivos de lazer, negócios ou outros fins” (UNITED NATIONS, 

1994). 

Neste contexto, como já citado nos primeiros capítulos dessa dissertação, 

Rejowski (2002, p. 17) defende que “[...] a história das viagens confunde-se com a 

própria história da humanidade, pois os deslocamentos sempre acompanharam o 

desenvolvimento humano”. Além disso, a viagem consiste no deslocamento 

espacial, o qual é objeto de estudo da Geografia, sendo explorado em diversos 

aspectos. Como defende Cruz (2001), o turismo, por ser uma prática social, 

consome o espaço e, assim, interfere na sua organização, sendo os elementos 

geográficos essenciais para o exercício da atividade turística, o que reafirma a 

relação entre o turismo e a geografia. 

A segunda pergunta tinha a intenção de identificar como os estudantes 

avaliam as razões de um lugar ser considerado turístico. Em geral, eles mencionam 
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que o desejo das pessoas em conhecerem determinado local, motivadas por algum 

atrativo, o torna turístico. Não obstante, o aluno 4 afirma que “[...] algumas cidades 

têm seu valor cultural com alguma importância histórica, para diversão, ou lugares 

com belas praias e uma bela paisagem”. O aluno 9, por sua vez, complementa que 

“[...] por possuir beleza natural ou artificial, importância histórica, pela recreação, 

diversão e outros”, um lugar é considerado turístico. “Porque a cidade possui um alto 

potencial para receber visitantes, para desfrutar das suas belezas naturais, culturais, 

etc”, comenta o aluno 7. 

O que chama atenção é o fato de os estudantes mencionarem os aspectos 

culturais e naturais como justificativa para um lugar ser turístico. Os estudantes vão 

além em suas colocações pois demonstram compreender que os aspectos citados 

por eles são os atrativos turísticos da localidade. Merece ênfase que, de acordo com 

Beni (2004, p. 302), “[...] todo lugar, objeto ou acontecimento que motiva o 

deslocamento de grupos humanos para conhecê-los” é um atrativo turístico. 

Outro aspecto relevante é a menção recorrente por parte dos alunos a 

respeito da natureza e do meio ambiente enquanto atrativos turísticos. Fonseca 

Filho (2007, p. 21) afirma que “[...] a preservação do meio ambiente cultural e natural 

é atrativo para o turismo”. Deste modo, os alunos demonstram não somente ter 

conhecimento do que é um atrativo turístico, mas também da relevância da natureza 

como tal. Vale dizer que Tulik (1993) já destacava os recursos naturais como 

importantes atrativos turísticos para o turismo. No mesmo sentido, corrobora Luchiari 

(2000), ao mencionar a natureza e as suas paisagens enquanto atrativos para as 

atividades turísticas.  

Na terceira pergunta, o objetivo foi conhecer quais localidades de Nova 

Iguaçu e/ou Rio de Janeiro são consideradas turísticas pelos alunos, isto é, aquelas 

que são lembradas ou entendidas enquanto atrativos turísticos. Os estudantes citam 

a Reserva Biológica de Tinguá, a Trilha do Vulcão, o Centro Cultural e Shopping. Ao 

se referirem ao Rio de Janeiro, os alunos mencionam o Cristo Redentor, Pão de 

Açúcar, Arpoador, Maracanã, Museu do Amanhã, Jardim Botânico, a Praia de 

Copacabana, Alto da Boa Vista, Confeitaria Colombo, Parque Lage e AquaRio. Vale 

destacar que todas as respostas aparecem na sequência, conforme a ordem e/ou 

quantidade de vezes que foram citadas. 

Com o intuito de colaborar na apresentação e compreensão dos resultados 

referentes às localidades turísticas, foram elaboradas as figuras que seguem. 
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Figura 5

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 6

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Analisando as respostas dos alunos e observando as figuras 5 e 6, nota-se 

que todos os alunos mencionam pontos por eles considerados turísticos, tanto em 

Nova Iguaçu quanto no Rio de Janeiro. Num primeiro momento, destaca-se o 

número superior de localidades turísticas mencionadas a favor do Rio de Janeiro, 

11, em detrimento a Nova Iguaçu, 4. 

A figura 5 ilustra que 40% dos alunos citam a Trilha do Vulcão, outros 40%, 

Tinguá, 10% deles, o Centro Cultural e, outros 10%, o Shopping em Nova Iguaçu. Já 

na figura 6, o Cristo Redentor foi mencionado por 27% dos estudantes, outros 27% 

indicam o Pão de Açúcar, 9% o Maracanã e 9% o Museu do Amanhã. Os demais 

pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o Jardim Botânico, Copacabana, Alto da 

Boa Vista, Arpoador, Parque Lage, AquaRio e Confeitaria Colombo foram citados 

por apenas 4 % cada, totalizando 28% dos alunos. 

