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Turismo e identidade local 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

O avanço das tecnologias dos meios de comunicação e dos transportes tornou acessível a 

muitos uma atividade que, até meados do século XX, era restrita às elites: o turismo. Segundo dados 

da Organização Mundial de Turismo (OMT), no ano de 2017, mais de 1 bilhão de pessoas viajaram 

internacionalmente, sem contar as viagens domésticas, ou seja, aquelas realizadas dentro de um 

mesmo país. Com o crescimento do setor de serviços, o turismo tende a ser um dos mercados que 

mais cresce em geração de empregos e renda.  

Com as atividades propostas nesta sequência didática, pretende-se que o aluno possa analisar 

materiais de divulgação turística do estado onde habita, procurando identificar como a imagem do 

local é “vendida” e se as propagandas refletem a realidade da região, além de analisar os impactos do 

turismo nesses lugares. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar materiais de divulgação turística do estado. 

• Identificar, discutir e problematizar os estereótipos acerca das paisagens e da cultura do 
estado reforçados pelo turismo. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Ideias e concepções sobre a 
formação territorial do Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, 
ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – As atrações turísticas do estado 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local:  sala de aula ou sala de informática. 
Organização dos alunos: organização habitual na primeira parte da aula; para a segunda atividade, organize-os em 
duplas. 
Recursos e/ou materiais necessários: lousa, giz, lápis, borracha, caderno, materiais de divulgação do turismo do estado 

onde a escola se situa. 

 

Separe, previamente, materiais de divulgação turística do estado onde se localiza a escola. 

Esses materiais podem estar em formato impresso, como folhetos disponibilizados pelo governo 

estadual ou municipal, pela Embratur ou por agências de turismo da região. Pode-se, ainda, pesquisar 

informações disponibilizadas na internet, por meio de sites de órgãos oficiais e de campanhas 

realizadas em mídias sociais. O site “Mapa do Turismo”, organizado pelo Ministério do Turismo do 

Brasil, pode servir como apoio para a busca dessas informações e para a identificação das regiões 

turísticas do estado (Disponível em: <http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home> 

Acesso em: 9 ago. 2018.). Caso a escola disponha de um laboratório de informática, os alunos podem 

explorar os sites oficiais de turismo do estado e de municípios turísticos da região. 

Inicie a aula explicando para os alunos que o turismo é uma importante atividade econômica 

no Brasil e que vem crescendo nos últimos anos, a exemplo da realização de grandes eventos 

esportivos por aqui, como a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Informe a eles que, 

em 2014, o turismo representou cerca de 7,9% do PIB brasileiro, segundo pesquisa realizada pelo 

Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Pergunte aos alunos se eles acreditam que o turismo é uma 

atividade econômica importante em seu estado. Espera-se que eles identifiquem algumas áreas do 

estado em que o turismo se destaca, citando exemplos de locais onde há maior infraestrutura turística 

e atrações famosas. Caso o município onde vivam seja um destino turístico, estimule-os a pensar na 

estrutura envolvida, como o número de hotéis e restaurantes e a presença de postos de informação e 

sinalização turística. 

Solicite aos alunos que formem duplas e distribua a elas os materiais de divulgação turística 

selecionados para a aula. Peça-lhes que identifiquem as atrações turísticas apresentadas e analisem 

quais aspectos (históricos, culturais, ambientais etc.) estão sendo divulgados. Explique à turma que, 

após a análise do material, as duplas deverão elaborar um pequeno texto, entre cinco e dez linhas, 

com as conclusões a que chegaram sobre os materiais recebidos.  

Peça a duas ou três duplas que leiam os textos por elas elaborados para os demais colegas. 

Comente sobre os apontamentos dos alunos e acrescente informações, se necessário. Parta das 

análises feitas pelas duplas para fomentar uma discussão sobre a possível predominância de um 

segmento turístico no estado, como negócios, eventos, presença de paisagens naturais, como praias, 

cachoeiras, cavernas, rios, lagos etc., propiciando atrativos de aventura e esportes, ou se o turismo 

http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home
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ocorre de forma diversificada, a partir de outros fatores. Em seguida, pergunte aos alunos por que 

essas são as atrações mais divulgadas em materiais de publicidade do turismo. Espera-se que os alunos 

apontem que essas atrações são as que mais agradam as pessoas, correspondendo às expectativas do 

que os turistas esperam ver na região. 

Finalize a aula solicitando aos alunos que, como tarefa de casa, respondam, no caderno, à 

seguinte pergunta: Qual é a imagem reforçada e explorada pelo turismo no estado onde se localiza a 

escola? Espera-se que os alunos identifiquem estereótipos ou características gerais relacionadas ao 

território em questão, como a valorização de belezas naturais e o uso de adjetivos como “paradisíaco”, 

“exuberante”, “bucólico” etc., e também relacionados à população local, que pode ser caracterizada 

como “alegre”, “acolhedora”, “receptiva”, dentre outros. 

