Módulo 3 - Oriente rotas turísticas
interculturais
Unidade 3 - Acompanhar os
visitantes e dinamizar a visita de
uma forma participativa

TÓPICOS
• Satisfazer as necessidades de formação das pessoas interessadas na conceção
de rotas turísticas interculturais inovadoras no que diz respeito a:
• competências sociais e cívicas, iniciativa e empreendedorismo, bem como sensibilidade e
expressão culturais que possam ser benéficas para tais atividades
• mobilizar os outros, os participantes das viagens/visitas

• Após a conclusão da presente unidade, poderá:
• Enfrentar a incerteza, ambiguidade e riscos no que diz respeito à implementação de uma
viagem turística participativa
• Trabalhar com outros para acompanhar os visitantes e animar a visita de uma forma
participativa
• Aprender através de experiências
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DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Acompanhar os visitantes e animar uma visita de uma forma
participativa é um desafio para todos os guias turísticos.
Mas também pode ser uma grande oportunidade de tornar a
visita mais interessante e apelativa para os visitantes.
Animar a visita de uma forma participativa significa envolver os
visitantes durante a digressão, para que não sejam apenas
observadores passivos e ouvintes, mas uma parte ativa da
visita que molda a própria visita.
Então, para tal precisa de:

Fonte: https://www.zugtourismus.ch/de/gruppen/gruppenangebote/citytreasure-hunt

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES: Aptidões sociais
e cívicas
Incluem:

Competências
pessoais,

interpessoais

e
interculturais

Abrangem todas as formas de comportamento que permitem aos
indivíduos participar, de uma forma eficaz e construtiva, na vida
social e profissional e resolver conflitos sempre que necessário.
A competência cívica permite aos indivíduos participar plenamente
na vida cívica, com base no conhecimento de conceitos e estruturas
sociais e políticas e num compromisso de participação ativa e
democrática.
Estas são competências essenciais para alguém que deseje liderar um
grupo e precise de interagir com pessoas de diversas origens
culturais.

Fonte:
https://epale.ec.europa.eu/en/glossary/socialand-civic-competences)
Source picture: https://www.viennaunwrapped.com/vienna-tours-3/

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES: Iniciativa e
empreendedorismo
… significa agir sobre oportunidades e ideias e
transformá-las em valor para os outros.
O valor criado pode ser:
Um guia turístico, que inicia as suas próprias visitas,
precisa de agir com base em ideias e pode transformálas numa valiosa experiência cultural e social.

(Fonte: European Commision,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnc_KqsDpAhUpMewKHTFaDmQQFjANegQIBBAB&url=http%3A
%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15121%2Fattachments%2F11%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2A3siIfJYNAe7TBe7uuwFb
)

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES: Sensibilidade e
expressão culturais
… significa apreciar a importância da expressão criativa de
ideias, experiências e emoções através de uma série de meios,
incluindo a música, as artes performativas, a literatura e as
artes visuais.
Conhecimento cultural inclui uma consciência do património
cultural local, nacional e europeu e do seu lugar no mundo.

Fonte: European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
Source picutre: BEST Institut, www.best.at

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES: Sensibilidade e
expressão culturais
Uma sólida compreensão da

Competências :

própria cultura e um sentido
de identidade podem fornecer
a base para uma mentalidade
aberta e de respeito pela
diversidade da expressão
cultural.

• Relacionar-se com a valorização e expressão: a valorização e a apreciação de
obras de arte e performances, bem como a autoexpressão, através de uma
variedade de meios de comunicação, utilizando as suas capacidades inatas.
• Incluir a capacidade de relacionar os seus próprios pontos de vista, criativos e
expressivos, com os dos outros e de identificar e realizar oportunidades sociais e
económicas em atividades culturais.
(Fonte: European Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1)

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Os futuros guias turísticos, a quem este projeto se dirige,
têm um histórico de migração familiar ou individual.
A organização de visitas City by Heart pode ajudar a criar
ligações entre os residentes de áreas urbanas.
Isto pode contribuir para:
evitar conflitos comunitários e
iniciar uma dinâmica económica que responda a
qualquer precariedade dos residentes de bairros
desfavorecidos.
Idealmente, os futuros guias turísticos estão já sensíveis
para a questão cultural. Contudo, esta competência deve
ser ainda mais desenvolvida através do planeamento e
implementação de visitas interculturais.

