
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

 
Componente curricular: Disciplina de  Turismo 

Professor(a): Diego de Souza 

                    Ano: 2021        Turma(s):91 

   

    
AA  EEMMEEFF  LLUUIIZZ  CCLLÁÁUUDDIIOO  MMAAGGNNAANNTTEE  EESSTTÁÁ  LLOOCCAALLIIZZAADDAA  NNAA  AAVVEENNIIDDAA  PPRRIINNCCIIPPAALL,,  661155,,  AARRCCOO  ÍÍRRIISS..  CCEEPP::  9955555555--000000..  CCAAPPÃÃOO  DDAA  CCAANNOOAA  ––  RRSS..                                            

((5511))  ––  33662255--22992222  EE  OO  EEMMAAIILL  ÉÉ  EEMMEEFF..MMAAGGNNAANNTTEE@@CCAAPPAAOODDAACCAANNOOAA..RRSS..GGOOVV..BBRR  

              AULA: 11/05/2021 

Tipos de turismo no Brasil 

O Brasil possui um potencial turístico bastante diversificado devido à sua extensão 
territorial. Como um dos maiores países do mundo, ele dispõe de áreas com diferentes 
culturas, climas e infraestruturas que possibilitam a prática de diversos tipos de atividades 
turísticas como o ecoturismo, o turismo de massa e o turismo rural. Reunindo diversas 
classificações é possível chegar a mais de 20 tipologias variadas de turismo que podem ser 
praticadas no Brasil, sendo algumas dessas bem novas e outras consideradas bastante 
“exóticas” por algumas pessoas. 

Entre as tipologias turísticas mais comuns o Brasil conta com o turismo de aventura (onde 
a adrenalina é fator principal) e o turismo ecológico ou ecoturismo (voltado à apreciação da 
natureza) que são realizados em áreas naturais; há o científico ou de estudos e 
intercâmbio, que visa o aumento do conhecimento e a troca de experiências culturais e 
educacionais; o turismo de compras ou de consumo, em locais cujos visitantes se 
interessem somente nos produtos regionais ou de melhor preço postos à venda; turismo 
cultural, com objetivo de conhecer a história de uma comunidade e seu patrimônio material e 
imaterial; turismo desportivo para aqueles torcedores ou praticantes que gostem ou estejam 
envolvidos em uma competição esportiva; de eventos e negócios, quando o turista baseia-se 
na participação como espectador ou palestrante em algum evento ou está voltado à realização 
de atividades comerciais, profissionais ou promocionais; náutico, pouco desenvolvido, refere-
se ao uso de embarcações para deslocamento turístico em rios, mares, lagos e represas; 
religioso, motivado pela fé popular em locais de grande importância religiosa; rural ou agro 
turismo, quando o visitante entra em contato com a rotina de um agricultor, participando das 
suas atividades e hospedando-se em sua casa; turismo de saúde e bem estar, para pessoas 
em busca de tratamento médico, seja ele físico ou emocional; turismo social, destinado 
àqueles que buscam formas econômicas de viajar, em geral, organizadas pelo SESC (Serviço 
Social do Comércio) e o turismo de sol e praia  que é aquele que acontece em todo período 
de férias ou feriado prolongado, de um grande público em direção ao litoral brasileiro. 

Nos novos e, em alguns casos, exóticos segmentos turísticos que vêm sendo 
desenvolvidos no Brasil encontra-se, por exemplo, o turismo cemiterial ou necroturismo, 
para admiradores de obras de arte e com certa curiosidade mórbida sobre os cemitérios do 
país; o esotérico ou místico direcionados para quem busca paz, autoconhecimento e locais 
de maior espiritualidade; gastronômico quando a viagem é motivada pela descoberta de 
novos sabores e para saciar uma vontade do paladar; turismo LGBT voltado ao público 
homossexual onde eles tem maior liberdade para se divertir e expressar seus relacionamentos 
sem o preconceito explícito da sociedade; turismo de incentivo que tem por finalidade 
motivar ou recompensar os funcionários de uma instituição pública ou privada; da melhor 
idade, praticado por aqueles com mais de 60 anos em pacotes especiais e destinos 
preparados para recebê-los; para portadores de necessidades especiais, locais que já 
possuem hotéis, restaurantes e atrativos adaptados para maior acessibilidade das pessoas 
com algum tipo de deficiência e o turismo single para pessoas disponíveis a uma viagem 
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repleta de festas e atividades de integração cujo objetivo final é a formação de novas 
amizades. 

Com todas essas opções para prática de turismo no Brasil, entende-se como o país tem 
muito a oferecer e como é necessário o investimento em infraestrutura e marketing para que 
ele desenvolva toda sua enorme potencialidade na atividade turística. 

 
Atividade. 

 Recorte as figuras abaixo, cole no caderno e ao lado de cada figura coloque o tipo de 
turismo que você acha que se encaixa na figura. Lembrando que não há figuras para todos 
os tipos de turismo. 
 
Exemplo: 
 
 
 

FIGURAS PARA RECORTAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


