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 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II CURSO DE 

TURISMO  
Semana 1 

(21 a 25/09) 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Sociologia, Fundamentos de Turismo, Mercado Turístico, 

Patrimônio Artístico e Cultural.  
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1. Disciplina: SOCIOLOGIA DO LAZER E 

DO TURISMO  

a. Ler o texto.  

 

b. Responder as questões. 

 

a. O link do texto está 

indicado na tarefa 1.  

 

b. Responder 

formulário no link 

indicado na tarefa 1.  

 

2. 

 

Disciplina: MERCADO TURÍSTICO  

 

a. Ler o texto.  

 

  

b. Para maiores informações sobre o 

tema, assista ao vídeo proposto.  

 

 

c. Questionamentos sobre o tema.  
 

 
 

a. O texto está 

apresentado na tarefa 2 

desse formulário.  

 

b. Acesse o vídeo 

disponibilizado no 

seguinte link: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=D0vHID96k

TQ  

 

c. Link do Formulário para 

responder aos 

questionamentos está 

indicado na tarefa 2.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0vHID96kTQ
https://www.youtube.com/watch?v=D0vHID96kTQ
https://www.youtube.com/watch?v=D0vHID96kTQ
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3. Disciplina: FUNDAMENTOS DO 

TURISMO  

a. Ler o texto.  

 

 

b. Para maiores informações sobre o 

tema, assista ao vídeo proposto.  

 

 

c. Questionamentos sobre o tema. 

 

 

 

a. O texto está 

apresentado na 

tarefa 3 desse 

formulário.   

 

b. Assista ao vídeo 

disponibilizado em: 

https://www.youtube.com/

watch?v=RQAB3ADQNPE 

c. Link do Formulário 

para responder aos 

questionamentos está 

indicado na tarefa 3.   

 
 

4.  Disciplina: PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E 

CULTURAL  
 

Neste nosso primeiro contato, vou buscar 

reproduzir um pouco das proposições que 

faríamos em nossos encontros presenciais no 

início do curso.  

 

Em Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de 

Janeiro, vamos conversar sobre o que constitui a 

rede que tece os bens e valores no/do RJ. 

 

 

a. Acesse o link do 

formulário que está  

indicado na tarefa 4. 

 

 

TAREFA 1 

 

Disciplina: SOCIOLOGIA DO LAZER E DO TURISMO 

 

Sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de sociologia do lazer e turismo. Meu 

nome é Afrânio Silva e estou junto com você nesse desafio de volta as aulas à 

distância. Se quiser entrar em contato comigo meu e-mail é 

afranioliveiras@hotmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQAB3ADQNPE
https://www.youtube.com/watch?v=RQAB3ADQNPE
mailto:afranioliveiras@hotmail.com
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Nesta semana, vamos nos dedicar a introdução à antropologia. Vamos estabelecer 

uma relação entre o turismo e a cultura. Mas antes de fazermos essa discussão 

mais aprofundada, é necessário que vocês tenham contato com alguns conceitos 

da antropologia. De grosso modo, a antropologia é a ciência que estuda o ser 

humano de modo totalizante, mas em especial suas manifestações culturais. Vocês 

lerão o texto “Ritos corporais entre os Nacirema” que se encontra no link 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364413/mod_resource/content/0/Na

cirema.pdf 

 

Logo em seguida, terão que responder três questões no link 

https://forms.gle/HjdDxLKD3aQxt3Ds5 . 
 

1. Quais elementos da cultura dos Nacirema provoca estranhamentos em você? 

2. Quais elementos da cultura dos Nacirema provoca familiaridade em você? 

3. Quais aproximações podemos fazer entre a cultura dos Nacirema e nossa 

própria cultura? 

 

 

TAREFA 2 

 

Disciplina: MERCADO TURÍSTICO  
 

1. Texto para leitura:   
Assim como a economia mundial tem se globalizado, com o turismo não é diferente, pois 

a globalização atingiu vários setores da vida e isto significa que as informações locais podem 

ser acessadas dos mais longínquos lugares. Essa abertura de fronteiras possibilita conhecer 

sobre atrativos turísticos de cada localidade, independentemente de onde a pessoa esteja. 

Segundo Lemos (2001, p.128), o mercado turístico consiste no “conjunto de relações de 

troca e de contatos entre aqueles que querem vender e os que querem comprar bens e serviços 

turísticos”. É um local onde existe oferta e procura para as trocas comerciais. Nesse aspecto 

não se diferencia do comércio tradicional; por outro lado, a diferença está no produto. 

Vejamos: no tradicional, os consumidores compram uma determinada mercadoria num país e 

poderão levá-la para o de origem; já no turismo, o processo ocorre ao contrário: são os 

consumidores que se deslocam para consumir os produtos oferecidos in loco. 

