
 1 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Pró-Reitoria de Pesquisa 
Programa de Auxílio para a Pesquisa dos Recém-Doutores 
Telefones: 3499-4034 ou 3499-4035 
 

 
Relatório Científico 
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FACE 

 
 
  5. Título do projeto apoiado pela PRPq: LAZER E TURISMO COMO 
POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO ACADÊMICA NO NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU (título provisório). 
 
Título definitivo da pesquisa: REFLEXÕES SOBRE O LAZER NO CONTEXTO DA 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  EM TURISMO NO BRASIL 
   
  6. Ano de implementação: 2006 
 
  7. Período de vigência: 01/03/2006 a 30/09/2007 
   
8. Modalidade de relatório: ___Parcial*  _X_Final** 
*A ser apresentado no caso de solicitação de prorrogação para execução do projeto. O 
prazo máximo de prorrogação a ser concedido é de 6 (seis) meses. 
** A ser apresentado, no máximo, 60 dias após o término previsto para o projeto.    
  
  9. Liste os principais objetivos do projeto original. 

Objetivo geral: Analisar os Programas de pós-graduação stricto sensu – Mestrado – 
reconhecidos pela CAPES, relacionados à área do Turismo, verificando suas 
interfaces com a produção de conhecimentos sobre o lazer.  

 
Os objetivos específicos foram: 

 Empreender uma caracterização geral, disciplinar e temática dos Cursos de 
Mestrado relacionados ao Turismo no Brasil; 

 Analisar as propostas dos Cursos, considerando os seguintes tópicos: concepção, 
objetivos, perfil de formação, áreas de concentração, linhas e projetos de pesquisa, 
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estrutura curricular, corpo docente, produção científica, regulamento, infra-
estrutura, articulação ensino/pesquisa e pós-graduação/graduação; 

 Verificar a relação dos conhecimentos produzidos sobre o turismo com o campo de 
estudos sobre o lazer, 

 Mapear elementos que possam colaborar com a elaboração de um documento-
proposta referente à criação de um Mestrado em Lazer e/ou Turismo na UFMG. 

 
 
10. Liste as principais atividades executadas no período visando ao alcance dos  

objetivos. 

 Reuniões quinzenais para estudos da equipe envolvida com a pesquisa. 

 Orientação de acadêmicos bolsistas e voluntários de Iniciação Científica; 
orientação de um estudante de pós-graduação lato sensu. 

 Pesquisa bibliográfica sobre as palavras-chave da pesquisa: lazer, turismo, 
pós-graduação no Brasil. 

 Solicitação de anuência institucional aos coordenadores dos cursos de 
Mestrado acadêmico, reconhecidos pela CAPES (Mestrado em 
Turismo/Univali, criado em 1997; Mestrado em Turismo/UCS, criado em 
2001; Mestrado em Hospitalidade/Universidade Anhembi-Morumbi, criado 
em 2002; Mestrado em Turismo e Meio Ambiente/UNA, criado em 2002). A 
princípio, o Mestrado em Turismo da UNB também seria investigado, mas, 
como se trata de um curso profissionalizante, optamos por considerar 
somente os Mestrados acadêmicos. 

 Redefinição da metodologia da pesquisa, tendo em vista que todos os 
Cursos de Mestrado são realizados por instituições particulares e, na 
solicitação de anuência para participação na pesquisa, três dos quatro 
cursos informaram que poderiam disponibilizar apenas os dados divulgados 
em seus respectivos websites. Considerando este novo encaminhamento, 
as informações contidas nos sites foram tratadas como dados passíveis de 
análise documental. 

 Coleta, análise de dados e discussão dos resultados. 

 Elaboração, concomitantemente à realização da pesquisa, de um 
documento-proposta referente à criação do Mestrado Acadêmico em Lazer 
na UFMG, no âmbito da área Multidisciplinar da CAPES – aprovado para 
iniciar suas atividades em 2007.  

 Apresentação de trabalhos (pôsteres e comunicações orais) sobre a 
pesquisa em eventos científicos: Semana do Conhecimento da UFMG (2006 
e 2007); Seminário ―O lazer em debate‖ (UFMG, 2006; UFRJ, 2007); 
Encontro de Intercâmbio Anima/CELAR (UFRJ, 2006); Seminário da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Turismo – ANPTUR 
(UAM, 2007); Encontro Nacional de Recreação e Lazer – ENAREL (PUC-
PR, 2006; PMR/UFPE, 2007). Este último trabalho foi selecionado para ser 
publicado no livro lançado no evento (Anexo 2). 

 Preparação do relatório de pesquisa. 
 
 
11. Liste as atividades ainda em andamento. 

 Preparação de artigo científico sobre a pesquisa, submetido ao periódico 
Caderno Virtual do Turismo/UFRJ. 
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12. Usando como referência os objetivos listados no item 9, apresente e discuta os  
principais resultados alcançados, deixando claro os avanços teóricos, 
experimentais ou práticos obtidos pela pesquisa (os resultados formais – 
publicações, patentes e outros produtos - são solicitados no item 16): 

 
1 - Em termos de avanços teóricos, a pesquisa bibliográfica realizada nos permitiu 

aprofundar aspectos relacionados à compreensão do turismo, demandando uma revisão 
dos conceitos e a busca de outros parâmetros não associados apenas a uma abordagem 
econômica deste fenômeno, que é aquela que prevalece no meio acadêmico, no âmbito 
de órgãos governamentais relacionados ao setor e, sobretudo, no domínio privado. 

Sendo um campo de interesse multidisciplinar, não existe uma concepção única e 
amplamente aceita, mas, observa-se que a maioria dos conceitos o enfatiza como um 
fenômeno caracterizado pelo deslocamento de pessoas e sua permanência temporária 
em diferentes destinos. Segue, abaixo, uma revisão conceitual do turismo, bem como 
algumas considerações relacionadas a este aspecto, tendo em vista compreender a 
essência deste fenômeno. 

As raízes etimológicas da palavra turismo (do latim tornare, que significa giro, 
viagem circular de volta ao ponto de partida) acentuam sua relação com a viagem, idéia 
implícita em vários conceitos elaborados no século XX. De acordo com Andrade (2002), 
um dos mais antigos conceitos de turismo foi elaborado em 1910, cuja autoria se deve a 
Herman von Schullard. Para este economista austríaco, o turismo representava ―a soma 
das operações, especialmente as de natureza econômica, diretamente relacionadas com 
a entrada, a permanência e o deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de 
um país, cidade ou região‖ (p. 33).  