Inclusive, os alunos apontam justamente localidades turísticas e de grande 

fluxo de pessoas, o que mostra o quanto a ampla visitação e o fluxo de 

turistas/clientes os fazem enxergar um destino turístico, pois, de fato as localidades 

citadas são referências quando relacionadas ao turismo local. De acordo com uma 

reportagem sobre pontos turísticos no Rio de Janeiro do iG Turismo (2019), grande 

parte dos lugares mencionados pelos estudantes encontra-se entre os destinos mais 

procurados pelos turistas que visitam a cidade carioca. Além disso, a Prefeitura de 

Nova Iguaçu (2020), ao discorrer sobre a história do município no seu próprio 

website, apresenta imagens de localidades que representam o município, dentre as 

quais destacam-se Tinguá e o Centro Cultural, ambas mencionadas pelos 

estudantes. Desta forma, os visitantes de Nova Iguaçu e Rio de Janeiro procuram 

conhecer tais locais, por serem considerados os mais turísticos e recomendados 

pelos moradores em geral.  

Em todas as respostas, os estudantes citaram mais destinos da cidade do Rio 

de Janeiro do que Nova Iguaçu. Embora eles residam em Nova Iguaçu, poucos são 

aqueles que consideram o turismo na cidade, pois apesar da proximidade dos locais 

para suas residências, eles mostram ter pouco contato com os lugares turísticos em 

Nova Iguaçu. No entanto, é preciso considerar que, ao contrário de Nova Iguaçu, o 

Rio de Janeiro tem alto poder simbólico no turismo, quantidade expressiva de 

localidades turísticas, sendo assim mais lembrado pelos alunos e, 

consequentemente, mais conhecido. 
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No quarto questionamento, os alunos foram estimulados a pensar nos pontos 

turísticos que efetivamente já visitaram. O objetivo desta questão, portanto, foi 

verificar a vivência no mundo do turismo por parte dos estudantes, a partir dos 

lugares que conhecem ou já visitaram. 

Assim, os alunos mencionam diversos atrativos e a quantidade foi bastante 

considerável, dentre os quais destacam-se: os Parques da Disney em Orlando; 

Cozumel e Cancun (México); as Praias de Miami (Flórida); A Casa de Anne Frankie 

(Amsterdã); The Madison Square Garden, Central Park e o Museu de História 

Natural de Nova York, o Museu do 11 de Setembro (Marco Zero), a Times Square, 

The Wall Street e o Touro de Wall Street (em Nova York); As Pirâmides do Egito, o 

Museu do Cairo no Egito; Israel; o Beto Carrero World em Santa Catarina, o Cristo 

Redentor, o Pão de Açúcar, o Museu do Amanhã, Petrópolis, as Praias do Rio de 

Janeiro, a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, A Chapada Diamantina 

(Bahia), Ouro Preto em Minas Gerais, Jardim Botânico, Parque Lage, Ilha Grande, 

Lagoa Rodrigo de Freitas, Estado da Paraíba, Penedo, Gramado, Jericoacoara, 

Fortaleza, Maragogi, e as Praias do Recife (Pernambuco). 

Em uma primeira análise dos destinos turísticos visitados e mencionados 

pelos alunos, destaca-se o percentual relativamente igualitário ou próximo de 50%, 

tanto de localidades nacionais quanto internacionais visitadas por eles. Neste 

sentido, as internacionais chamam atenção, merecendo ênfase o fato de 

praticamente todos os alunos citarem pontos turísticos internacionais nas suas 

primeiras menções. Dentre eles, pelo menos, 15 destinos internacionais, que, de 

acordo com a figura 7, correspondem a praticamente 43%, e 20 nacionais, ou seja, 

57%. Essa ocorrência reforça o poder aquisitivo das famílias desses alunos, que 

também estudam em uma escola privada, a qual se destaca na cidade iguaçuana, 

como referência no ensino. É importante ressaltar que os alunos entrevistados 1 e 9, 

foram os que citaram mais pontos turísticos. 

Com o intuito de colaborar na compreensão das respostas dos alunos quanto 

às localidades mencionadas, seguem as figuras 8 e 9, as quais expressam os 

destinos turísticos conhecidos e/ ou já visitados pelos estudantes no âmbito nacional 

e internacional, respectivamente. 

A figura 8 - Destinos turísticos nacionais conhecidos e/ou já visitados, 

apresenta as 20 localidades brasileiras citadas. Já a figura 9 - Destinos turísticos 

internacionais conhecidos e/ou já visitados, mostra 7 cidades ou países indicados 
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pelos estudantes, onde mais 8 menções pertencem aos mesmos, totalizando 15 

destinos. 