Fonte:
https://pixabay.com/get/57e4d5464354a814f1dc
8460da2932771539d9e3555576_640.jpg

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES: Mobilização de
outros
… pode ser entendida como a capacidade de inspirar, envolver e fazer embarcar outras
pessoas, que são competências inevitáveis para uma visita City by Heart.
Um guia turístico poderá ter de lidar com a incerteza, ambiguidade e riscos em
relação ao grupo, aos seus participantes e a circunstâncias imprevisíveis durante a
visita. Isto refere-se, por exemplo, a dinâmicas de grupo, restaurantes/lojas fechadas
durante a visita, alterações das condições meteorológicas, habitantes pouco
amigáveis, etc.
Trabalhar com outros significa para os guias turísticos trabalhar em equipa, colaborar
e trabalhar em conjunto com os participantes da visita, mas num contexto de
trabalho e com as partes interessadas, tais como lojas e restaurantes locais.
Aprender através da experiência significa para o guia turístico que, mesmo a melhor
preparação, não vai alterar a ideia de que a verdadeira aprendizagem acontece
quando se faz e se dirige uma visita e se adapta a circunstâncias imprevisíveis.
(Fonte: European Commission, Source: European Commision,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnc_KqsDpAhUpMewKHTFaDmQQFjANegQIBBAB&url=http%3A%
2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15121%2Fattachments%2F11%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2A3siIfJYNAe7TBe7uuwFb)

Exemplos

EXEMPLO DE CENÁRIO
Imagine:
Quer mostrar, na sua zona, a marca deixada por imigrantes
muçulmanos e influências coloniais, culturais e culinárias.
Em comparação com qualquer outra visita, pondere visitar,
por exemplo:
3-4 restaurantes típicos, lugares de gamão ou de shisha,
para se provarem especialidades e bebidas típicas;
Vaguear entre muriais ou edifícios típicos da zona;
um centro cultural ou loja onde possam ser encontradas
peças de vestuário típicas, comida, decoração, etc.
Claro que, como a maioria dos visitantes, também poderá
considerar visitar um museu de artefactos típicos, roupas,
etc.

Source picture:
https://www.365days.at/en/tours/viennesewine-tasting/

EXEMPLO DE PROPOSTA para Acompanhar os
visitantes e dinamizar a visita de uma forma
participativa(1)
Pedir aos participantes da visita que respondam a algumas questões.
Prepare com antecedência um pequeno questionário relacionado
com aspetos específicos, tomando notas que poderá ler, imprimir ou
publicar online para os participantes no site da visita.
O vencedor poderá receber um pequeno presente de uma
loja/restaurante típico a ser visitado durante o passeio.
Variação do acima exposto: Criar uma caça ao tesouro; fazê-los
encontrar/identificar pistas sobre os lugares a visitar durante o
passeio e anunciar o vencedor no final do mesmo ou nas redes
sociais.
Anúncio presencial: presente de uma loja típica visitada ao longo
do passeio
Anúncio nas redes sociais: o prémio pode ser um voucher de oferta

EXEMPLO DE PROPOSTA para Acompanhar os
visitantes e dinamizar a visita de uma forma
participativa(2)
Peça aos participantes para fotografar aspetos/ângulos especiais
durante o passeio, que representam a história do
território/multiculturalismo e migração. Podem publicá-las através
do seu canal de comunicação social ou do site da visita. Mas lembrese que, independentemente do local onde as pessoas possam estar,
têm de pedir autorização previamente.
No início, deve informar sobre os critérios de seleção da fotografia
vencedora, do júri (por exemplo, público ou apenas você e o prémio).
Anuncie os vencedores após a visita nas redes sociais ou mesmo
através do seu site. Isto ajuda a criar seguidores e a aumentar a
visibilidade da cidade/bairro.
Verifique com antecedência se a autarquia do município está
interessada numa cooperação. Pode ser uma boa forma de
marketing.

