Módulo 2: Conceba roteiros turísticos
interculturais
Unidade 1 – Estudar a oferta turística
da sua área e associá-la à história
pessoal

TÓPICOS
O conteúdo desta unidade de formação permitirá compreender:

O que é uma oferta turística e em que consiste?
Como pode uma história de vida ser explorada numa
oferta turística para a implementação de roteiros
interculturais urbanos?

O RESUMO DA NOSSA SESSÃO
Conceitoschave
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Conceitoschave

CONCEITO-CHAVE 1
O conteúdo desta unidade de formação permitirá:
1. Compreender os princípios e o funcionamento da
atividade turística
2. Elaborar os seus contos para desenvolver um
roteiro turístico

Definições
& explicações

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
O turismo é uma atividade especial e única. Pertencente ao setor dos serviços, o turismo é um processo sistémico que reúne
diferentes empresas e setores de atividade: agências de viagens, empresas de transportes, hotéis, restaurantes, complexos de
lazer, etc ...
Um roteiro turístico é um itinerário que lhe permite descobrir e apreciar a beleza natural, os produtos, a história, a cultura, o
estilo e o património do lugar que visita ou por onde passa, numa determinada área geográfica. Originalmente reservado a
profissionais certificados, esta profissão tornou-se bastante liberalizada ao longo dos últimos 30 anos. Os guias turísticos
tiveram de se adaptar a uma procura crescente, nomeadamente da classe média dos países BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China).
A revolução digital também contribuiu, em grande parte, para o aparecimento de novas formas de conhecer uma cidade ou um
destino turístico através de itinerários turísticos inovadores.
Simultaneamente, muitas iniciativas públicas e de cidadãos foram desenvolvidas com o objetivo de realçar o património oculto
como um bem comum e sublinhar que "a importância do património cultural reside menos nos objetos e lugares do que nos
significados e usos que as pessoas lhes atribuem e nos valores que representam" (de acordo com os princípios da Convenção de
Faro do Conselho da Europa https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/faro-convention. )
Em grandes cidades como Turim, Marselha ou Paris, que são bastante cosmopolitas, foram criadas iniciativas para promover a
contribuição da migração na configuração destas cidades e ajudar as pessoas a descobrirem bairros com o apoio dos guias
interculturais…
A experiência pessoal dos migrantes, a sua chegada, a sua fixação nos bairros, a sua visão e a sua ligação ao seu espaço de vida,
tem sido gradualmente organizada sob a forma de turismo para criar caminhos interculturais de descoberta. A história dos
migrantes está na base da descoberta de bairros migrantes como Belsunce e Noailles, no centro da cidade de Marselha, Porta
Palazzo, em Turim, ou Château Rouge e os Goutes d'Or, em Paris.

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
A atividade turística
 O turismo inclui atividades desenvolvidas por pessoas durante as suas deslocações e viagens
(mais de 24 horas) em locais situados fora do seu ambiente habitual por um período não
superior a um ano, para fins de lazer, negócios e outras razões não relacionadas com uma
atividade remunerada no local visitado. O turismo é uma atividade de serviços (a maior do
mundo em termos de valor de exportação de bens e serviços, à frente de indústrias pesadas,
como a indústria automóvel) que reúne um leque de atividades como transportes, hotéis,
restaurantes, atividades de lazer, compras...
 O turismo tem vários elementos:
• Os elementos naturais, como o sol, o mar, as montanhas, as praias…
• Elementos artificiais produzidos pelo homem no decurso do seu desenvolvimento
socioeconómico: monumentos e infraestruturas ligadas ao turismo – casinos, teatros, salas
de concertos, complexos para negócios turísticos, aeroportos…
 O património tangível e intangível como cidades artísticas, distritos listados, gastronomia
e cultura local são elementos artificiais importantes.