 

Figura 7 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 8 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 9 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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aluno 3 complementa: “Sim, em geografia. Sobre os pontos turísticos do Rio de 

Janeiro.” Além deles, o aluno 6 também comenta que estudou o turismo nas 

disciplinas Geografia e História, porém, na última, sem maiores detalhes. 

As respostas dos alunos reafirmam o que o professor já havia comentado em 
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industriais, Mancha Urbana, Espaço geográfico e suas alterações. Portanto, ao 

analisar a entrevista do professor e as respostas dos alunos, nota-se uma correlação 

direta que favorece a abordagem dos conteúdos de turismo nas aulas de Geografia. 

Nesse contexto, ao considerar os conteúdos de Geografia, outra possível 

relação para análise é com o livro didático do 5º ano, isso porque é possível 

perceber que o material atende às exigências propostas pela BNCC. O documento 

ressalta os objetos de conhecimento desta série escolar, sendo eles as diferenças e 

desigualdades sociais, território, redes e urbanização, trabalho, tecnologia e gestão 

pública. Desta maneira, como visto na apresentação e análise do livro didático, 

esses objetos são estudados pelos alunos durante todo o ano letivo, tornando 

possível a aprendizagem efetiva desses conteúdos geográficos e, 

consequentemente, turísticos. 

Alves et al (2010) afirmam que o Turismo remete à geografia quando estuda a 

organização, as formas e os impactos da atividade na sociedade, seja no aspecto 

ambiental e/ou econômico. Assim, assuntos como o uso do território e da paisagem, 

além das políticas públicas e privadas do turismo e o espaço são abordados na 

geografia e, majoritariamente, no turismo. Por isso, como aponta Rejowski (2001, p. 

19), “Geografia: é uma das poucas disciplinas em que o turismo tem sido 

reconhecido como área de interesse e, como tal, vem sendo estudado sob a 

denominação de geografia do turismo, geografia turística, geografia da recreação ou 

geografia recreacional”. 

Vale destacar que, na BNCC, o turismo não surge como disciplina ou área do 

conhecimento, e tampouco é mencionado de forma clara no currículo. Não obstante, 

os conhecimentos, as competências e as habilidades estabelecidos pela Base para 

serem desenvolvidos na Educação Básica indicam a abordagem de conteúdos 

relativos ao fenômeno turístico. Exercitar os conhecimentos construídos na 

sociedade e valorizar a diversidade cultural e o respeito ao outro, a partir de ações 

responsáveis e conscientes são algumas das competências gerais da Educação 

Básica que dialogam diretamente com o turismo. 

No âmbito da disciplina geográfica, especificamente, a BNCC (2020) destaca 

que sua principal contribuição aos alunos é “[...] desenvolver o pensamento espacial, 

estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em 

permanente transformação e relacionando componentes da sociedade e da 

natureza”. Novamente, a atividade turística pode e deve ser explorada de maneira a 
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articular a teoria com a prática, favorecendo debates relevantes a respeito das 

transformações socioespaciais, a partir do perfil dinâmico do turismo. 

Nesse contexto, a Geografia se apresenta como a disciplina escolar que mais 

estuda o fenômeno turístico. Um exemplo disso é o próprio material didático, o qual 

menciona o turismo nos conteúdos geográficos. Como já apresentado na análise do 

livro didático, as temáticas de Funções e hierarquias urbanas das cidades, Meios de 

transporte e comunicação, Avanços tecnológicos, e Setores da economia citam o 

turismo. 

  Deste modo, faz-se necessário destacar, novamente, o papel fundamental 

da escola na abordagem do tema turismo. Conforme Rebelo (1998), os indivíduos 

precisam ser sensibilizados a refletirem a respeito de suas ações na sociedade, de 

maneira a agirem conscientemente para o desenvolvimento local. Por isso, Fonseca 

Filho (2007) ressalta que a educação turística, sobretudo na escola básica, tende a 

fazer com que os sujeitos passem a adotar comportamentos mais precisos frente às 

questões sociais, econômicas, culturais e ambientais, à medida que se entendam 

como cidadãos turísticos ativos. 

Na sexta indagação, os estudantes foram interrogados sobre o que observam 

quando visitam lugares diferentes. Muitos comentam que costumam observar os 

hábitos dos moradores, a natureza, as belezas, a paisagem e a cultura. Nesta 

resposta, o aluno 7 destaca “[...] a culinária, os costumes e as histórias de cada 

cidade”, como os principais fatores que chamam a sua atenção durante as visitas. 