Esta definição apresenta uma abordagem econômica sobre este fenômeno, o que 
mantém relações com o contexto da época. Naquele período, já se observa o início da 
difusão social do turismo e muitos países se beneficiavam dessa possibilidade, 
especialmente na Europa. Por isso, é possível perceber nas primeiras décadas do século 
XX o interesse em se estudar os impactos do turismo na economia, e vice-versa. 

Sancho (2001) esclarece que os estudos acadêmicos sobre o turismo começaram 
a se desenvolver de uma forma mais sistematizada no período compreendido entre as 
duas guerras mundiais, destacando-se os trabalhos de economistas europeus como 
Glucksmann, Schwinck e Bormann, ligados à Escola de Berlim. Talvez o interesse maior 
da Alemanha fosse lograr divisas advindas da atividade turística, pois, ajudariam na 
expansão de seu poder na Europa (ANDRADE, 2002). 

Dentre os conceitos desses três estudiosos, Andrade (2002, p.35) destaca 
Bormann que, do seu ponto de vista, teria apresentado mais detalhes à discussão, ao 
afirmar que turismo é ―o conjunto de viagens que tem por objetivo o prazer ou motivos 
comerciais, profissionais ou outros análogos, durante os quais é temporária sua ausência 
da residência habitual‖. 

Observando os conceitos de turismo formulados por Schullard e por Bormann, 
percebemos poucas diferenças, cabendo ao último autor acrescentar os objetivos dos 
turistas (ou suas motivações), bem como ressaltar a questão da temporalidade do 
fenômeno, permitindo-nos fazer uma distinção entre o turismo e a migração. Mesmo 
assim, a base conceitual de ambos autores permanece referenciada na abordagem 
econômica. Além disso, constatamos que o turista era, de certa forma, ocultado nas 
definições conceituais. Em 1936 observa-se a introdução da perspectiva do turista ao 
debate, entretanto, a abordagem continua centrada na dimensão econômica. 

Segundo a definição elaborada por Norwal, turista é a pessoa que entra num país 
estrangeiro sem a intenção de nele fixar residência, ou trabalhar regularmente, e que 
gasta no país visitado o dinheiro adquirido em outro lugar (ANDRADE, 2002). 
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 Nessa época, a Liga das Nações determinou um critério estatístico para se definir 
a categoria ―turista‖, recomendando a adoção da seguinte definição: toda a pessoa que 
viaja durante 24 horas ou mais por qualquer outro país distinto a sua residência habitual. 

Ressalta-se que essas duas definições não consideram o deslocamento de turistas 
domésticos, pois focalizam especialmente o turismo internacional. Além disso, conferem 
grande importância aos efeitos econômicos produzidos nas destinações, em detrimento 
da construção do conhecimento teórico acerca do turismo. Essa questão é recorrente nos 
conceitos formulados no decorrer do século XX. 

    Na tentativa de definição de critérios estatísticos que englobassem todas as 
classes de viajantes, inclusive aqueles que permanecessem menos de 24 horas no local 
de destino, em 1963 a Conferência das Nações Unidas acrescentou ao conceito de 
turismo o termo visitante.  O termo foi utilizado para descrever a prática de visitação fora 
da residência habitual e em um país distinto, por qualquer motivo que não envolvesse 
uma ocupação remunerada no país visitado. A proposta aborda, ainda, duas categorias 
distintas de visitantes: o turista (visitante temporário, cuja permanência mínima no local de 
destino deveria ser de 24 horas e cujo motivo da viagem inclui lazer, saúde, esportes, 
estudo, religião, negócios, visita a familiares, congressos e encontros científicos) e o 
excursionista (visitante que permanecia menos de 24 horas na destinação, incluindo 
passageiros de cruzeiros, mas, excluindo os viajantes em trânsito). 

   Novamente, a tentativa de unificação de critérios pretende quantificar o fenômeno 
turístico, ao invés de fornecer elementos que contribuam para a sua compreensão. Não 
consideramos ser necessário classificar o visitante em ―turista‖ ou ―excursionista‖, pois 
entendemos que o termo turista é mais abrangente pelas possibilidades que pode abrir 
aos sujeitos. 

      O grande avanço do turismo experimentado após a 2a guerra mundial 
contribuiu para a proliferação de monografias sobre essa temática, trazendo mais 
consistência aos novos conceitos, como o de Hunziker e Krapf, professores da 
Universidade de Berna, que definiram o turismo como ―o conjunto das inter-relações e dos 
fenômenos que se produzem como conseqüência de viagens e das estadas dos 
forasteiros, sempre que delas não resulte um assentamento permanente nem que eles se 
vinculem a alguma atividade produtiva‖ (Andrade, 2002, p. 37).  

De acordo com Sancho (2001), a concepção acima foi criticada por não apresentar 
termos esclarecedores, como a palavra ―fenômenos‖, que pode passar a idéia de que até 
mesmo um extravio de bagagem em um aeroporto poderia ser considerado turismo. 
Contudo, é possível perceber um novo elemento nas idéias até aqui apresentadas, mas 
que não foi considerado na literatura consultada. Quais inter-relações seriam estas? 
Estariam associadas a aspectos monetários ou a qualquer tipo de relação estabelecida 
quando se concretiza o contato com diferentes culturas, com diferentes realidades? 

Autores mais contemporâneos tentaram definir o que seriam esses fenômenos 
produzidos em conseqüência de viagens, ampliando as conceituações, como o fez Oscar 
De La Torre, ao afirmar que o turismo é um fenômeno social que consiste no 
deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu 
local de residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa 
nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e 
cultural. (BARRETO, 1995). 

Nos dias atuais, o conceito de turismo mais difundido em todo o mundo foi 
elaborado pela Organização Mundial de Turismo (OMT), um órgão intergovernamental – 
reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) – que conta com quase 200 
Estados membros. Conforme Pereira (2000), além deste expressivo contingente há 350 
componentes afiliados à OMT, vinculados aos setores público e privado. 



 5 

Assim, para a OMT, o turismo compreende as atividades realizadas pelas pessoas 
―[...] durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por 
um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras‖ 
(Sancho, 2001, p. 38).  

Podemos constatar, neste conceito de turismo, a permanência de alguns pontos 
presentes nas outras definições apresentadas, como o entorno habitual, as motivações 
dos turistas, a viagem e permanência em outro lugar. Todavia, há um elemento novo: a 
determinação de um certo período para a ocorrência do turismo, o que instiga algumas 
reflexões. Percebe-se que o turismo detém um certo limite de tempo para sua vivência, 
mas, seria possível conformá-lo dentro de um período consecutivo e limitado a um ano? 

