Módulo 1: Conheça a sua região e
identifique as partes interessadas no
turismo
Unidade 3: Conhecer um território:
políticas culturais, turismo, conservação do
património.

TÓPICOS
• História de uma cidade/região num
determinado período
• Antigo e novo: o passado vs. o presente
• Torne-se um guia intercultural através da
história
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Conceitoschave

CONCEITOS-CHAVE
• Quais são os momentos mais importantes da história da
cidade/região escolhida?
• Como pode a história da cidade/região escolhida ser
explicada de uma forma cativante?
• Em que difere o período escolhido dos dias de hoje?
• Quais são as competências básicas de um guia intercultural?

Definições
& explicações

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Métodos e recursos que ajudam a encontrar informação histórica:
• Registos das bibliotecas municipais - a maioria das bibliotecas municipais têm coleções de registos e
manuscritos de história local que estão disponíveis para uso público e consulta. Por vezes, estes registos não
estão disponíveis em formato digital, mas apenas em papel (pelo que não podem ser encontrados na
Internet). Se determinados documentos não estiverem disponíveis na biblioteca municipal, é aconselhável
consultar também as bibliotecas universitárias, se disponíveis.
• Internet - Esta é a forma de investigação mais adequada, pois pode ser feita a partir de qualquer local e em
qualquer altura. Inúmeras bibliotecas e associações históricas disponibilizam as suas coleções online. Uma
pesquisa simples sobre o tema de interesse (isto é, a cidade escolhida) juntamente com certas palavraschave fornecerá uma grande quantidade de informação. Nota: A pesquisa de imagens pode também revelarse valiosa.
• Conversas cara-a-cara - os locais podem fornecer histórias interessantes, lendas e informação histórica que
têm sido transmitidas de boca em boca, sem qualquer registo escrito.

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Como fazer uma apresentação atrativa:
• EduLARP - Education Programme Live Action Role Playing é utilizado para transmitir conteúdos pedagógicos ou

didáticos pré-determinados. É um método de ensino e aprendizagem orientado para a ação, na medida em que os
participantes utilizam todos os seus sentidos e contos para aprender. Além disso, pode ser aplicado com sucesso a
grupos-alvo que se encontrem em situação de desvantagem do ponto de vista social (por exemplo, pessoas
desempregadas, pessoas com origem migrante, pessoas com baixo nível social), uma vez que o papel
desempenhado pode ajudar uma pessoa a compreender o que realmente deseja e a encontrar a motivação e a
estratégia para descobrir o próprio caminho na vida e na sociedade.

• Jogos educativos e lúdicos - Um jogo educativo é sempre divertido e motivador para os alunos. Este é um
paradigma emergente na Aprendizagem Avançada Tecnológica e é altamente benéfico e eficaz para a compreensão
e retenção de informação. Os intervenientes esquecem-se frequentemente que estão realmente envolvidos numa
atividade educativa, uma vez que estão a investigar um mistério utilizando os seus próprios conhecimentos e
aprendem muito através do jogo. Alguns elementos específicos dos jogos educativos e lúdicos são desafios,
competição, cooperação, capacidade de lidar com a incerteza e recompensas.
• Simulações - Este tipo de método tem um efeito significativo no processo de explicação, uma vez que fornece
ajudas audiovisuais que aumentam a motivação dos participantes e lhes permite embarcar e envolver-se em
atividades turísticas desafiantes. Além disso, permite a utilização de dispositivos do século XXI (por exemplo,
smartphones, tablets) e ferramentas (por exemplo, aplicações, animações).

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Estratégias para comparar o passado e o presente:
• Fazer perguntas essenciais - As perguntas essenciais têm como objetivo estimular o pensamento e suscitar
ainda mais perguntas, a fim de ajudar o participante a compreender um tópico (por exemplo, local turístico,
política cultural). Os princípios fundamentais que regem as perguntas essenciais centram-se em fazer
investigações, estimular a vontade de aprender e estar envolvido no processo de descoberta da resposta.
• Encontrar temas comuns - Esta estratégia encoraja as pessoas envolvidas a estabelecer ligações através de
períodos e lugares. À semelhança das questões essenciais, esta estratégia gira em torno da realização de
investigações e da descoberta de formas de interligação entre vários temas.
• Estudar como os lugares mudaram através do tempo - A exploração de lugares históricos torna a experiência
interessante para as pessoas envolvidas, através da análise de imagens e artefactos históricos. Esta
exploração baseia-se em comparar os lugares de hoje com o passado, compreender por que certas
mudanças foram feitas, como / por que é que a vida se alterou ou não ao longo do tempo, e, naturalmente,
o que se tem mantido.