Por outro lado, o aluno 1 responde “[...] observar o sotaque e a renda das pessoas, 

que são diferentes, além das coisas que tem mais investimento, ou menos, as 

casas, maiores ou menores e a comida”. 

As respostas dos alunos favorecem a correlação com Rejowski (2002) que, 

por sua vez, exemplificou o caso do historiador e geógrafo Heródoto, considerado 

um dos maiores visitantes da Grécia e um dos seus primeiros “turistas”, pois durante 

suas viagens ele demonstrava interesse pela cultura, costumes, atrativos e 

peculiaridades dos destinos. Além disso, as respostas também remetem a ideia de 

Coriolano (1998) ao defender que o turismo se desenvolve utilizando a natureza 

como atrativo turístico, os equipamentos urbanos como sua infraestrutura, bem 

como os territórios de origem dos turistas, a população residente e as demais 

práticas sociais.  
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Ainda na avaliação da sexta questão, merece ênfase o fato de os alunos 

citarem as desigualdades presentes na sociedade, apesar da pouca idade. A 

exemplo disso, novamente, destaca-se a resposta do aluno 1, ao dizer que observa 

“[...] o sotaque e a renda das pessoas, que são diferentes, além das coisas que tem 

mais investimento, ou menos, as casas, maiores ou menores e a comida”. O relato 

do aluno 5 também chama atenção para as diferenças sociais: “Eu costumo 

observar as casas, as pessoas e os hábitos de quem mora. O modo de viver dos 

cidadãos.” 

Como destacado anteriormente, alunos nesta fase escolar encontram-se no 

Período das Operações Concretas. Segundo Piaget (1994), no que se refere ao 

desenvolvimento humano, a criança com idade entre 7 e 11 anos é capaz de 

raciocinar de maneira coerente, desprezando o egocentrismo e aceitando pontos de 

vista diferentes, tornando-se assim mais consciente a respeito de si e do outro. 

Apesar disso, as desigualdades sociais são questões de extrema complexidade, 

consideradas de difícil compreensão para as crianças em tal fase. 

Todavia, cabe destacar que esses alunos são turistas, e já realizaram 

diversas viagens, como mencionado anteriormente, o que contribui para a leitura do 

espaço e suas diferenças. Outrossim, as aulas de Geografia e das demais 

disciplinas escolares auxiliam, certamente, nesse entendimento mais crítico dos 

fatores sociais, tendo em vista a missão pedagógica da escola de prezar pelos 

valores humanos dos seus alunos, reconhecendo seu papel como ator ativo na 

sociedade. 

Em relação a sétima questão, perguntou-se sobre o aluno notar diferenças 

entre o lugar que visitou e o lugar em que vive. À vista disso, todos os alunos 

afirmam que conseguem analisar diferenças entre os outros lugares e onde vivem, 

pois, os lugares turísticos possuem, por exemplo, diferentes atrativos e atividades de 

lazer distintas daquelas que existem na cidade em que residem. O aluno 3 responde 

que há diferenças, já que “[...] é um lugar de lazer em família diferente do nosso dia 

a dia”. Outro aluno, o número 8, comenta que “[...] há mais turistas, mais atividades 

de lazer, etc”. Já o aluno 11 destaca: “[...] na minha casa não tem tantas paisagens, 

nem tantos lugares”.  

De forma geral, as principais diferenças mencionadas pelos estudantes foram 

aquelas referentes à estrutura física local, como os equipamentos turísticos e os 
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atrativos. Essa ocorrência justifica-se pelo fato de todos estarem na infância, fase 

em que o lúdico ganha destaque e provoca o interesse por novas aprendizagens. 

Segundo Dumazedier (2001), lazer consiste em um conjunto de atividades, 

nas quais o indivíduo pode entregar-se livremente, com o intuito de repousar, 

divertir-se, entreter ou até mesmo desenvolver-se, após livrar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais. Considerando as menções dos alunos, pode-se 

perceber o quanto o lúdico e o lazer se relacionam e, consequentemente, despertam 

a curiosidade e o entusiasmo deles, o que é comum nessa fase. Em geral, as 

viagens realizadas pelas crianças com suas famílias são motivadas pelo lazer e, 

enquanto se divertem, também acumulam experiências e conhecimento. 

Neste contexto, vale mencionar ainda que, tendo em vista os comentários dos 

estudantes a respeito dos diferentes atrativos que diferenciam os lugares, alguns 

autores corroboram sobre o assunto. Em sua dinâmica, o turismo usa os elementos 

do espaço geográfico e os transforma constantemente. Para Cruz (2007, p. 4), “[...] o 

turismo representa a conquista de uma importante parcela do espaço que se 

transforma em mercadoria [...]”. Isso significa dizer que este fenômeno se apropria 

do espaço e suas instalações, de acordo com suas necessidades. Fratucci (2009) 

também explica que, com tal apropriação, o turismo passa a reordenar os espaços, 

mediante a lógica de seus agentes produtores, formando assim uma nova 

organização territorial, chamada de espaço do turismo. 