Ressalta-se a preocupação da OMT em quantificar os dados que envolvem o 
turismo, mais uma vez ligado ao fator econômico. Assim, torna-se possível levantar dados 
estatísticos, por exemplo, sobre os turistas que um determinado país ou região recebem. 
No entanto, essa concepção exclui as pessoas que podem aproveitar períodos de férias 
consecutivas, ultrapassando o período de 12 meses, como é o caso daqueles que 
velejam os mares com suas famílias, assim como os aposentados que também viajam 
constantemente, mas não consecutivamente. 

Diante dessas ponderações, é notório que ocorreram poucos avanços no que diz 
respeito à discussão conceitual do turismo. O que muda é, basicamente, a forma de 
expressar o significado e a importância econômica deste fenômeno. 

No geral, Beni (apud ANSARAH, 2001) relata que existem elementos comuns nas 
definições sobre turismo: a) a viagem ou o deslocamento de pessoas, b) a permanência 
fora do domicílio e c) a temporalidade. O autor revela que reduzir turismo unicamente à 
esfera da viagem gera problemas, uma vez que viagem também pode ser realizada por 
aqueles que se transferem para outro local com intenção de fixar residência, dando-se aí 
a atividade de migração. 

A abordagem econômica do turismo, embora importante, não consegue, por si só, 
fornecer os elementos imprescindíveis para a caracterização do turismo. Os conceitos de 
turismo vigentes, hoje, seguem essa perspectiva econômica, daí a importância das 
categorias em foco como, por exemplo, a definição mínima de 24 horas em um 
determinado destino. É necessário, assim, superar as abordagens funcionalistas do 
turismo, buscando novas propostas para tentar caracterizar a essência deste fenômeno e 
reconhecer a importância das representações sociais e dos significados que este 
fenômeno gera. 

Como destaca Burns (2002), é possível identificar diferentes relações associadas à 
prática do turismo: 

- com a religião e o ritual, tendo a peregrinação como exemplo importante. Nessa 
experiência vemos que o indivíduo se desloca para um determinado lugar considerado 
sagrado (como os atrativos turísticos), seja motivado por questões espirituais, de cura, 
penitência ou agradecimento. Vemos também uma relação com ritos de passagem 
quando, por exemplo, um garoto ganha a confiança de seus pais para viajar sozinho com 
seus amigos. Isso demonstra que o garoto se tornou maduro para assumir essa 
responsabilidade; 

- com as mudanças ambientais e sociais que serão geradas com os inevitáveis 
impactos causados pela atividade; 

- com o simbolismo e mitologia, ao tratar o turismo como uma temporária liberdade, 
como recriadora de estruturas, pela busca da autenticidade (do paraíso na Terra); 

- com o local e o global, onde são feitas continuamente trocas culturais entre o que 
é transmitido pelos meios de comunicação de massa, pelos turistas (forasteiros) e a 
cultura local, pelo anfitrião (autóctone). 

Quanto às relações associadas ao turismo, sabe-se que essa experiência se 
concretiza pelo afastamento do ambiente ordinário, do cotidiano.  Ao observar uma 
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paisagem, caracterizada aqui como espaço contemplado durante o deslocamento da 
viagem, é possível estabelecer diferentes relações e de diferentes intensidades com o 
espaço. Para Yi Fu Tuan (1983) o espaço não pode ser definido separadamente do 
conceito de lugar. Nesse sentido, ―o espaço é dado pela capacidade de mover-se [...] por 
isso o espaço pode se experienciado de várias maneiras: como a localização relativa de 
objetos e lugares, e - mais abstratamente - como a área definida por uma rede de lugares‖ 
(TUAN, 1983, p.14). 

De acordo com o autor, o espaço se transforma em lugar à medida que adquire 
definição e significado. O espaço vivido, o local de pertencimento do indivíduo, onde o 
mesmo se reconhece e é reconhecido. Onde as relações são próximas e intimistas. Onde 
se sente seguro e não ameaçado pelo desconhecido, pelo novo. Assim, torna-se 
importante o estudo das representações sociais da viagem turística, pois não se trata de 
um deslocamento pré-determinado por distâncias físicas e limites objetivos e 
quantificáveis. Trata-se de uma experiência humana e social, de uma viagem em busca 
de reconhecimentos, de si mesmo e do outro, até então desconhecido e distante. Desse 
modo, temos o nosso lugar, a onde nos reconhecemos e somos reconhecidos, mas 
através da viagem, do deslocamento no espaço, criamos novos lugares, pois, como 
destaca o autor acima, os lugares são núcleos de valor. 

É possível se atribuir valor simbólico diferente aos elementos vistos na paisagem 
diante de nossas expectativas imaginárias. Vemos e reconhecemos o novo de acordo 
com as experiências pessoais anteriormente construídas. ―A experiência é um termo que 
abrange as diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a 
realidade‖ (TUAN. 1983, p. 9). Assim, pode-se contemplar e admirar certas paisagens, - 
pois se cria uma expectativa para a vivência imaginada (antes da viagem) - ou não, se a 
experiência for aquém da expectativa criada. 

De qualquer forma, o ato do deslocamento turístico nos coloca mais propensos a 
interagir com mais acuidade com o ambiente e as pessoas que nos cercam. Com todo 
zelo estamos mais abertos a perscrutar ao redor as estranhezas. 

Além disso, é importante ressaltar que o turista observador, em geral, estabelece 
suas primeiras relações com o espaço visto pela dimensão estética. Trata-se das 
primeiras sensações e emoções sentidas através do contato com os signos da paisagem 
que chegam à vista do observador, através de seu campo seletivo de imagens. Uma 
paisagem pode despertar um interesse de aproximação e vínculo ou um distanciamento e 
repulsão. Quando as sensações são interpretadas pelo campo do pensamento, o 
indivíduo penetra-se na dimensão cultural da paisagem, através da atribuição de um valor 
simbólico aos objetos vistos. Assim, tem-se a identificação e a atribuição de significados 
aos novos atrativos. 

Trata-se da prática humana de reconhecimento e apropriação do espaço. Apesar 
de ser uma questão polêmica entre os estudiosos do turismo, do nosso ponto de vista ao 
se deparar com o ―novo‖, com o ―outro‖ e com o ―desconhecido‖, o próprio cidadão pode 
vivenciar o turismo na sua cidade, que se torna um lugar com o qual podem ser 
estabelecidos novos vínculos, significados e relações simbólicas. Assim, a categoria 
viagem não pode ser a principal referência para o turismo, sendo mais significativa a idéia 
de deslocamento. 