Para Oliveira (2001, p. 64), o mercado turístico é formado por: 

 atrativos turísticos - entendidos como todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse 

turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los;  

 

 equipamentos e serviços turísticos - entendidos como o conjunto de edificações, 

instalações e serviços indispensável ao desenvolvimento da atividade turística; são 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364413/mod_resource/content/0/Nacirema.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364413/mod_resource/content/0/Nacirema.pdf
https://forms.gle/HjdDxLKD3aQxt3Ds5
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constituídos pelos meios de hospedagem, alimentação, entretenimento, agenciamento, 

informações e outros serviços voltados para o atendimento aos turistas; 

 

 infraestrutura de apoio turístico - composta pelo conjunto de obras e instalações de 

estrutura física de base que proporciona o deslocamento da atividade turística, tais como: 

o sistema de comunicação, transportes, serviços urbanos. 

 

A relação de troca e de contato entre os fornecedores e consumidores pode ser dividida 

em seis etapas, a saber:  

 a relação entre os fornecedores e as empresas do setor, como por exemplo, o 

fornecedor de carnes e um restaurante de hotel; 

 a relação entre as operadoras turísticas e os hotéis, as empresas de transportes e 

outros serviços turísticos; 

 a relação entre as operadoras e as agências; 

 a relação entre as agências e os turistas; 

 a relação entre os turistas e as empresas da localidade receptora; 

 a relação direta entre a localidade receptora e as localidades emissoras. 

 

Para Beni (1998), os mercados consistem em um sistema de informação, possibilitando a 

agentes econômicos, a produtores e consumidores a tomada de decisões do que produzir, como 

produzir e para quem produzir determinado produto ou serviço, a fim de que a sociedade 

alcance as três eficiências: atributiva, produtiva e distributiva. 

De acordo com Balanzá e Nadal (2003, p.125), o mercado pode ser analisado sob três 

pontos de vista diferentes:  

 do ponto de vista econômico - que aponta para a oferta e a demanda que 

coincidem, uma determinada quantidade de mercadoria disponível para 

compra/venda, em um momento determinado e a fixação de um preço; 

 

 do ponto de vista físico - quando se consideram aqueles lugares onde se 

realizam as compras/vendas, que podem ser fixos, como a bolsa de valores e o 

mercado central, ou não fixos, como as feiras e os congressos; 

 

 do ponto de vista do marketing - que inclui os dois pontos anteriores, 

enfatizando a importância dos bens e serviços, e, principalmente, das pessoas. 

O marketing estuda os mercados do ponto de vista dos consumidores, 

averiguando seus desejos e preferências para satisfazê-los e tratá-los com 

uma oferta determinada. 

 

Dificilmente a concorrência do mercado turístico é perfeita, por se basear fortemente 

em aspectos diferenciais, o que faz com que cada produto turístico se diferencie dos outros, 

visto que um serviço ou produto oferecido não exatamente igual a outros, ainda que o seja em 

outra localidade (IGNARRA, 1999). 

 É fato que, na prática, a atividade turística no Brasil se restringe muito mais a uma 

minoria, a uma camada economicamente favorecida. Mas isso não inviabiliza a realização de 
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atividades do turismo por uma população menos favorecida, que não pode viajar. É possível, com 

um custo muito mais baixo, desenvolver a prática turística, que pode ser realizada próxima das 

residências, desde que o governo proporcione os espaços recreativos e equipamentos 

adequados para tal.  

 

2. Atividade proposta:  
Após ler o texto e assistir ao vídeo, responda aos questionamentos propostos no seguinte 

link:   

https://forms.gle/M7uRzmFkJ5JtavJN9 

 

 

TAREFA 3 

 

Disciplina: FUNDAMENTOS DE TURISMO  

 

1. Texto para leitura:   

 
1.1 Thomas Cook: o pai do turismo 

 

Thomas Cook, o pai das agências de viagens, organizou, em 1841, a primeira excursão para 

transportar 578 pessoas de Loughborough a Leicester, a fim de participarem de um congresso 

antialcoolismo. Nesse processo de organização da viagem, ficou claro que o meio de transporte 

não era o único item necessário, mas também se precisava levar em conta outros segmentos, 

tais como: hospedagem, alimentação e pontos turísticos. Ainda se incluíram outras atividades 

como jogo e dança ao som da banda que acompanhou os viajantes. 

Depois desse feito, Cook passou a explorar comercialmente um novo ramo de transporte 

e organização de viagens. Em 1845, com o intuito de organizar viagens atendendo aos desejos 

de clientes, fundou, em parceria com seu filho James, a agência Thomas Cook & Son. Foi ele o 

primeiro a criar o pacote turístico (preço, passagem, translados, refeições e hospedagem). 