Na oitava questão, indagou-se sobre a vida dos moradores de uma localidade 

turística ser diferente, ou seja, se o turismo altera a vida dos moradores locais. Os 

alunos comentam que viver em um lugar turístico modifica a vida dos moradores, à 

medida que precisam, por exemplo, enfrentar mais trânsito, devido ao aumento do 

fluxo de pessoas na localidade. Além disso, mencionam a necessidade de saberem 

outros idiomas para a melhor comunicação com os estrangeiros, a especulação 

imobiliária, devido a supervalorização, o aumento da poluição, mais opções de 

atividades de lazer, e a geração de emprego e renda. 

Certamente, as respostas que versaram as questões acima são decorrentes 

das aulas de Geografia, em especial, as questões urbanas serem relacionadas ao 

turismo. Conforme exposto pelo professor e alunos, as abordagens feitas durante as 

aulas evidenciam considerável contribuição para o entendimento dos discentes 

sobre questões urbanas como a especulação imobiliária e aumento da poluição. 
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“Nas altas temporadas, as cidades ficam mais movimentadas e os comércios 

lucram mais, ao contrário das baixas temporadas”, comenta o aluno 7. Já o aluno 1 

afirma que “[...] muda de forma que as pessoas às vezes têm que enfrentar mais 

trânsito, tem muitas pessoas estrangeiras naquela área, então as pessoas que 

quiserem se comunicar precisam saber outras línguas, e as casas valem mais, o 

aluguel é mais caro, porque é turístico”. Outra justificativa foi a do aluno 2, ao dizer 

que viver em um lugar turístico “[...] muda a vida de todos. Aumento de 

movimentação de pessoas, valorização do lugar por se tornar um atrativo, o que 

pode gerar empregos para a população local e o aumento da poluição”.  

Por outro lado, o aluno 4 relata que residir em um lugar turístico “[...] muda a 

vida de alguns pelo fato da cidade ser muito visitada por turistas nos períodos de 

férias e isso acaba dificultando a vida de alguns moradores”. Por fim, complementa o 

aluno 9 dizendo: “Sim, muda a vida da maioria. Grande parte dos moradores vivem 

do turismo, em alta temporada as cidades ficam cheias, o que é bom para o turismo 

local, aumenta a procura por alimentos, há filas para tudo”. 

Vale mencionar nesta questão a expressiva relação do entendimento dos 

estudantes com a forma clássica de referência ao turismo na geografia: o viés 

econômico. Em diversas respostas, eles citam o fator financeiro como elemento 

determinante para a transformação da vida de moradores e turistas, seja positiva ou 

negativamente. No aspecto positivo, destacaram-se o desenvolvimento local e a 

geração de emprego e renda como benefícios advindos do fenômeno turístico. No 

negativo, por sua vez, foram enfatizados como malefícios a poluição, o fluxo intenso 

de pessoas, o acúmulo de resíduos e o congestionamento no trânsito.  

Outra informação interessante é o fato de os alunos terem aulas de Língua 

Inglesa desde a Educação Infantil, as quais são lecionadas pela autora deste 

trabalho, a turismóloga da instituição. Por este motivo, os alunos destacam a 

relevância do uso de outros idiomas, visando uma melhor comunicação com os 

estrangeiros, o que mostra a notoriedade de tal disciplina escolar na vida dos 

indivíduos.  

Já na penúltima questão, os alunos analisaram as quatro imagens e as 

descreveram, conforme seu entendimento. A primeira imagem mostra um mapa 

turístico, e os alunos comentam que este ajuda as pessoas a conhecerem melhor o 

local e a se localizarem. “Geralmente encontramos em folhetos das cidades 

turísticas para nos orientar nos locais que estamos visitando, tipo um mapa da 
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região”, menciona o aluno 9. O aluno 1 também afirma ser “[...] um mapa de um 

lugar turístico, perto da Praia. O mapa mostra onde as pessoas podem ver as 

coisas”. Nas menções acima, é possível averiguar a compreensão dos estudantes 

sobre o papel principal dos mapas, ou seja, auxiliar na localização dos indivíduos 

pelo espaço geográfico.  

É importante ressaltar a extrema relevância dos mapas na localização de 

diversos lugares e conhecimento das características locais. Assim, há um diálogo 

direto com o turismo, o que contribui para a compreensão do fenômeno. Corrobora 

Simielli (1999, p. 108), ao afirmar que o mapa “[...] facilita a leitura de informações 

para os alunos e permite um domínio do espaço de que só os alfabetizados 

cartograficamente podem usufruir". 