De maneira semelhante, a categoria lugar é preferível a ―entorno habitual‖. Com 
isso, pode-se considerar o fazer turismo em sua própria cidade, já que é inegável o fato 
de que a desconhecemos como um todo. Nesse âmbito, tentamos reinventar a vivência 
turística, pois começamos a abrir os olhos, a sensibilidade para o reconhecimento afetivo 
de onde moramos.  

A partir dessas reflexões, acredita-se que o turismo esteja ligado ao 
reconhecimento (busca do vínculo, da afetividade, da autenticidade) de um local extra-
ordinário (espaço), no qual são estabelecidas as mais variadas relações num determinado 
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tempo (sociais, econômicas, políticas, trocas culturais...) através de inúmeras sensações 
e emoções.  

Em outras palavras, compreendemos o turismo na mesma direção que Gastal e 
Moesch (2007). Assim, com os estudos realizados nesta pesquisa, nossa concepção é 
pautada pelo entendimento do turismo como um fenômeno sociocultural que pressupõe o 
deslocamento concreto ou simbólico de pessoas em tempos e espaços distintos do 
cotidiano habitual, o que possibilita a vivência de práticas e comportamentos diferentes e 
em outros ritmos e lógicas. Na maioria das vezes ocorre uma relação de estranhamento, 
podendo os sujeitos se defrontarem como o novo, com o diferente e com o inesperado, 
mas também com o familiar e o similar, evocandoa ssim novas e antigas experiências 
dotadas de significativo valor simbólico. 

É inegável a capacidade do turismo de aproximar as nações, globalizar a 
economia, acelerar o crescimento, gerar divisas e produzir novos empregos, sendo 
notório o seu impacto na esfera econômica mundial (WERNECK, STOPPA, ISAYAMA, 
2001). Contudo, é preciso considerar os números que envolvem o setor com muita 
cautela. Os aspectos econômicos do turismo são relevantes e explicam, em parte, a 
rápida e vulnerável expansão dos cursos nessa área, cujos currículos geralmente 
enfatizam aspectos técnicos e operacionais (demanda, balança de pagamentos, turismo 
emissivo e receptivo etc.), questão discutida por Bernardino e Isayama (2006).  

Mesmo que sejam relevantes para a atividade turística, é fundamental 
considerar outros elementos, priorizando a percepção do homem dentro do processo 
histórico, político e social inerente a este fenômeno. Neste âmbito, o campo de estudos 
sobre o lazer – fundamentado principalmente nas Ciências Humanas e Sociais – pode 
contribuir sobremaneira com as reflexões sobre o turismo enquanto um fenômeno que, 
além de econômico, é também sociocultural.  

Esse outro olhar para o turismo indica que os referenciais geralmente 
enfatizados precisam ser repensados, pois, não atendem integralmente as necessidades 
de análise multi/interdisciplinar do turismo em uma perspectiva mais abrangente, que 
também contemple aspectos referentes ao lazer.  

Nos dias atuais, vem crescendo o entendimento de lazer como uma das 
dimensões da cultura (MARCELLINO, 1987; MELO, 2006), sendo esta concebida como 
um campo privilegiado de produção humana em várias perspectivas. Dessa maneira, 
constituído conforme as peculiaridades do contexto histórico e sociocultural no qual se 
desenvolve, o lazer implica ―produção‖ de cultura — no sentido da reprodução, construção 
e transformação de diversos conteúdos culturais usufruídos por parte de pessoas, grupos 
e instituições (WERNECK, 2000; GOMES, 2004). Essas ações são construídas em um 
tempo/espaço de produção humana; dialogam e sofrem interferências das demais esferas 
da vida em sociedade, e nos permitem ressignificar, simbólica e continuamente, a cultura.  

Moesch (2002) ressalta a necessidade de refletirmos sobre o turismo a partir 
de outras categorias, indo além dos habituais elementos que, geralmente, são 
considerados (tempo, espaço e volume). Neste sentido, as novas tecnologias, os sujeitos, 
as diversões, a ideologia, a emoção, o risco, a comunicação e o imaginário são algumas 
categorias que podem ser consideradas.  

Ao vivenciarmos o turismo – afastando-nos ou não do ordinário e do cotidiano 
habitual – estamos propensos a interagir com mais acuidade com o ambiente, com as 
pessoas que nos cercam e até mesmo conosco. Estamos mais abertos a perscrutar, ao 
redor, tudo aquilo que nos parece diferente ou parecido, desconhecido ou familiar. Esses 
elementos afirmam a nossa própria identidade, revelando-nos assim que o turismo é um 
fenômeno relacional. Ao contemplar e admirar as paisagens, criamos uma expectativa 
para a vivência imaginada antes da realização da viagem, bem como tentamos 
identificamos os novos e já conhecidos atrativos, que se constroem através dos signos 
que lhe conferimos.  
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A partir dessas reflexões, pode-se afirmar que o turismo é, em sua essência, 
um fenômeno sociocultural e uma possibilidade de lazer (URRY, 2001), caracterizado 
pelo (re)conhecimento de um lugar extra-ordinário, no qual são estabelecidas as mais 
variadas relações (sociais, econômicas, históricas, políticas, culturais, afetivas etc.) em 
determinado tempo e espaço. Esta compreensão coloca em evidência a necessidade de 
construir outros referenciais para o turismo, e o campo de estudos sobre o lazer pode 
trazer importantes contribuições.  

 
2 – Resultados alcançados 

Na atualidade, a pós-graduação (lato e stricto sensu) vem se apresentando 
com uma interessante possibilidade de formação de profissionais para atuar no âmbito do 
lazer e turismo, tendo em vistas a qualificação de docentes para atuar em diferentes 
níveis e de pesquisadores interessados em aprofundar conhecimentos sobre a temática. 
No entanto, ainda é pequeno o número de cursos oferecidos regularmente se comparado 
à quantidade de profissionais interessados em aprofundar conhecimentos nesse campo. 

No que se refere à pós-graduação stricto sensu relacionada ao Turismo, no 
Brasil, até junho de 2007 existiam quatro cursos de Mestrado Acadêmico reconhecidos 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). As 
instituições responsáveis pelos cursos foram indicadas anteriormente neste relatório, mas, 
na pesquisa, optamos por preservar o anonimato dos programas analisados, que foram 
aleatoriamente designados como cursos ―A‖, ―B‖, ―C‖ e ―D‖. Antes de apresentarmos os 
resultados obtidos após a análise desses cursos, consideramos importante fazer algumas 
considerações sobre a pós-graduação brasileira, tendo em vista contextualizar as 
discussões efetuadas na pesquisa. 