Fonte: BEST Institut, www.best.at

EXEMPLO DE PROPOSTA para Acompanhar os
visitantes e dinamizar a visita de uma forma
participativa(3)
Desafio culinário
Planeie primeiro uma visita a dois ou três mercados na cidade onde
possam encontrar ingredientes tradicionais.
Ao comprar os seus produtos, certifique-se de que os vendedores dão
algumas dicas de culinária e dizem o nome do produto na própria língua.
Ajude os participantes da visita a lembrarem-se do nome e a pronunciálo várias vezes.
Leve-os a um pequeno café onde possam experimentar alguns petiscos
ou biscoitos (comidas típicas e tradicionais).
Depois desafie-os a preparar alguns petiscos numa cozinha que possam
utilizar - por exemplo, num centro comunitário - formando equipas, uma
equipa para entradas, prato principal, sobremesa e bebidas. Finalmente,
partilhe mais histórias sobre pratos típicos em eventos culturais
específicos, por exemplo, enquanto desfruta da refeição com eles.

Fonte: BEST Institut, www.best.at

O QUE PRECISA RETER…
• Ter em mente dinâmicas de grupo para utilizar durante a visita, bem como formas
de harmonização do grupo em caso de dificuldades:
• Situação 1: Um participante coloca demasiadas questões, fala de mais ou
mantém conversas paralelas impedindo que os outros acompanhem a
visita, etc. – Poderá envolvê-lo ainda mais na visita: convide-o a ser o seu
parceiro apresentando o caminho a seguir, ajudando-o a demonstrar como
carregar imagens no site da visita, convidando-o a ser o primeiro a esperar em
determinado ponto de encontro, etc.
• Situação 2: Talvez queira dividir um grupo grande em grupos mais pequenos,
mas considere uma estratégia para agrupar os visitantes: que tal pelo
tamanho (os altos, p. ex.) ou os de cabelo escuro, ou os participantes com um
chapéu/mochila/.... formam um grupo.

Conclusão

O QUE PRECISA RETER…
• Trabalhar com os outros, aprender através da experiência: ser flexível e adaptar
a visita às circunstâncias individuais durante o passeio e em relação aos outros;
permanecer amigável e educado durante todo o passeio; estar pronto a
responder a perguntas relacionadas com os aspetos interculturais que deseja
destacar;
• Enfrentar a incerteza, ambiguidade e risco em relação à visita durante a mesma:
deve sempre pensar com antecedência em alternativas do que fazer com os
participantes quando, por exemplo, chove e planeou uma visita ao exterior, tem
problemas com o questionário, existem barreiras linguísticas, são tiradas
fotografias de pessoas que não querem ser fotografadas,... ; estar pronto para
executar a dinâmica de grupo, verificar com antecedência os restaurantes que
estão abertos, se têm o número suficiente de mesas, etc.

Reflita sobre:

• Como poderia agir para ajudar os seus visitantes a participar de uma
forma eficaz e construtiva?
• Que ideias poderia transformar numa valiosa experiência cultural e
social para os participantes no passeio?
• Como pode contribuir com a sua própria bagagem cultural para a
realização de oportunidades sociais e económicas na atividade
cultural?

PARA APROFUNDAR O TEMA
• Ligações, recursos, bibliografia, referências
Modeling guided tour participants’ experiences (emerald insight, accessed
19.05.2020 (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCTHR-102017-0104/full/html?skipTracking=true)
Mastering Group Dynamics for Your Tours (Youtube, accessed 19.05.2020https://www.youtube.com/watch?v=b1c7fVelXpc)
Culture-Gene Interactions in Human Origins (Youtube, accessed 19.05.2020(Youtube, accessed 19.05.2020- https://www.youtube.com/watch?v=IkoV3l4C_Bo)

http://citiesbyheart.aeva.eu/

Este projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a opinião dos autores e a Comissão
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.