Thomas Cook, personagem que revolucionou a atividade comercial do turismo, foi quem 

introduziu o conceito de viagem organizada e assim popularizou essa atividade e a tornou mais 

acessível a todas as classes sociais. 

 

1.2 O que é o turismo? 

Turismo compreende um sistema de serviços com finalidade única e exclusiva de 

planejamento, promoção e excursão de viagem. Mas é preciso que se tenha infraestrutura 

adequada para atender ao desejo e/ou necessidade da pessoa que adquiriu o serviço, a saber: 

a recepção, hospedagem, consumo e atendimento às pessoas e/ou grupos oriundos de suas 

localidades residenciais. 

Para esclarecer um pouco mais, descreveremos alguns conceitos básicos de turismo 

fundamentados em autoridades no assunto. 

https://forms.gle/M7uRzmFkJ5JtavJN9
https://forms.gle/M7uRzmFkJ5JtavJN9
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O professor e semanticista Hayakawa (1963, p.16) apresenta as acepções de turismo 

partindo de dois pontos de vista: o do viajante e o do sistema econômico. O do primeiro 

compreende uma “viagem ou excursão por prazer, a locais que despertam o interesse”; o do 

segundo, ao afirmar que turismo é o conjunto dos serviços necessários que visa dar condições 

de atendimento por meio de provisão de itinerários, guias, acomodações, transporte entre 

outros serviços para atrair os que fazem turismo. Portanto, há o envolvimento de múltiplos 

interesses conjugados em atividade econômica, contribuindo para a criação de riqueza e 

melhoria do bem-estar dos cidadãos. 

De acordo com Montejano (2001), o fenômeno turístico é uma atividade humana 

fundamentada em disciplinas relacionadas com as ciências sociais e humanas, interligado 

diretamente com o tempo livre e com a cultura do lazer. 

Para Hermann Von Schattenhofen (apud MOESCH, 2002, p. 10), o turismo “compreende 

todos os processos, especialmente os econômicos, que se manifestam na chegada, na 

permanência e na saída do turista de um determinado município, país ou estado”. 

A Organização Mundial de Turismo (OMT), em 1994, formulou um conceito de turismo 

que passou a ser referência para a elaboração das estatísticas internacionais. Vejamos: 

 

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante 

suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, 

por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios ou outras (OMT, 2001, p. 38). 

 

Embora se encontrem diferentes conceitos de atividade turística, o interessante é que, 

de modo geral, nesses conceitos há inclusos os três aspectos básicos componentes da estrutura 

do turismo, que são: o físico, o tempo e o indivíduo. 

O turismo constitui-se fundamentalmente como um conjunto de técnicas baseadas em 

princípios científicos com o objetivo de prestar uma série de serviços a pessoas que 

intencionam aproveitar o tempo livre para viajar, denominadas turistas ou excursionistas. Esse 

tempo disponível para o lazer, fins de semana, férias, feriados prolongados, termina por 

incentivar um grande número de pessoas a aderir ao turismo como uma necessidade vital para 

a qualidade de vida. 

As atividades turísticas influenciam, quer se queira, quer não, o comportamento do 

indivíduo, na sua forma de ver o mundo, até porque nessas viagens estreita-se a distância não 

só física, mas também cultural, possibilitando, assim, muitas vezes, a compreensão do lugar que 

o indivíduo ocupa no mundo e a ligação que possa existir entre indivíduos. Esse é um ponto 

positivo da atividade turística. 

 

2. Atividade proposta:  
Após ler o texto e assistir ao vídeo, responda aos questionamentos propostos no link indicado:   

https://forms.gle/ia2faJ1Bb4HwxPh7A  

 

 

 

https://forms.gle/ia2faJ1Bb4HwxPh7A
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TAREFA 4  

 

Disciplina: PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL  
 

Estimada turma de futuros guias de Turismo!  

 

Espero que estejam bem e em paz, mesmo em meio aos acontecimentos recentes. 

 

Para começar, minha proposta aqui é conhecer um pouco de sua história, memórias e imagens 

que compõem os valores que permeiam a construção de suas sociabilidades, pertencimentos e 

vivências culturais.  

 

Para tanto, elaborei algumas questões que têm por objetivo conhecer vivências que marcam 

suas histórias de vida. É importante mencionar que em nossa disciplina as imagens sempre 

estarão presentes. Por isso, além de ver e ler essas imagens, também produziremos registros 

de forma individual ou coletiva. 

 
Nessa proposta faremos nossa primeira aproximação a partir do formulário a seguir.  

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMI0abUrbcf2luxbFeWjI6uur

MkCrR_LAJ0xY7faZYOXjKIA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMI0abUrbcf2luxbFeWjI6uurMkCrR_LAJ0xY7faZYOXjKIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMI0abUrbcf2luxbFeWjI6uurMkCrR_LAJ0xY7faZYOXjKIA/viewform?usp=sf_link