Ao discutir o modelo brasileiro de pós-graduação, Santos (2003) destaca o 
caráter dependente dos cursos de mestrado no tocante à produção científica e a forte 
influência estrangeira na implementação/consolidação de nossa experiência neste âmbito. 
Mesmo seguindo referências européias, o modelo norte-americano foi o que mais 
influenciou a pós-graduação brasileira.  

Seguindo este modelo, a pós-graduação stricto sensu no Brasil é constituída 
por dois níveis independentes (mestrado e doutorado) e, embora o ingresso no segundo 
nível geralmente seja decorrente da conclusão do primeiro, não há uma relação de pré-
requisito. Os currículos desses cursos também sofreram influência do exemplo norte-
americano, que determina a sua composição a partir de uma área de concentração (o 
major) e de matérias conexas (o minor). A primeira parte dos cursos é destinada ao 
cumprimento de uma determinada carga horária (desenvolvida na forma de disciplinas) e 
a segunda etapa, por sua vez, é destinada à confecção do trabalho científico de 
conclusão (dissertação, no caso do mestrado, ou tese de doutorado). 

Muitos autores criticam a importação de modelos de ensino de outras 
realidades, principalmente no que se refere à pós-graduação. No artigo em que elogia a 
adoção do modelo norte-americano de pós-graduação, Góes (1972, p. 226) ressalta, 
contudo, que as diferenças existentes entre as estruturas universitárias do Brasil dos 
Estados Unidos precisam ser consideradas. Para o autor, ―é difícil precisar em que 
medida a organização e os procedimentos administrativos norte-americanos podem ser 
adotados integralmente em nosso meio.‖ 

Criada no início da década de 1950 (pelo Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 
1951) e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a CAPES desempenha papel 
fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os 
Estados da Federação. Suas atividades podem ser agrupadas em quatro grandes linhas 
de ação: (a) avaliação da pós-graduação stricto sensu; (b) acesso e divulgação da 
produção científica, (c) investimentos na formação de recursos de alto nível no país e 
exterior e (d) promoção da cooperação científica internacional. Segundo a instituição, o 
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seu sistema de avaliação serve de instrumento para a comunidade universitária, tendo em 
vista a necessidade de buscar um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e 
doutorados nacionais. Os resultados da avaliação servem de base para a formulação de 
políticas para a área de pós-graduação, bem como para o dimensionamento das ações de 
fomento (bolsas de estudo, auxílios, apoios). 

Para que os diplomas expedidos pelos Mestrados/Doutorados de instituições 
credenciadas e habilitadas para desenvolve-los tenham validade nacional, esses cursos 
deverão ser reconhecidos pela CAPES, que é o órgão responsável pela verificação dos 
níveis de ―qualidade e excelência‖ dos mesmos. O sistema de avaliação fundamenta-se 
na análise por pares e, a partir de 1998, os cursos são avaliados através de uma escala 
que varia de 1 a 7, sendo este último o maior índice de excelência que pode ser 
alcançado por um programa. Para funcionar com a chancela da CAPES, um curso deverá 
obter no mínimo o conceito 3. No Brasil, esses conceitos são atribuídos a cada três anos 
e a maioria dos cursos em funcionamento têm o conceito 4. Parte expressiva dos cursos 
concentra-se nas regiões Sul e Sudeste. 

Conforme dados contidos no Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG 2005-
2010), o sistema brasileiro cresceu nos seus vários aspectos: número de cursos, número 
de alunos, matriculados e titulados, mas ainda é pequeno em comparação com outros 
países. O crescimento da pós-graduação brasileira pode ser verificado em todas as 
regiões do país e em todas as grandes áreas do conhecimento, observando-se a 
permanência de desequilíbrios regionais. Esclarece que a avaliação do sistema deve ser 
baseada na qualidade e excelência dos resultados alcançados, na especificidade das 
áreas de conhecimento e no impacto desses resultados na comunidade acadêmica e 
empresarial, assim como na sociedade. O Plano apresenta também dados relativos ao 
destino de egressos: tendo como referência o ano de 2000, enquanto os doutores foram 
preponderantemente absorvidos pelas universidades, os mestres atuam em diversos 
ramos de atividade (sendo um terço deles em universidades). 

Pelo exposto, a Pós-graduação no Brasil vem adquirindo maior importância nos 
últimos anos, apresentando expressivo crescimento a partir da década de 1990 – contexto 
que coincide com a criação dos quatro cursos de Mestrado em questão, ou seja, 
relacionados à área de turismo e hospitalidade. 

Os quatro cursos de Mestrado analisados foram criados entre 1997 e 2002. 
Todos são desenvolvidos por instituições de ensino superior da rede particular, situadas 
nas regiões Sul e Sudeste (dois em cada uma delas). Prevêem um período máximo de 
integralização do curso de 24 meses e, na avaliação da CAPES do último triênio (2001-
2003), esses cursos obtiveram o conceito 3. O corpo docente desses cursos é constituído, 
em sua maioria, por professores graduados em diversas áreas do conhecimento, 
evidenciando a multidisciplinaridade que caracteriza o campo e que é fundamental para o 
avanço de saberes sobre o turismo, como destaca Moesch (2000). 

A implantação do curso de Mestrado “A” procurou atender a uma demanda por 
formação profissional qualificada na área do turismo, considerando os seus mais variados 
segmentos que movimentam um mercado em franca expansão. A área de concentração 
do curso volta-se para o desenvolvimento regional do turismo, tendo em vista atender as 
necessidades de planejamento, gestão e formação científica nessa área. É com essa 
preocupação que o curso procura investir na produção de conhecimentos, na qualificação 
científica, técnico-profissional e didático-pedagógica dos docentes, pesquisadores e 
profissionais, considerando as implicações sociais e econômicas verificadas na realidade 
atual. 

Seus objetivos relacionam-se com a pesquisa, com a reflexão teórica e o 
aprofundamento de conhecimentos sobre o fenômeno turístico e suas implicações 
econômicas e socioculturais; com a formação e qualificação de recursos humanos para 
atuar nas áreas do turismo sustentável, planejamento, gestão, pesquisa e docência nos 
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setores público e privado; e também com o desenvolvimento de competências científicas, 
técnico-profissionais e didático-pedagógicas dos profissionais do turismo, com vistas ao 
desenvolvimento de novas metodologias e aplicação de tecnologias inovadoras. 

O curso possui duas linhas de pesquisa: uma direcionada para a organização e 
gestão de turismo e hotelaria, a outra para o turismo em suas interfaces com o meio 
ambiente, a cultura e a sociedade. Essa segunda linha de pesquisa, pela sua 
abrangência, abre maiores possibilidades para a discussão do turismo em suas interfaces 
com o lazer, embora este não esteja necessariamente excluído das abordagens mais 
voltadas para o planejamento e a gestão do fenômeno turístico. 