 

Aula 2 – Os estereótipos explorados pelo turismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: organização habitual, na primeira parte da aula; para a segunda atividade, organize-os em 
grupos de três ou quatro integrantes. 
Recursos e/ou materiais necessários: lousa, giz, lápis, borracha, caderno. 

 

Inicie a aula com a avaliação da tarefa de casa. Solicite a quatro ou cinco alunos que leiam as 

próprias respostas e anote na lousa as palavras-chave, apontando as repetições de termos. A partir 

dessas respostas, discuta com os alunos sobre os estereótipos explorados pelo turismo, explicando, 

primeiramente, o que significa a palavra “estereótipo” e, depois, relacionando-a com modelos pré-

estabelecidos que exaltam alguma característica significativa da região. Promova a discussão focando 

a atenção da turma nos estereótipos turísticos existentes na região onde a escola está inserida, 

tentando identificá-los. 

Explique aos alunos que, muitas vezes, o turismo acaba reforçando estereótipos, ou seja, 

generalizando características específicas de um local para toda uma região e valorizando alguns 

aspectos de uma identidade cultural ou de um determinado tipo de paisagem em detrimento de 

outros, como se outros aspectos paisagísticos e culturais não existissem. Cite como exemplo o 

estereótipo do próprio Brasil, que vende a imagem da região litorânea em detrimento do interior do 

país, que representa a maior parte do território nacional. Da mesma forma, pelo olhar do estrangeiro, 

uma das características mais marcantes de nossa cultura é o carnaval, de modo que algumas pessoas 

de outras nacionalidades associam o país a praias, calor, carnaval e a um constante ritmo de festas. 

Esclareça que essa imagem do Brasil se relaciona com o estereótipo de “país tropical” – receptivo, 

carismático e festivo –, o qual não representa toda a diversidade de paisagens, climas e modos de vida 

presente no território nacional. 
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Para auxiliar os alunos a identificar como esses estereótipos influenciam os números do 

turismo, apresente a eles os dados das tabelas a seguir, obtidos a partir de uma pesquisa feita pelo 

Ministério do Turismo, em 2017, com turistas internacionais que visitaram o Brasil a lazer. 

 

 

 

 

Fonte: Ministério do Turismo. Estudo da Demanda Turística Internacional 2017. Disponível em: 

<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda-tur%C3%ADstica-internacional.html>. Acesso em: 9 ago. 2018. 

Utilize os dados das tabelas para promover uma reflexão junto aos estudantes. Peça a eles que 

observem os motivos das viagens dos turistas ao Brasil, pontuando que quase três quartos deles visitam 

o país em busca de “sol e praia”. Em seguida, incentive-os a observar a lista dos destinos mais visitados; 

peça a eles que mencionem quais são os municípios localizados no litoral e quais estão localizados no 

interior do país. Se necessário, utilize um mapa político do Brasil para auxiliá-los a visualizar a localização 

dos destinos. Pergunte a eles então o que podem concluir a partir dos dados apresentados; leve-os a 

perceber que há uma preferência dos turistas internacionais por destinos de praia, já que apenas dois 

dos destinos mais visitados não se localizam no litoral, o que vai de encontro aos dados sobre o motivo 

da viagem. É importante notar, também, que alguns destinos da região Sul, como Foz do Iguaçu e os 

municípios litorâneos do estado de Santa Catarina, recebem um grande fluxo de turistas dos países 

fronteiriços da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Paraguai, além do Chile. 

Em seguida, diga aos alunos que o turismo, ao valorizar certos aspectos espaciais e sociais, 

também acaba por esconder problemas sociais e ambientais que ocorrem no país, estado ou 

município. Explique que é comum encontrar, dentro de um mesmo município, grandes diferenças 

entre os locais visitados pelos turistas e os locais vivenciados cotidianamente pela população, sendo 

que os investimentos dos setores público e privado costumam privilegiar a área de atividade turística.  

Pergunte aos alunos se eles acreditam que isso ocorre no estado onde vivem, pedindo-lhes que 

argumentem em defesa de suas ideias. Espera-se que eles apontem as diferenças entre os locais turísticos, 

que costumam apresentar infraestrutura urbana, como sistemas de transportes integrados, iluminação 

pública eficiente, serviços em geral, e as áreas periféricas, onde geralmente há pouca infraestrutura, 

além de apresentar problemas sociais, como os relacionados a transporte, habitação e saúde. 