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Operação turística
O turismo é a única atividade no mundo que é produzida ao mesmo tempo que
é consumida. É no decurso da própria viagem que se produz a atividade
turística.
O turismo tem impactos diretos, indiretos e indutivos, ou seja, o atendimento
turístico pode beneficiar várias pessoas que fornecem atividades, que procuram
locais ou cultura local... Há várias formas de turismo: turismo de massa, de
negócios, cultural, turismo voluntário, ecoturismo...
Existem dois tipos principais de operadores turísticos (que propõem as ofertas):
operadores turísticos e organizações que promovem o turismo local, tais como
as agências de turismo.
Em cada região, existem vários tipos de ofertas turísticas: atividades de turismo
de lazer, visitas a monumentos, descoberta do património material e imaterial
local, diferentes tipos de alojamento, casas de campo, etc...

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Storytelling
Storytelling é literalmente o ato de contar uma história, por vezes baseada na própria
experiência, na própria experiência vivida, a fim de transmitir uma mensagem a outras
pessoas.
Storytelling é, acima de tudo, uma história. Por esta razão, existem dois tipos de
narração: a narrativa e o plano de ação, que detalha as diferentes fases da narração.
No caso de uma narrativa pessoal, baseada na própria história, o esquema narrativo
é o que melhor se enquadra.
Os diferentes componentes são :
• A situação inicial (país de origem)
• O evento desencadeador (político, económico, migração familiar ...)
• O percurso (como foi a integração na chegada à cidade, à zona de
acolhimento...)
• O final (como vive hoje neste bairro, o que aprendeu ...)
• A situação final (como vê o futuro ...)

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Storytelling e roteiro turístico

 Uma Storytelling pode ser contada através de um passeio pela cidade relacionado
com as diferentes componentes do seu próprio storytelling: primeiros lugares de
chegada, primeiros bairros onde foi às compras, lugares que lhe interessaram …
Vários elementos devem ser pesquisados, compilados, estudados:
- apoios: objetos que podem ser utilizados para contar a sua história durante o
passeio: fotografias, desenhos, livros, objetos com uma ligação, um significado...
- elementos adicionais: informação, arquivos, testemunhos de pessoas envolvidas
nos locais visitados (familiares, amigos, lojistas, proprietários de cafés, etc.).
- os lugares: temas turísticos que podem ser ligados à narrativa e que pode
descobrir com o seu próprio olhar.

Exemplos

EXEMPLOS

Existem diferentes
iniciativas de visitas
turísticas à
descoberta das
redondezas com
base no
conhecimento e na
história dos
cidadãos.
Selecionamos três
delas como
exemplos:

• A Gretters, que dá a oportunidade aos
residentes e voluntários de
acompanhar os turistas durante
algumas horas para descobrir a sua
cidade, o seu bairro ou um aspeto
particular que seja importante para
eles: artes gráficas, artesanato,
gastronomia, etc.…
https://internationalgreeter.org/fr
• A Migrant our network, que formou
guias interculturais em várias cidades
europeias para ajudar as pessoas a
descobrirem bairros com uma elevada
concentração de migrantes
http://www.mygrantour.org/fr/
• O Hôtel du Nord, cooperativa em
Marselha que construiu uma série de
passeios de descoberta urbana nos
distritos do norte de Marselha, com
base nas receitas dos residentes locais
www.hoteldunord.coop

Questões &
Conclusão

O QUE PRECISA RETER…

Turismo
Storytelling

• Uma atividade de serviços
• Património cultural, um tema de turismo
• Migração, um elemento para a descoberta da interculturalidade das
áreas urbanas

• Um cidadão é um ator do seu território
• A nossa própria história é rica em conhecimento
• Pode fornecer conhecimentos, esclarecer aspetos pouco conhecidos
• O relato de histórias é uma fonte valiosa para a descoberta do
próprio território

PARA APROFUNDAR O TEMA
• Migrantour http://www.mygrantour.org/fr/
• Migrantour Marseille: https://migrantourmarseille.wordpress.com/
• Bastina voyage: http://www.bastina.fr/voyages-bastina/france.html
• François VELAS, « Economie et politique du tourisme international » ;
édition Economica ; Paris 2002
• Jean Michel DEWAILLY et Emile FLAMENT, « Le tourisme » ; Collection
Campus ; Edition SEDES.
• CAZES

http://citiesbyheart.aeva.eu/
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