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Mais-valias para um guia intercultural:
• Conhecimento geral sobre a história local e a geografia da área onde a atividade é organizada;
• Conhecimento básico sobre arte e cultura e capacidade de contar histórias de uma forma criativa, utilizando
exemplos relevantes do próprio contexto;
• Ser capaz de ligar a história local a factos e exemplos de diferentes países europeus (isto porque,
normalmente, os turistas vêm de toda a Europa, pelo que o guia intercultural deve ser capaz de se relacionar
com as questões dos turistas);
• Ter conhecimento das agências de turismo da região e do seu calendário de visitas (para isso, manter
contacto permanente com um guia do museu regional);
O guia intercultural não só aprende sobre os tópicos enumerados numa Apresentação PowerPoint, mas
também como organizar uma visita guiada e como criar a melhor rota para apresentar a sua própria história,
com base nos factos históricos reais. O guia intercultural organiza atividades para quebrar o gelo, na medida
em que convida os turistas a seguirem um determinado percurso, num determinado período de tempo, bem
como a prestar atenção a objetos específicos ou edifícios importantes.

Exemplos

EXEMPLOS
Organização de uma atividade EduLARP

A atividade EduLARP – "A maior casa de bonecas da Holanda“ – tem como ponto de partida o hábito da
aristocracia do século XVIII de construir casas em miniatura.
As primeiras casas de bonecas foram criadas no norte da Europa, Alemanha, Países Baixos e Inglaterra, no século
XVII, e serviram como indicadores de classe social e estatuto. Nos Países Baixos, as casas de bonecas eram
chamadas "cabinet houses" e eram as cópias exatas das casas reais.

EXEMPLOS
Comparar o passado e o presente através de temas comuns
Assuntos como a cultura popular, preservação do património, costumes do século XVIII,
história, política, entretenimento infantil e cozinha saborosa são trazidos à ribalta de
uma forma específica.
Há algo a fazer em todas as áreas e há muitas atividades práticas que requerem o uso
e a aquisição de conhecimentos de diferentes disciplinas como: História (por exemplo,
a Holanda durante o reinado de Lodewijk Napoleão, o seu primeiro rei de 1806 e
1810); Biologia (por exemplo, estudo de répteis a partir do livro "Velho e raro - Tratado
sobre as cobras e víboras encontradas na paisagem de Drenthe" escrito por Johannes
van Lier em 1781); Física (por exemplo, eletricidade); Ambiente (por exemplo, poluição
atmosférica); Economia doméstica (por exemplo, etiqueta ao jantar e hábitos
culinários, começando por uma visita à casa do Sr. van Lier); Geografia e Geologia (por
exemplo, minérios e minerais, a começar pela coleção de Johannes van Lier); Arte e
Música (por exemplo, aprender sobre instrumentos musicais antigos e música clássica
na sala de música), etc.
A experiência é multissensorial, pois os participantes podem ouvir os mexericos no
quarto das empregadas, cheirar o pão acabado de cozer na cozinha, o perfume de
rosas na casa de banho das senhoras, etc., e imaginarem-se como habitantes de uma
casa rica no século XVIII.

Questões &
conclusão

O QUE PRECISA RETER…
• Aprender pode ser divertido
• Envolver explicações:

• proporcionam valor acrescentado no processo educativo;
• permitem que os participantes tenham uma experiência divertida e envolvente e
proporcionam um excelente mecanismo de apoio à aprendizagem sobre história,
cultura, património, costumes;
• colocam os participantes em ambientes virtuais interativos que podem ser imersivos;
o consequente jogo lúdico que se segue permite às pessoas testar decisões num
ambiente seguro e sem riscos;
• têm fortes aspetos de resolução de problemas e incentivam formas de uma
aprendizagem reflexiva;
• envolvem os participantes em narrativas que forneçam informações sobre os
contextos específicos e lhes permitam navegar através de situações virtuais, decisões
e escolhas.
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