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PLANO  DE  CURSO 
 

Curso Habilitação PROGRAMA DE ENSINO DA GRADUAÇÃO 2020.1 
Geografia Licenciatura 
 

Disciplina Docente 
Geografia do Turismo Prof. Dr. Xisto S. de Santana de Souza Júnior. 
 

Crédito Carga Horária/ Total Distribuição da carga horária 

04 60 h/a Teórica Prática Período Sala Seg. : 08:00 as 10:00 

45 15  BD 204

  
Qua.: 10:00 as 12:00 

 

1. Ementa 

O conhecimento geográfico aplicado à atividade do turismo, Organização do Espaço Urbano e Rural para o 

turismo, as potencialidades fisiográficas de interesse turístico, aspectos geográficos e geohistóricos e 

populacionais na criação de espaços turísticos, as contradições socioespaciais geradas por essa atividade, o 

Turismo e a percepção da paisagem.  

2. Contribuição para o Perfil do Egresso do Curso (competências e habilidades) 

Desenvolver a capacidade de compreender a produção social do espaço a partir das atividades do turismo em 

diferentes escalas geográficas. 

3. Objetivos 

Desenvolver habilidades para compreensão das atividades turísticas regionais; caracterizar as potencialidades 

turísticas pelo viés geográfico; compreender a dinâmica dos fluxos populacionais da atividade turística, 

analisar os problemas ambientais decorrentes dessa atividade; refletir sobre as contradições sócio-espaciais 

produzidas pela atividade. Ler a paisagem geográfica sob a ótica do turismo. 

4. Conteúdo Programático (título e discriminação das Unidades) 

O Curso será dividido em unidades básicas que contemplarão 3 eixos de discussão, a saber: 

I – A influência do conhecimento geográfico na produção do espaço do turismo. 
 Análise da natureza científica do turismo: convergências e dissidências;  

 Fundamentos epistemológicos para o estudo da Geografia do Turismo;  

 Escalas, sustentabilidade e consumo de território; 

 Conceitos e modelos em Geografia do Turismo; 

 Técnicas e análise em Geografia do Turismo. 

 

II – A produção do espaço turístico 
 O sistema turístico e seus elementos; 

 A teoria do espaço turístico;  

 Espaço turístico natural; 

 O Espaço turístico urbano; 

 Planejamento do espaço turístico: o papel dos diferentes agentes sociais na produção e venda dos espaços do 

turismo; 

 Tipos de atividades turísticas e suas influências na organização do espaço. 
 

III – Tendências atuais no estudo da Geografia do Turismo; 
 Perspectivas do turismo no limiar do século XXI: do lugar ao não lugar (Adyr e Nilson); 

 A globalização e a produção de espaços de turismo 

 Mercantilização das atividades de turismo: o espaço como valor de troca 

 A utopia do tempo livre 
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 Condições para um turismo sustentável  

5. Metodologia de Ensino 

A disciplina constará de aulas expositivas, leituras, discussões e seminários de acordo com o conteúdo 

programático. Com relação a trabalhos práticos, os temas, metodologia e desenvolvimento serão definidos 

juntamente com os alunos. 

6. Bibliografia específica 

Básica 

LOHMANN, Guilherme & NETTO, Alexandre Panosso. Teoria do Turismo: conceitos, modelos e sistemas. 2ª.ed. São 

Paulo: Aleph, 2012. 

SEABRA, Giovanni. Turismo de base local: identidade cultural e desenvolvimento regional. João Pessoa: UFPB, 2007. 

BOULLON, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Tradução de Josely Vianna Baptista. São Paulo: EDUSC, 2002. 

BARRETO. Margarita. Manual de iniciação ao estudo do turismo. 13. Ed. Campinas: Papirus, 2003. 

YAZIGI. Eduardo. A alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano. 2ª. Ed. São Paulo: contexto, 2001. 

Complementar 

BRASIL, Ministério do Comércio e do Turismo: Embratur, Anuário Estatístico, Brasília, 2004. 

IANNI, O. A sociedade global. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1993. 

RODRIGUES, A. A. B. Turismo e geografia. Reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo: Hucitec, 1996. 

PAIVA, M. G. M. de. Sociologia do turismo. Campinas-SP: Papirus, 2001. 

SANTOS, M. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 

______. Turismo e espaço. Rumo a um conhecimento transdisciplinar. São Paulo: Hucitec, 1999. 

 

7. Critério de Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação deverá levar em consideração o desempenho e participação nas aulas, aprofundamento de 

conteúdo através das leituras dos textos bem como avaliação escrita, seminários e os trabalhos do final de 

curso. 

8. Instrumentos de Avaliação 

1. Prova escrita – subjetiva – voltada para estimular a capacidade de interpretação de textos e habilidade de 

síntese 

2. Espaço de diálogo – modelo alternativo de seminário no qual o aluno é estimulado ao aprimoramento 

conceitual. 

3. Debates de texto – voltado para a valorização do diálogo entre os grupos  

4. Elaboração de uma proposta de produção de espaço turístico ou elaboração de um relatório sobre o impacto 

de empreendimentos turísticos. 

5. Assiduidade – recompensa aos alunos que participaram ativamente das atividades. 

9. Atividades de Campo 
Devido aos objetivos da disciplina, a realização de uma atividade de campo é fundamental para o aprofundamento do 

conteúdo por parte dos alunos. A realização da mesma irá depender do aceite e parceria dos alunos com a Instituição. 

10. Horário de atendimento ao aluno: 

Agendar um horário com antecedência. 
 


