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EMENTA  

 
Estudo das formas de produção e resgate da memória e da atuação do Estado nesta área. 

 
 
 

 
PROGRAMA  

 

A memória e sua relação com a história. A memória enquadrada como memória oficial. Memória e 
Turismo. Espaços simbólicos e os lugares de memória. A cidade como local de história, memória e 
turismo. Espaços rurais: memória, história e turismo. História Ambiental como interação humano-
natureza. Da memória e da história como produtoras de concepções políticas. Os Usos do Passado na 
construção de sujeitos. Tradição escravocrata e a herança negra brasileira. O racismo na sociedade. 
Circuitos turísticos não discriminatórios. A mulher na história e na memória nacional. O turismo sexual no 
Brasil. Turismo homossexual no Brasil. Turismo das tragédias: manicômios, favelas, presídios e campos 
de concentração. O legado do passado como questão ética e política.  

 
OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá adquirir consciência crítica acerca das heranças históricas e mnemônicas enraizadas na 
cotidianidade nacional contemporânea expressada pelo turismo. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Compreender os usos e abusos das histórias e das memórias brasileiras, tendo capacidade questionadora para 
refletir sobre as consequências de cada proposta enquanto projeto ético-político.  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina trabalhará alternadamente com uma metodologia de aulas expositivas, seminários de discussão e debate 
entre os alunos numa sequência que abrange ciclos com um texto teórico, uma discussão contextual, uma discussão 
voltado para a questões de interesse do turismo, análise de uma produção cultural, imagética ou audiovisual e 
apreciação crítica dos alunos. Para tanto serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor 
multimídia, textos de apoio obrigatórios e complementares. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Uma prova presencial individual e sem consulta a ser realizada no dia 21 de junho de 2017 referindo-se aos 
conteúdos dos respectivos blocos estudados. Peso 5. 
Um trabalho de apresentação de seminário em grupo referente a um dos textos da unidade escolhido pelos próprios 
alunos. Peso 3  
Um trabalho em grupo a ser entregue no dia 19 de junho totalizando entre 6 a 12 páginas impressas discutindo uma 
questão relativa à disciplina e citando/referenciando pelo menos dois textos debatidos em sala de aula. Peso 2. 
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