A partir dessas linhas de pesquisa, o currículo conta com três disciplinas 
obrigatórias e doze optativas (seis disciplinas para cada linha de pesquisa), que tratam de 
temas diversos: aspectos teóricos e conceituais do turismo; planejamento e gestão; 
política e legislação ambiental; contribuições da psicologia social e das ciências 
econômicas; cultura, lazer e ludicidade; indústria cultural; formação profissional de nível 
superior; metodologia da pesquisa e produção científica brasileira. Os aspectos 
enfatizados no contexto deste curso são diversificados, permitindo assim a pesquisa 
sobre o fenômeno turístico a partir de múltiplos enfoques. 

Considerando o universo de 52 dissertações defendidas no período 2002-2006, 
três delas apresentam, no título, a palavra lazer, o que representa 5,7 % do total – índice 
que, apesar de importante considerando a atual realidade dos cursos de mestrado em 
turismo no Brasil, é ainda pequeno no contexto da produção acadêmica da área. É 
relevante destacar que o site deste curso apresenta a produção científica do corpo 
docente do curso no período 2004-2006 e, do total de 43 publicações, quatro também 
apresentam a palavra lazer, evidenciando a preocupação dos professores em aprofundar 
a temática, relacionando-a com o turismo. Assim, podemos concluir que os 
conhecimentos gerados no contexto deste curso contemplam aspectos referentes ao 
lazer, especialmente porque uma das linhas de pesquisa amplia possibilidades para a 
discussão dessa temática em suas interfaces com o turismo. 

O Mestrado “B” apresenta as concepções teóricas que o curso adota, 
contextualizando assim os conhecimentos que pretende aprofundar numa perspectiva 
interdisciplinar. Propõe a busca de propostas inovadoras, adequadas às realidades 
sociais, econômicas e culturais da atualidade e aos desafios do novo século. Essa 
abordagem relaciona diversos campos considerados estratégicos para a área de turismo 
no Brasil, tais como hotelaria, lazer, gastronomia e infra-estrutura urbana, entre outros.  

Os objetivos deste mestrado são, em linhas gerais, voltados para a formação e 
aperfeiçoamento de profissionais, docentes e/ou pesquisadores no sentido de ampliar a 
fundamentação teórica para o planejamento e gestão de empreendimentos de 
hospitalidade orientados para o mercado de serviços e produtos em áreas urbanas e 
rurais; implementar investigações no campo da história e no campo social, econômico e 
ambiental e introduzir uma visão ampla e interdisciplinar deste campo no nível de Pós-
graduação. 

A área de concentração deste Mestrado também está relacionada com o 
planejamento e a gestão estratégica em hospitalidade, abarcando duas linhas de 
pesquisa: uma delas voltada para as dimensões conceituais e epistemológicas do turismo 
e hospitalidade, a outra para as políticas e gestão destes campos. 

O currículo do curso é constituído por uma disciplina obrigatória e treze 
optativas. No site do curso não constam as ementas dessas disciplinas, e nenhuma delas 
apresenta, em sua denominação, a palavra lazer. Entretanto, é possível observar que 
algumas delas oferecem aproximações com o lazer a partir de temáticas afins a este 
fenômeno social e cultural, tais como ―Cultura, cinema e hospitalidade‖ e ―Festa, 
comunidade e hospitalidade‖. 
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Obviamente, a partir da denominação das disciplinas é muito difícil empreender 
uma análise dos aspectos mais enfatizados nesta proposta de formação acadêmica. 
Todavia, o conjunto das disciplinas listadas indica uma preocupação com a discussão da 
cultura, planejamento, gestão e pesquisa em turismo e hospitalidade. Sobre a 
possibilidade de os conhecimentos produzidos no contexto deste curso contemplarem 
aspectos referentes ao lazer, percebe-se que das 82 dissertações concluídas entre 2004 
e 2006, cinco (6%) estão relacionadas com o lazer, pois apresentam essa palavra no 
título dos trabalhos. 

O curso de Mestrado “C” volta-se para o estudo interdisciplinar do fenômeno 
turístico e das organizações  e suas teorias e, para isso, dedica-se preferencialmente à 
formação professores e pesquisadores. Para obter o título de Mestre, o discente deverá 
envidar esforços para realizar leituras, participar de pesquisas e envolver-se com a 
produção científica. Além disso, professores e estudantes deverão produzir e difundir 
conhecimento e promover a reflexão crítica sobre o turismo, visando o desenvolvimento 
social-ambiental-econômico-cultural. 

Seus objetivos, em linhas gerais, estão relacionados com o aprofundamento de 
estudos e pesquisas relacionados ao campo do turismo no Brasil; com a análise e 
avaliação dos aspectos da atividade turística no país e no exterior; com a produção e 
disseminação do conhecimento técnico-científico na área do turismo e hotelaria e com a 
melhoria da qualidade do ensino do turismo em diversos níveis (técnico, graduação e pós-
graduação). 

Este curso conta com uma área de concentração voltada para o planejamento e 
gestão do turismo e da hotelaria, e duas linhas de pesquisa: uma delas direcionada para o 
planejamento e a gestão de espaços turísticos, e a outra para o planejamento e a gestão 
de empresas de turismo. Observa-se, assim, uma ênfase nos aspectos de planejamento e 
gestão do turismo, preocupando-se especialmente em atender as demandas do mercado. 
Este aspecto vem sendo ressaltado por diversos autores. 

Dessa forma, o currículo do curso oferece seis disciplinas obrigatórias e doze 
optativas (sem contar com os seminários temáticos optativos) destinadas à discussão de 
definições básicas e tipologias da área; planejamento turístico; administração de 
empresas e aspectos de gestão (marketing, finanças, logística, oferta/demanda, recursos 
humanos); infra-estrutura; urbanização e desenvolvimento regional; patrimônio sócio-
cultural e ambiental; responsabilidade social; educação e cultura, pesquisa na área do 
turismo. Em síntese, os componentes curriculares indicam que os aspectos enfatizados 
neste curso de mestrado voltam-se especialmente para o planejamento, a gestão e a 
pesquisa em turismo. 