A segunda imagem destaca, segundo o aluno 1, uma festa folclórica. Para o 

aluno 9 consiste em uma “[...] apresentação cultural típica da região, Bumba Meu 

Boi, a qual atrai muitos turistas”. As manifestações culturais são importantes 

atrativos turísticos, os quais, muitas vezes, motivam pessoas a se deslocarem em 

busca de novas experiências e culturas. Os estudantes mostram entender a 

ocorrência do turismo cultural, mesmo que de maneira simples.   

Com relação à terceira imagem, ela apresenta uma praia limpa e outra suja, 

onde os estudantes afirmam ser o resultado de um local que não é preservado por 

moradores e visitantes. “Uns lugares são mais tratados do que outros”, critica o 

aluno 6. Já o aluno 1 destaca a existência de “[...] uma praia cheia de lixo e uma 

praia limpa. Os turistas não respeitam a natureza e sujam tudo”. A afirmação desses 

alunos retoma o olhar crítico dos mesmos, enfatizando as desigualdades e o 

descaso do poder público com as demandas locais. Além disso, mostram os 

conflitos que muitos moradores enfrentam com os visitantes, ao considerarem esses 

últimos os únicos culpados por todos os problemas na localidade, sendo que, na 

verdade, é dever de todos os cidadãos a preservação do ambiente em que vivem. 

Já a última imagem, de acordo com o aluno 9, “[...] demonstra como o ser 

humano modifica a paisagem, destruindo a natureza, deixando seu lixo por onde 

passa. O esgoto que deságua no mar do lixo descartado de forma errada por muitos 

de nós, o que pode causar várias doenças”. Para o aluno 1, a imagem mostra “[...] 

como são alguns lugares que são turísticos. As pessoas não cuidam e ficam tudo 

ruim. E outras pessoas não vão querer ir para lá”. Assim, novamente, a percepção 
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dos estudantes evidencia a necessidade da educação turística, possibilitando a 

adoção de comportamentos mais conscientes frente às questões socioambientais.  

Por fim, na décima pergunta, quando questionados se a Geografia possui 

alguma relação com o Turismo, os estudantes defendem que há relação entre as 

áreas, “[...] porque é necessário preparar a cidade para receber o turista, e isso 

modifica o espaço geográfico”, como cita o aluno 4. Alguns comentam que 

estudaram turismo em Geografia, aprenderam a se localizarem através dos mapas e 

a respeitarem os diversos lugares e culturas. 

O aluno 5 destaca que “[...] a geografia tem relação com a natureza e vários 

lugares, então a geografia tem uma relação com o turismo”. Outro aluno, o de 

número 9, afirma que quando viaja percebe “[...] a geografia do lugar, paisagens, 

clima, cultura, hábitos alimentares, etc”. Não obstante, além de alguns 

mencionarem, outra vez, os conteúdos de Geografia relacionados ao turismo, 

merece ênfase o conceito de espaço geográfico mencionado em uma das respostas. 

Por se tratar do cerne da discussão dessa ciência, como já exposto nos capítulos 

anteriores, Becker (2014) reforça que o espaço geográfico é o objeto de estudo da 

Geografia. Logo, nas respostas dos estudantes pode-se notar a clareza sobre tal 

entendimento.  

Numa análise geral, os alunos citam muitos fatores que se relacionam com o 

turismo, o que se aproxima do entendimento de Beni (2004, p. 18), quando diz que 

“o turismo é uma atividade que resulta do somatório de recursos naturais do meio 

ambiente, culturais, sociais e econômicos e, assim, o campo de seu estudo é 

abrangente, complexo e multicausal”. 

Não obstante, é preciso retomar a consideração de Fonseca Filho (2007) 

sobre a educação turística, visto que um munícipe se torna educado “turisticamente”, 

a partir da conexão dos seus pensamentos e atitudes com a realidade local. A 

sensibilização tenderá a provocar a conscientização, de maneira a refletir na 

admissão de comportamentos favoráveis à sociedade. 

A relação geografia-turismo-ensino não pode ser descartada, nem limitada. É 

necessário ampliar o saber do professor e, consequentemente, do aluno, a partir da 

totalidade dos debates. Embora estejam na fase da infância, as crianças do quinto 

ano do Ensino Fundamental são, indubitavelmente, capazes de refletirem e 

formularem opiniões críticas a respeito das questões sociais. 
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Nesse sentido, Cacete (2015) defende a revisão dos conteúdos geográficos e 

da maneira como são trabalhados na sala de aula, para que eles abram caminhos 

no entendimento dos alunos sobre mundo. Straforini (2015) corrobora que a escola 

precisa estimular o saber do estudante para além da realidade local. Desta forma, o 

conhecimento do mundo é ampliado, tornando o indivíduo mais crítico e seguro 

frente à formulação de seus argumentos. 

