
Objetivo 

Tem-se como objetivo geral contribuir com 

o projeto HOSPITUR, relativamente a 

influências da escola como instância 

transmissora (veiculadora) de saberes de 

dimensões turísticas no âmbito municipal.  

Contribuir para a qualificação das 

habilidades de acolhimento de uma 

comunidade na direção do 

desenvolvimento turístico.  

Metodologia 

Pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório descritivo. 

 Instrumento: entrevista semiaberta, 

aplicada eletronicamente.  

 Sujeitos:  sujeitos estudantes entre 15 e 

17 anos.  
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(Coleção Práxis).  

Itens a constarem no instrumento 

a) Dados de identificação (idade, sexo) 

b) Dados sobre escolaridade (série, escola, 

lugar que frequentou o EF) 

c) Questões que relacionam aprendizagem 

e turismo no Ensino Fundamental 

(participação em atividades intra e 

extraclasse); seleção de elementos/ 

aspectos considerados turísticos; nfluência 

da escola na veiculação desses saberes.   

Etapas da pesquisa 

 Revisão de literatura;  

 Planejamento e revisão de instrumento; 

 Pré-teste; 

 Definição e seleção de instrumentos; 

Coleta de dados junto aos sujeitos; 

Organização e análise dos dados; 

Elaboração de síntese analítica; 

Apresentação dos resultados junto à 

comunidade alvo.  


