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EMENTA: 

O entendimento da paisagem natural através dos seus recursos físicos e sistemas morfoclimáticos se faz de 
extrema importância para o uso e para o planejamento turistico. As ferramentas cartográficas auxiliam na 
localização do seus respectivos recursos naturais no processo de inventariação turistica. A caracterização dos 
elementos físicos da paisagem natural fornecem dados para um entendimento geosistêmico que possibilite um 
planejamento racional e sustentável da atividade. A relação homem/meio ambiente sobre o espaço físico da 
paisagem será tratada sob a ótica da ação antrópica que determina impactos do turismo em vários biomas 
brasileiros. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O conteúdo será trabalhado entre aulas síncronas e assíncronas. Todas as aulas síncronas 
serão gravadas e disponibilizadas na plataforma Google Sala de Aula da disciplina.  
 
 
Unidade I - Introdução ao estudo da paisagem e a relação sociedade/natureza  
1.1. O conceito de espaço geográfico: uma relação entre sociedade e natureza. 
1.2. A distinção entre espaço e paisagem. 
1.3.  As correntes sobre o estudo da paisagem: as cinco portas paisagem 
1.4.  A paisagem como síntese geo-ambiental. 
1.5. Noções sobre meio ambiente e ecologia política 
1.6. A trama entre meio ambiente, crescimento econômico e desenvolvimento local / sustentável 
 
Unidade II – Planejamento/gestão do turismo e a inter-relação com elementos da paisagem  
2.1. Os elementos físicos da paisagem natural e o planejamento do turismo. 
2.2.  As potencialidades paisagísticas brasileiras.  
2.3. A interpretação e o potencial da paisagem no turismo. 
2.4. A paisagem como produto do consumo turístico.  
2.5. Valorização e divulgação das paisagens / Paisagem literária e o turismo literário. 
2.6. Políticas de paisagem e território: qual a relação com o turismo?  
 
Unidade III – Ferramentas auxiliares da cartografia e análise espacial no planejamento/gestão do turismo. 
3.1. Compreender a contribuição das geotecnologias à atividade turística. 
3.2. Apresentar principais ferramentas e possibilidades de uso para o planejamento do turismo. 
3.3. O inventário turístico dos elementos físicos da paisagem: conceitos e definições. 
3.4. Inventário da paisagem, planejamento e suas aplicações no turismo: aspectos práticos. 
3.5. Os elementos físicos da paisagem nas políticas, planos, programas e projetos. 
3.6.  Aplicação dos estudos de paisagem, na análise ambiental e no planejamento. 
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Periódicos 
1 – Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo (RBTUR) 
2 – Revista Geografias 
3 – Journal of Tourism Research  
4 – Revista Estudios Y Perspectivas en Turismo 
 
 
AVALIAÇÃO: Será realizada em, três oportunidades, durante o período levo, conforme o disposto no art. 33 e 35 do 
Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG). As avaliações se darão via construção do portfólio de atividades (resenha, 
clipagem, etc.) e duas etapas do trabalho final que consistirá na produção de material visual e podcast sobre a temática de 
roteiros interpretativos da paisagem.  
 

 