Cavalcanti (2006), portanto, afirma a necessidade da busca por uma nova 

significação dos conteúdos da geografia. Logo, Almeida (2015) ressalta a 

importância de um ensino com um viés conscientizador, a fim de que, segundo 

Castellar (2005), os estudos possam ser aplicados na prática. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desta pesquisa buscou-se analisar a inclusão de conteúdos 

relacionados ao turismo, mediante ao ensino de Geografia em uma escola básica do 

município de Nova Iguaçu. Considerando a importância da temática no currículo, o 

material didático, a prática de ensino e o entendimento dos estudantes foram 

analisados de forma qualitativa, através de pesquisa documental, estudo de casos e 

entrevistas em profundidade, respectivamente. Entrevista com o professor de 

geografia, análise do livro didático e atividade com os alunos foram as etapas 

desenvolvidas em campo. Além do mais, com a pesquisa bibliográfica, os temas 

turismo, ensino e geografia puderam ser discutidos e explorados, oferecendo grande 

contribuição ao aprofundamento teórico do presente estudo. 

Dado o exposto, a referida instituição foi escolhida para ser analisada, por 

localizar-se em Nova Iguaçu, município pertencente à Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, o qual é considerado um polo turístico com importância nacional e 

internacional, além de ser o recorte espacial da pesquisa. Cabe salientar, ainda, que 

a escolha da realização da análise, especificamente, no quinto ano do Ensino 

Fundamental se deu por conta das pesquisas prévias feitas em livros didáticos 

dessa série escolar. Sendo assim, foi possível verificar a indicação de conteúdos 

referentes ao turismo no material da disciplina de Geografia. 

A partir das atividades metodológicas realizadas, pôde-se notar a menção ao 

turismo em determinados conteúdos geográficos, como Crescimento das Cidades, 

Cidades planejadas e turísticas, Cidades industriais, Mancha Urbana, Espaço 

geográfico e suas alterações. Embora o material didático mencione o turismo, 

observa-se que são as discussões provocadas em sala de aula, por meio da relação 

entre teoria e prática, que estimulam ainda mais a curiosidade e o interesse dos 

alunos pelo tema. Além disso, assim como alguns autores afirmam que o espaço 

geográfico é o objeto de estudo da geografia e a atividade turística ocorre e faz uso 

desse espaço, foi possível concluir a intrínseca e inevitável relação entre as áreas.  

Não obstante, não se pode descartar o caráter interdisciplinar do turismo, uma 

vez que dialoga com inúmeras disciplinas, como Geografia, História, Ciências, 

Matemática, entre outras. É preciso incluir, efetivamente, o fenômeno turístico no 

ensino básico, a partir de discussões em diversas disciplinas escolares, 

considerando a complexidade do tema. Desta forma, o turismo tenderá a ser mais 
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bem compreendido por todos os indivíduos, através das conexões entre a teoria e a 

realidade prática. No entanto, tendo em vista os aspectos apresentados, conclui-se 

que nem todas as disciplinas citam o turismo, mas a geografia se reafirma como 

aquela que mais estuda este fenômeno, sobretudo, nas escolas.  

Levando-se em conta o que foi observado, o livro didático atende às 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), por meio da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), a qual define os assuntos que devem ser estudados em cada 

disciplina escolar. Por isso, em relação à Geografia, a Base determina os seguintes 

objetos de conhecimento para o quinto ano: Dinâmica populacional; Diferenças 

étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais; Território, redes e 

urbanização; Trabalho e inovação tecnológica; Mapas e imagens de satélite; 

Representação das cidades e do espaço urbano; Qualidade ambiental; Diferentes 

tipos de poluição; e Gestão pública da qualidade de vida.  

Não seria exagero afirmar que todos esses objetos oferecem possibilidades 

de inserção do turismo, mesmo que ele não esteja inserido de forma clara. O 

fenômeno reflete em inúmeros fatores sociais, como o aumento do fluxo de pessoas 

e veículos, poluição, desenvolvimento socioeconômico, localização, tecnologias, 

dentre outros. Apesar disso, poucos conteúdos encontrados no material didático 

mencionam o turismo, e quando mencionam o faziam com pouco aprofundamento, o 

que pode limitar o entendimento sobre a atividade e sua complexidade. Por isso, faz-

se necessária a reflexão sobre a inserção do turismo, até mesmo como disciplina 

nas escolas, a fim de que este fenômeno possa ser explorado em sua totalidade. 