Além disso, é importante destacar que as ementas de três disciplinas abordam 
conteúdos como lazer, entretenimento e cultura. Das dissertações defendidas neste curso 
até o ano de 2005, seis apresentam no título a palavra lazer, evidenciando uma 
preocupação em aprofundar conhecimentos sobre essa temática. Dessa maneira, pode-
se afirmar que os conhecimentos produzidos sobre o turismo no contexto deste curso 
contemplam aspectos referentes ao lazer. Contudo, considerando o universo de 124 
dissertações, essas pesquisas representam 4,8% do total, indicando que é uma temática 
ainda pouco explorada no âmbito deste mestrado acadêmico.1 

A proposta do curso de Mestrado “D” é suprir a demanda por pesquisa e 
formação de profissionais com conhecimentos sólidos no âmbito do planejamento e 
gestão do turismo sustentável, envolvendo tanto os empreendimentos quanto os destinos 
turísticos, através de um modelo de educação flexível e multidisciplinar. Tem como 

                                                           
1
 Para critério de análise, foram consideradas apenas as dissertações que apresentavam, no título, a 

palavra lazer. É possível que ajam outros trabalhos que tratem dessa temática, contemplando a discussão 
do lazer e temas afins no corpo do texto. Mas, neste caso, o lazer não representaria o principal tema de 
discussão no âmbito do turismo. 
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público alvo: graduados, docentes, pesquisadores, executivos e profissionais que atuam 
nos âmbitos público, privado e no terceiro setor; nas diversas áreas afins ao turismo e ao 
meio ambiente. 

A área de concentração deste mestrado está relacionada com o turismo e o 
meio ambiente, e possui duas linhas de pesquisa: uma delas é direcionada para o 
planejamento e o desenvolvimento do turismo sustentável e, a outra, para a gestão 
ambiental. 

O currículo do curso apresenta disciplinas comuns às duas linhas de pesquisa, 
abarcando discussões relacionadas à elaboração e gestão de projetos ambientais e 
turísticos, planejamento do turismo, desenvolvimento sustentável, cultura, políticas 
públicas, cartografia e geoprocessamento, além da metodologia de pesquisa científica. As 
disciplinas específicas para uma das linhas abordam discussões sobre geografia, 
patrimônio cultural, gestão (marketing, logística, sistemas de informação), educação 
superior e formação profissional em turismo. Já as disciplinas específicas para a outra 
linha de pesquisa focam a gestão ambiental de empresas e destinos turísticos, a 
avaliação de impactos ambientais, o marketing e a economia do meio ambiente, o 
empreendedorismo e a responsabilidade sócio-ambiental, entre outros temas.  

Neste sentido, considerando o currículo deste curso, observa-se que a gestão 
ambiental e o desenvolvimento sustentável do turismo são os aspectos mais enfatizados 
nesta proposta de formação acadêmica. Nenhuma das disciplinas apresenta em suas 
denominações o termo lazer, tampouco indica conteúdos mais próximos dessa temática. 
Como as ementas das disciplinas não estão disponíveis no site do curso, a análise das 
mesmas fica limitada ao título das disciplinas que integram o currículo. As dissertações 
defendidas, assim como a produção científica dos docentes do curso, também não estão 
disponibilizadas, dificultando verificar se os conhecimentos relacionados ao turismo, 
produzidos no contexto deste mestrado, contemplam aspectos referentes ao lazer. 

No que se refere aos objetivos dos quatro cursos de Mestrado considerados, 
de alguma forma todas as propostas indicam preocupações em desenvolver a reflexão 
teórica, a pesquisa e o aprofundamento de conhecimentos sobre o turismo, formando 
profissionais, docentes e pesquisadores para este campo. Planejamento e gestão do 
fenômeno turístico são também temas recorrentes no contexto dos cursos investigados.  

Em termos da área de concentração dos cursos constata-se que, apesar das 
particularidades que os distinguem, três priorizam o planejamento e a gestão. Esta 
mesma constatação pode ser evidenciada nas linhas de pesquisa dos cursos que, mesmo 
apresentando especificidades, abordam o planejamento e a gestão como diretrizes para 
as investigações desenvolvidas nos Mestrados. Isso pode ser explicado pelo fato do 
Turismo estar colocado na CAPES como uma subárea da Administração, e não na 
chamada ―área multidisciplinar‖, o que seria mais coerente com a essência deste 
fenômeno. 

Dois dos quatro cursos apresentam as ementas das disciplinas que integram 
os seus currículos. Pelo conjunto de disciplinas que compõe três dos quatro cursos, 
observa-se que, em geral, além do planejamento e da gestão, são enfatizadas a pesquisa 
e as abordagens teóricas e conceituais do turismo. Os aspectos que se destacam no 
âmbito dos cursos relacionados ao turismo e hospitalidade são distintos, apesar da 
recorrência do planejamento e da gestão. Um dos cursos, contudo, apresenta ao nosso 
ver uma maior diversificação de possibilidades para a pesquisa sobre o fenômeno 
turístico.  

A partir da análise dos dados contidos nos sites dos Mestrados, constata-se 
que três dos quatro cursos pesquisados contemplam discussões sobre o lazer. Essa 
identificação, no entanto, situa-se na faixa de 5% das dissertações defendidas, índice 
ainda modesto, mas que pode crescer a partir do momento em que esta temática 
constituir uma preocupação do programa, que pode permitir novos aprofundamentos por 
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meio do desenvolvimento de disciplinas, estudos e pesquisas que façam articulações 
mais consistentes entre o lazer e o turismo. 
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13. Relacione os principais fatores que interferiram na execução do projeto. 

 Não obtenção de anuências, o que pode ter sido motivado pelo fato de os quatro 
cursos serem ―concorrentes‖, e dessa forma podem ter ficado receosos de que 
possíveis fragilidades acadêmicas viessem à tona a partir da realização da 
pesquisa. 

 Os websites não continham todas as informações necessárias ao alcance dos 
objetivos propostos inicialmente no projeto de pesquisa. 

 Constatação de que a temática do lazer não vinha sendo pesquisada de forma 
significativa no contexto dos quatro cursos de Mestrado em Turismo investigados. 
Considerando que a UFMG já havia acumulado uma experiência acadêmica de 
mais de 15 anos com os estudos do lazer, desenvolvendo várias ações neste 
sentido, foi visualizada a necessidade e a importância da criação, na UFMG, de um 
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Mestrado em Lazer com enfoque multidisciplinar. Essa iniciativa pioneira foi bem 
acolhida pela comunidade científica da área no Brasil, na América Latina e em 
outros países. 

 
 
14. Informe a obtenção de recursos de outras fontes para a execução do projeto. 

 Bolsa de Iniciação científica/CNPq para a acadêmica em Turismo da UFMG Juliana 
Schirm Faria. 

 Auxílio financeiro da PRPq por meio da concessão de diárias a professores 
participantes da pesquisa, para viabilizar a apresentação de trabalhos em eventos 
científicos. 

