
 

 

Universidade federal de Juiz de Fora 
Instituto de Ciências Humanas 

Departamento de Turismo 
Curso de Bacharelado em Turismo 

 

 

GESTÃO DE ATRATIVOS CULTURAIS 
 

 

TUR 093 
 

 

CARÁTER DA 
DISCIPLINA 

 
 

ELETIVO 
 

 

CARGA 
HORÁRIA 

TEÓRICA ( 45h )  

PRÁTICA (  15h ) 

   TOTAL: 60 h (4 créditos) 
EMENTA: A disciplina visa compreender como os atrativos culturais emergem a partir dos recursos 
físicos e simbólicos de um determinado lugar. Para tal, em um primeiro momento, a discussão traz os 
conceitos e categorias de atrativo ao mesmo tempo em que pensa nas formas possíveis para sua 
gestão. Na sequência, ao propor uma metodologia de gestão para os atrativos, parte-se do princípio que 
os mesmos devem ser lidos e interpretados enquanto textos. Nesta vertente semiológica, o storytelling 
aplicado na constituição de marcas torna-se um storyliving, ou seja, uma vivência em três dimensões. 
Aqui, então, entendemos o gestor como um curador que organiza as narrativas sensoriais às quais os 
visitantes serão imersos ao longo dos passeios. Na sequência, as cinco gerências que pautam o 
storyliving são apresentadas e estudadas, sendo as mesmas, concomitantemente, ilustradas a partir de 
exemplos e estudos de caso. Ao longo destes estudos teóricos, espera-se que os alunos desenvolvam 
trabalhos de campo, para assim elaborar auditorias e intervenções em atrativos culturais potenciais ou 
já consolidados.  Finalmente, algumas tendências em atrativos culturais são apresentados aos alunos. 
O trabalho de campo online surge como uma forma de permitir aos alunos um melhor conhecimento dos 
processos de gestão das visitas, principalmente em um momento em que diversos museus oferecem 
visitas virtuais como uma maneira de ampliar o público visitante, democratizando o acesso a um acervo 
considerado patrimônio da Humanidade. A partir destas atividades no modelo de Ensino Remoto 
Emergencial, a prática da disciplina Gestão de Atrativos Culturais consegue confrontar teoria e prática, 
ampliando as percepções críticas e profissionais dos alunos. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO TEÓRICO E PRÁTICO 

 (a ser trabalhado de forma síncrona e assíncrona) 

 

  UNIDADE 01: DEFINIÇÕES EM ATRATIVOS CULTURAIS 

1.1. Cultura e atratividade turística dos lugares 

1.2. Delimitações na abrangência do conceito de atrativo cultural 

1.3. Tipos e categorias de atrativos culturais 

 

  UNIDADE 02: ATRATIVOS COMO PROCESSOS DE SERVIÇO 

2.1. Características das produções em serviços e suas interfaces com atrativos culturais. 

2.2. Estrutura administrativa e rotina de funcionamento dos museus. 

 

   UNIDADE 03: ATRATIVOS COMO EXPERIÊNCIA – A JORNADA DO VISITANTE (STORYLIVING) 

3.1. Museu como local de experiência 

3.2. Conceito em Jornada do Visitante 

3.3. Storytelling e narratologia: arquétipos e jornada mística do herói 

3.4. Do storytelling ao storyliving: das narrativas lineares às narrativas sensoriais 

3.5. Gerências da Jornada do Visitante (Storyliving) 

 

    UNIDADE 04: ESTUDOS DE TENDÊNCIAS EM ATRATIVOS CULTURAIS 

4.1.Visita de empresas;       

4.2. Lugares de memória literária e pop-ficcional;  

4.3. Casas-museus;  
4.4. Ruínas históricas "in natura" e estética do abandono;  

4.5. Lugares de consciência, de memória e de esquecimento de violências (e.g. campos de 
concentração, fazendas escravagistas...);  

4.6. Outros 



 

 

  UNIDADE 05: TRABALHOS DE CAMPO ONLINE  

5.1. Visita de Museus Online – ensino da técnica de diagnóstico da Jornada do  Visitante em 
atrativos culturais com visitas imersivas via Internet (e.g. plataforma Era Virtual). 

5.2. Atividade de  Diagnóstico da Jornada do Visitante em Atrativos Online. 

5.3. Atividade de Elaboração de uma nano-exposição online ou em casa, com apresentação por 
vídeo aos demais discentes e professor. 
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 AVALIAÇÃO: 
 

De acordo com o artigo sexto, inciso quatro da Resolução n. 33.2020, de 14 de agosto de 2020, que 

“regulamenta a realização de Ensino Remoto Emergencial (ERE) nos cursos de graduação presencial da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em caráter excepcional, seguindo as orientações de 

proteção à saúde no contexto da pandemia do novo coronavírus. A saber: “[...] a aferição do 

aproveitamento será realizado em, ao menos, três oportunidades, durante o período letivo, sendo que 

nenhuma das avaliações parciais poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da nota máxima, 

conforme o disposto no art. 33 e 35 do Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG)”. 

De acordo com o Regimento Acadêmico de Graduação da UFJF, artigo 35, “a discente ou o discente tem 



direito à segunda chamada de qualquer avaliação, desde que apresente requerimento ao professor da 

disciplina, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar de sua aplicação, contendo justificativa que 

demonstre a impossibilidade do comparecimento”. 

 

 