Entretanto, conclui-se que, no estudo de caso, os alunos demonstraram 

considerável conhecimento a respeito do turismo. Foram destacados fatores que se 

inserem na definição da atividade, destinos turísticos conhecidos nacional e 

internacionalmente, e análises críticas sobre as questões sociais, com ênfase nas 

desigualdades. Indubitavelmente, os estudantes do quinto ano do Ensino 

Fundamental mostraram grande capacidade de compreensão sobre as discussões 

relativas ao turismo. Os assuntos trabalhados no material didático da geografia, 

atrelados aos debates instigados pelo professor, tendem a favorecer a 

aprendizagem significativa sobre o fenômeno turístico. Logo, considerando os 

aspectos já apresentados, esse entendimento existe, majoritariamente, pelas ações 

do professor de geografia, ao trabalhar o conteúdo relacionado ao turismo. 
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Vale destacar que esta pesquisa foi realizada em uma escola privada, onde 

os estudantes demonstram ter alto poder aquisitivo, bem como conhecimento de 

outras realidades do espaço mundial, devido às suas experiências turísticas. 

Certamente, caso a pesquisa fosse aplicada em uma escola pública, os resultados 

seriam diferentes, em especial ao que se refere ao conhecimento dos alunos sobre 

outros lugares turísticos, pois a realidade é outra e muitos não possuem condições 

financeiras para realizar viagens. 

Com relação aos fatos mencionados na entrevista com o professor, conclui-se 

que o ensino da Geografia merece uma atenção especial, em relação aos 

conhecimentos práticos para a aplicação dos tópicos da disciplina. É necessário que 

o futuro profissional docente receba instruções sobre como lecionar a Geografia. 

Assim, as experiências adquiridas com a prática docente tendem a aperfeiçoar o seu 

desempenho em sala de aula, atrelado à teoria já adquirida de forma precisa. No 

entanto, quando isso não acontece, existe a possibilidade dos professores não se 

sentirem seguros na transmissão do conhecimento geográfico e, principalmente, na 

promoção de debates mais complexos, onde a atividade turística pode ser inserida. 

Nesse sentido, os municípios turísticos ou aqueles que planejam desenvolver 

o turismo devem investir na capacitação dos professores, visando contribuir para a 

formação destes e, sobretudo, para a qualidade do ensino. Consequentemente, toda 

a sociedade será beneficiada, uma vez que os conhecimentos sobre o fenômeno 

turístico tendem a ser disseminados e melhor compreendidos por todos os 

indivíduos. 

Dito isso, é preciso ressaltar, ainda, que o maior desafio da pesquisa ocorreu 

na fase da coleta de dados, devido à pandemia da covid-19. Todas as etapas 

durante o campo necessitaram ser realizadas remotamente, através de aplicativos 

digitais. Porém, a atividade com os alunos sofreu maior resistência, pois nem todos 

da turma responderam ao questionário, já que foi permitida a entrega posterior. Não 

houve possibilidade de acompanhamento na realização da tarefa, visto que foi feita 

à distância, o que, certamente, contribuiu para que a adesão não fosse completa. 

Contudo, os resultados obtidos foram satisfatórios e propiciaram considerável 

contribuição para esta análise e, também, pesquisas futuras.  

O turismo, portanto, está presente nos conteúdos escolares, especialmente, 

na disciplina de Geografia. Todavia, faz-se necessária a revisão e, talvez, a 

reformulação do currículo e da formação e prática docente, para que a disciplina 
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geográfica e todas as outras explorem o fenômeno turístico de forma aprofundada. 

Assim, não haverá a limitação dos saberes, mas sim a reflexão e formulação de 

opiniões críticas a respeito das inúmeras questões da vida em sociedade. Por isso, 

este estudo não encerra as discussões sobre a temática em questão, mas, pelo 

contrário, abre novos caminhos para que outros estudos sejam feitos, buscando 

avanços no ensino do turismo na escola básica.   

 Por fim, vale destacar que a realização do mestrado e, especialmente, o 

estudo sobre este tema foram motivados pelas minhas experiências na docência. As 

indagações e reflexões a cerca do ensino do turismo na escola básica, que surgiram 

ainda na graduação, concluem-se agora com esta pesquisa. Portanto, a mudança na 

minha percepção a respeito da educação turística foi o principal benefício adquirido 

não apenas na minha carreira como educadora e turismóloga, mas também no meu 

olhar como cidadã consciente dos desafios sociais e educacionais a serem 

superados na sociedade. Diante disso, sensibilizar professores e alunos, bem como 

envolver o turismo de maneira efetiva em minha prática docente são algumas das 

novas diretrizes que pretendo desenvolver, a partir desta pesquisa. 
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