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RESUMO

BONFIM, B. B. R. A geografia na formação do profissional em turismo. 2007. 274 f.
Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 1995.
Este trabalho teve como objetivo analisar as dificuldades teórico-metodológicas
constatadas na disciplina de Geografia do Turismo. Apresenta informações obtidas
em pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo. Constituem a pesquisa
bibliográfica enfoques teórico-metodológicos de diferentes estudiosos do assunto, o
histórico do curso de Turismo no Brasil e no Paraná e as políticas públicas relativas
ao turismo. Para as pesquisas de campo optou-se pela preparação de seis
diferentes questionários, que foram aplicados em três momentos específicos: no
primeiro momento, a alunos do primeiro ano do curso de Turismo do Centro
Universitário Positivo; no segundo momento, a coordenadores, professores e alunos
de cursos de Turismo do Paraná, por ocasião do I Encontro Paranaense de
Hotelaria e Turismo em Campo Mourão em 2006. Antes do terceiro momento, foram
entrevistados três docentes formados em Geografia e doutores em Turismo. A partir
das entrevistas procedeu-se ao terceiro momento com a aplicação de questionário a
docentes e alunos de cursos de Turismo de quatro faculdades de Curitiba. Os
resultados mostraram que a disciplina de Geografia do Turismo se apresenta ainda
nebulosa tanto em termos de proposta curricular quanto em termos de conteúdos,
conceitos, competências e habilidades. Por meio de um estudo de caso sobre a
Região Litorânea do Paraná, apresentam-se categorias e conceitos geográficos,
considerados de fundamental importância para o futuro profissional em Turismo.
Palavras-chave: Geografia. Turismo. Categorias e conceitos geográficos.

ABSTRACT

BONFIM, B. B. R. The geography in the training of the professional in tourism.
2007. 274 f. Tese (Ph.D.). Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences,
University of Sao Paulo, Sao Paulo, 1995.
This work had as objective to analyze the theoretical and methodological problems
found in the discipline of geography Tourism. It presents information obtained in
bibliographic and field searches. It builds a bibliographic search in focus of the
methodological approaches from various scholars of the subject, the history of the
course of tourism in Brazil and in the state of Paraná and the public policies relating
to tourism. For searches of field opted for the preparation of six different
questionnaires, have been applied in three specific moments: at first the students of
the first year of the course of Tourism of the University Center Positive. At the
second, the coordinators, teachers and students of courses of Tourism of Parana, at
the First Meeting of Hotel and Tourism Paranaense in Campo Mourão in 2006.
Before the third time, three teachers trained in Geography and doctors in Tourism
were interviewed. By this interviews has been created the third time with the
implementation of the questionnaire teachers and students of courses of Tourism of
four faculties of Curitiba. The results showed that the discipline of geography Tourism
presents itself still nebulous in terms of curriculum as well as in terms of content,
concepts, skills and abilities. Through a case study on the region Litorânea of Parana
the vital importance of categories and geographical concepts for the professional
future in tourism is presented.
Keywords: Geography. Tourism. Categories and geographical concepts.
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