Motivo da viagem 
Porcentagem 
de turistas (%) 

Sol e praia 72,4 

Natureza, ecoturismo e 
aventura 

16,3 

Cultura 9,0 

Esportes 1,5 

Outros 0,8 

Total 100,0 

Destinos mais visitados 
Porcentagem 
de turistas (%) 

Rio de Janeiro (RJ) 27,0 

Florianópolis (SC) 19,6 

Foz do Iguaçu (PR) 12,5 

São Paulo (SP) 7,8 

Armação dos Búzios (RJ) 7,5 

Bombinhas (SC) 6,2 

Salvador (BA) 5,8 

Balneário Camboriú (SC) 4,3 

Itapema (SC) 3,7 

Angra dos Reis (RJ) 3,4 

Outros 2,3 

Total 100,0 
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Proponha aos alunos a produção de um material de divulgação turística do estado que fuja dos 

estereótipos, com o intuito de valorizar outras identidades paisagísticas e culturais. Esse material deve 

promover, pelo menos, um local turístico e deve levar em consideração a percepção dos próprios 

alunos sobre a importância do local para a história e a cultura do estado. Sugere-se que o trabalho seja 

realizado em grupos de três ou quatro integrantes e que seja apresentado no formato de panfleto 

impresso ou digital, ou ainda de um vídeo curto. 

Para a auxiliar os estudantes a desenvolver o trabalho, solicite a eles que formem os grupos e 

discutam exemplos de aspectos da cultura, história ou de determinada paisagem que mereçam 

destaque para a atividade turística, mas que não são exploradas por ela, anotando no caderno as 

conclusões da discussão. Espera-se que os estudantes apresentem como exemplos festas populares, 

manifestações culturais, construções históricas, museus, artesanatos e paisagens naturais que ainda 

não sejam explorados pelo turismo. Incentive-os a utilizar esse momento da aula para iniciar um 

rascunho do material que será produzido por eles e estipule a data para a apresentação do trabalho. 

 

Aula 3 – Apresentação dos trabalhos 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em um semicírculo, para a apreciação dos trabalhos. 
Recursos e/ou materiais necessários: os trabalhos produzidos anteriormente pelos alunos; se houver trabalhos 

elaborados em formato digital, será necessário utilizar recursos audiovisuais, como tela, computador e projetor, além de 

caixas de som. 

 

Reserve uma aula para a apresentação dos trabalhos, definindo o tempo de cada grupo. 

Estimule a turma a elaborar perguntas e comentários sobre as apresentações dos colegas e, ao final 

de cada uma delas, comente sobre o trabalho, ressaltando os aspectos que julgar importantes. Ao final 

das apresentações, converse com os alunos sobre os possíveis motivos pelos quais esses locais e 

aspectos culturais não são tão valorizados, como, por exemplo, a dificuldade de acesso ou a falta de 

divulgação. 

Os trabalhos dos grupos podem ser disponibilizados para toda a comunidade escolar, em 

formato de exposição ou de projeção coletiva em uma data específica. Caso eles tenham elaborado 

panfletos, procure afixá-los em um mural em área comum da escola; já para as apresentações em 

formato digital, é possível disponibilizá-las no site ou blog da escola. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Durante a primeira aula, espera-se que os alunos analisem a divulgação turística do próprio 

estado, identificando quais são atrações turísticas e os aspectos históricos, culturais e paisagísticos 

ressaltados na região onde a escola se situa. Avalie a participação dos alunos durante a aula e, na 

segunda atividade, verifique se os alunos reconheceram corretamente os aspectos paisagísticos, 

históricos e culturais que esses materiais visam divulgar.  

A segunda aula visa discutir os aspectos do estado onde localizasse encontra a escola 

explorados pelo turismo, possivelmente de forma estereotipada. Analise, durante a aula, a 

participação dos estudantes nas atividades de discussão, observando tanto as intervenções quanto os 

questionamentos, verificando se compreenderam o que e quais são os estereótipos envolvidos no 

turismo estadual. 

Na terceira aula, espera-se que os alunos apresentem alternativas para escapar dos 

estereótipos ressaltados pelo turismo e explorar o conhecimento sobre o espaço por meio da 

divulgação de um “turismo alternativo”. Verifique se, durante a apresentação dos trabalhos, os alunos 

compreenderam que outros aspectos da paisagem, da história e da cultura também poderiam ser 

valorizados pela atividade turística.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Responda às questões abaixo. 

a) Qual é a atração turística mais famosa do estado onde vive? 

b) Você acha que essa atração representa a cultura, a história e as paisagens predominantes do 

estado? Justifique. 

2. Da mesma forma como identificamos estereótipos na divulgação turística do Brasil e do estado 
onde vivemos, é possível encontrá-los na divulgação de outros locais mundo afora. Preencha a lista 
abaixo com exemplos de países ou cidades estrangeiras que vêm à sua mente quando pensa em 
cada um dos tipos de turismo mencionados: 

• Turismo histórico: 

• Turismo de negócios: 

• Ecoturismo: 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que nem todas as atrações turísticas são, de 
fato, parte do cotidiano da população de um determinado local. No entanto, eles podem 
reconhecer, também, que certas atrações turísticas acabam se tornando parte da identidade da 
população local.  

2. Resposta pessoal. Utilize as respostas a essa questão para discutir com os alunos sobre os 
estereótipos associados a países, continentes ou cidades, mostrando a eles como as imagens que 
vemos nas propagandas, nos filmes e na televisão influenciam a nossa percepção sobre os locais.  


