


Módulo 3- Oriente roteiros turísticos
interculturais

Unidade 2- Identificar os elementos da 
sua história pessoal que irão interessar 

particularmente o público e saber como 
os contar.
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O RESUMO DA NOSSA SESSÃO



Conceitos-
chave



Passeios pedestres

Com o crescente interesse no 
desenvolvimento do turismo 
patrimonial, particularmente para 
as pequenas comunidades, tem 
havido um interesse crescente no 
seio das comunidades em fazer 
dos percursos pedestres históricos 
um "atrativo", aumentando o 
número de atividades disponíveis 
para os visitantes.

Os passeios pedestres podem 
incluir os edifícios históricos do 
centro da cidade, e outros locais 
de valor patrimonial, ou um bairro 
histórico de uma comunidade.



Pontos de interesse - Paragens interpretativas

• Pontos de interesse ou 
Paragens Interpretativas são 
locais como casas históricas, 
jardins históricos, 
arquitetura, indústria, etc., 
que podem ilustrar a 
história na sua cidade. 

• Os locais devem ter um 
tema ou história em 
comum.



Definições
& explicações



Planear um Passeio Pedestre

Planear um passeio pedestre 
não é um bicho de sete cabeças 
se conhecer a cidade e a sua 
história suficientemente bem. 
É a sua história na sua cidade, 
por isso sabe-a de cor!



Planear um Passeio Pedestre
PASSO 1: Escolher o(s) local(is)

• Como residente local, escolha os locais sobre os 
quais pensa ter conhecimentos adequados, que 
estão ligados à sua história pessoal e possam 
despertar o interesse do público.

• Passeios pela parte histórica e antiga da cidade, 
visitas gastronómicas ou a mercados de rua, ao seu 
bairro ou outro bairro específico, a uma zona 
histórica da comunidade - tudo isto são boas opções 
para passeios pedestres pela "sua" cidade!...



Planear um Passeio Pedestre
PASSO 1: Escolher o(s) local(is)

• Faça uma lista de todos os sítios que considerar como possíveis 
paragens interpretativas e indique a sua localização na aplicação
disponível na plataforma online. 

• Faça uma lista do tema ou principais conceitos interpretativos que 
cada um dos potenciais locais melhor ilustram.

• Procure os locais que ilustram um tema ou história em comum.

• Na era das vivências hiper-locais, os viajantes estão interessados em 
explorar um local em toda a sua autenticidade.



Planear um Passeio Pedestre
PASSO 2: Estude bem a ideia para o seu passeio

• Estude muito bem o seu passeio e conheça todos os 
pequenos detalhes que são relevantes para a sua visita 
e localização.

• Certifique-se que o tema interpretativo ou a mensagem 
que está a considerar para o seu passeio é interessante

• Pergunte a si mesmo: Será que os visitantes “têm 
interesse nisto"? Será capaz de comercializar o 
passeio? O que irão os visitantes ver, descobrir e 
experimentar nesta visita guiada? Quais são as 
“Minhas” histórias?



Planear um Passeio Pedestre
PASSO 2: Estude bem a ideia para o seu passeio

• Tente associar-se a pessoas idosas que vivem no bairro e têm 
histórias interessantes para partilhar e ligá-las às suas.

• Esboce o que quer que o passeio alcance - os seus OBJETIVOS -
lembre-se que este deve ser adequado aos seus recursos e resultados 
desejados.

• Os objetivos do circuito completo devem estar em conformidade com 
os objetivos de cada ponto de interesse.



Planear um Passeio Pedestre
PASSO 3: Criar uma descoberta orientada

Torne o seu passeio 
verdadeiramente 
envolvente, ligando o 
passado ao presente 
enquanto ajuda os visitantes 
a mergulhar nos detalhes 
específicos de cada atração -
com o seu passado rico e 
cativante presente - que os 
rodeiam.



Planear um Passeio Pedestre
PASSO 3: Criar uma descoberta orientada

• Ter em mente que é crucial contar histórias interessantes e detalhes 
fascinantes da zona

• Os seus visitantes querem explorar e aprender sobre os factos e 
ficções do local que estão a visitar

• Dica: Atalhos e detalhes escondidos são sempre bem aceites porque 
ajudam os visitantes a sentirem-se como um dos seus habitantes.



Planear um Passeio Pedestre
PASSO 3: Criar uma descoberta orientada

• A fim de criar uma descoberta guiada, é também 
importante determinar quem são os participantes 
que está a tentar atrair.

• Cada grupo pode precisar de considerações 
"interpretativas" diferentes - Por isso, pense 
sempre no seu público-alvo.



Exemplos



Exemplos
Aqui estão alguns exemplos que pode ter em consideração ao planear a 
sua visita:

PASSO 1: Escolher o(s) local(is)
• Tema ou conceito: um exemplo de um tema interpretativo pode ser A 

influência da sua comunidade na cultura gastronómica da cidade

PASSO 2: Estude bem a ideia para o seu passeio
• Objetivos da visita – Alguns exemplos:

• Compreender como a migração e a inclusão cultural influenciaram o 
crescimento da comunidade

• Saiba como esta comunidade tem sido associada ao crescimento da cidade 



Exemplos
PASSO 3: Criar uma descoberta orientada
QUEM são os participantes: seguem alguns exemplos de possíveis
participantes

• Residentes locais que já vivem há muito tempo na região
• Residentes locais que são novos na comunidade
• Turistas nacionais
• Turistas estrangeiros
• Etc.

Conte a sua história de uma forma apelativa para poder surpreender os 
seus participantes e captar a sua atenção.



Questões & 
conclusão



O QUE PRECISA RETER…

É a sua história na cidade, por isso lembre-se de:

• Atrair a atenção ou a curiosidade dos participantes - Ter títulos 
cativantes ou fazer perguntas interessantes para que o visitante se 
interesse pela paragem.

• Transmitir os conceitos ou informações com termos que os 
participantes possam compreender

• Revelar o conceito principal no final do ponto de interpretação
• Abordar a visita como um todo - certificar-se de que cada uma das 

paragens interpretativas faz ligação com as outras paragens e ilustram o 
tema principal



PARA APROFUNDAR O TEMA

• https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1745-5871.12275
• https://www.researchgate.net/profile/John_Veverka/publication/3229883

73_Interpretive_Master_Planning_Philosophy_Theory_and_Practice_m_us
eums_etc/links/5a7b10f6a6fdccc24718c2ce/Interpretive-Master-Planning-
Philosophy-Theory-and-Practice-m-useums-etc.pdf 

• https://portal.uni-
freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-
publications/veverka_planning-interpretive-walkingtours.pdf

• https://medium.com/altertrips/5-steps-to-planning-a-walking-tour-
1455fe16f2cf

• https://www.interpnet.com/NAI/nai/_publications/JIR_v23n2_Ellis.aspx



http://citiesbyheart.aeva.eu/
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