 
15. Avalie o impacto do auxílio para as suas atividades acadêmicas. 

O Programa de Auxílio para a pesquisa de Recém Doutores foi fundamental, 
no primeiro momento, para incrementar as minhas atividades de pesquisa na 
UFMG, uma vez que era muito difícil ser contemplada nos Editais abertos pelas 
agências de fomento tendo que concorrer com pesquisadores mais experientes. Na 
maioria das vezes o mérito do projeto de um recém doutor poderia ser reconhecido, 
mas, na avaliação final o currículo dos pesquisadores com atividades científicas já 
consolidadas acaba sendo superior ao currículo dos jovens doutores, restringindo 
as possibilidades destes últimos obterem apoio para os seus projetos. 

Posteriormente, ressaltou-se a importância de elaborar um documento-
proposta referente à criação do Mestrado Acadêmico em Lazer na UFMG, no 
âmbito da área Multidisciplinar da CAPES. A proposta foi constituída por 
integrantes da equipe envolvida com a pesquisa, que identificaram uma lacuna em 
termos das discussões sobre o lazer no contexto dos cursos de Mestrado 
relacionados ao Turismo. 

A proposta foi submetida à UFMG e à CAPES em 2006 sob coordenação da 
profa. Christianne Luce Gomes, e o curso de Mestrado em Lazer aprovado para 
iniciar suas atividades acadêmicas na UFMG em 2007, envolvendo vários 
departamentos e unidades da universidade. Essa ação teve grande impacto na 
UFMG (que não contava com nenhum curso de Mestrado e/ou Doutorado com 
enfoque Multidisciplinar, e em 2007 a CAPES aprovou 4 cursos da UFMG, 
incluindo o Mestrado em Lazer), em Minas Gerais e também no país. Apesar do 
Mestrado em Lazer ser uma realidade em países como Holanda, Canadá, Estados 
Unidos, México e Argentina, entre outros, ainda não havia nenhum curso de Pós-
graduação stricto sensu sobre essa temática no contexto brasileiro. 

 
 
16. Informe os resultados acadêmicos obtidos após a concessão do auxílio.  

Para cada item, assinale aqueles que estão diretamente associados  
ao projeto: 

 
 
16.1. Formação de Recursos Humanos para a Pesquisa. 
 
Modalidade de Orientação (informe o número de orientações): 
____Ensino médio (PROVOC)    __1__Iniciação científica com bolsa 
__4__Iniciação científica voluntária   ____Mestrado   ____Doutorado 
__X__Outros (especifique a modalidade)__Especialização (P.G. lato sensu)  
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Para cada orientação, informe: 
 
Orientação 1: 
Título do projeto: Lazer e turismo como possibilidades de formação acadêmica no nível 
de pós-graduação stricto sensu: Uma pesquisa bibliográfica 
 
Nome do orientando/Instituição de origem:  
Juliana Schirm Faria/Acadêmica de Turismo/IGC/UFMG 
 
Agência que concedeu a bolsa: X CNPq  _CAPES _FAPEMIG _UFMG  _Outra (        ). 
 
Período de orientação: 03/2006 a 02/2007 
 
Situação: _X_Concluída    ___Em andamento 
 
Orientação 2: 
Título do projeto: Lazer e turismo: Histórico e conceitos 
 
Nome do orientando/Instituição de origem: 
Leonardo Lincoln Leite de Lacerda 
 
Agência que concedeu a bolsa:_CNPq  _CAPES _FAPEMIG _UFMG  _Outra 
(voluntário). 
 
Período de orientação: 03/2006 a 02/2007 
 
Situação: _x_Concluída    ___Em andamento 
 
Orientação 3: 
Título do projeto: Inserção do lazer no contexto dos Cursos de Mestrado em Turismo da 
Universidade de Caxias do Sul-UCS e do Mestrado em Turismo e Meio Ambiente do 
Centro Universitário de Ciências Gerenciais-UNA  
 
Nome do orientando/Instituição de origem:  
Tatiana Roberta de Souza/Acadêmica de Turismo/IGC/UFMG 
 
Agência que concedeu a bolsa:_CNPq  _CAPES _FAPEMIG _UFMG  X Outra (Rede 
CEDES/Ministério do Esporte). 
 
Período de orientação: 03/2007 a 11/2007 
 
Situação: _X_Concluída    ___Em andamento 
 
Orientação 4: 
Título do projeto: Inserção do lazer no contexto dos Cursos de Mestrado em 
Hospitalidade da Universidade Anhembi-Morumbi -UAM e do Mestrado em Turismo da 
Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI 
 
Nome do orientando/Instituição de origem:  
Larissa de Souza Vidal/Acadêmica de Turismo/IGC/UFMG 
 
Agência que concedeu a bolsa:_CNPq  _CAPES _FAPEMIG _UFMG  _Outra (        ) 
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(voluntária). 
 
Período de orientação: 03/2007 a 11/2007 
 
Situação: _x_Concluída    ___Em andamento 
 
Orientação 5: 
Título do projeto: Lazer, turismo e Pós-graduação no Brasil 
 
Nome do orientando/Instituição de origem:  
Priscila Rios/Acadêmica de Turismo/IGC/UFMG 
 
Agência que concedeu a bolsa:_CNPq  _CAPES _FAPEMIG _UFMG  _Outra (           ). 
(voluntária). 
 
Período de orientação: 03/2007 a 11/2007 
 
Situação: _x_Concluída    ___Em andamento 
 
Orientação 6: 
Título do projeto: Lazer, turismo e Pós-graduação no Brasil  
 
Nome do orientando/Instituição de origem: Luciana Fonseca/Acadêmica de 
Turismo/IGC/UFMG 
 
Agência que concedeu a bolsa:_CNPq  _CAPES _FAPEMIG _UFMG  _Outra (           ). 
(voluntária). 
 
Período de orientação: 03/2007 a 11/2007 
 
Situação: _x_Concluída    ___Em andamento 
 
 
16.2. Publicações: 
Relacione os trabalhos publicados, os aceitos e os submetidos para publicação no 
período de vigência do auxílio: livros, capítulos de livros, artigos em periódicos 
nacionais e internacionais, artigos completos e resumos publicados em anais de 
congressos, reuniões científicas e semelhantes. Anexe separatas de todos os 
trabalhos submetidos e publicados após a implementação do auxílio. 
 
 
16.3. Patentes e outras produções: 
relacione os depósitos ou pedidos de depósito de patentes, e outras produções 
acadêmicas. 
Não se aplica. 
 
16.4. Outras informações relevantes. 


