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RESUMO 
 

O trabalho baseia-se no estudo dos guias de turismo e a interpretação patrimonial que estes realizam 

nos roteiros em patrimônios industriais ferroviários na cidade de Campinas (SP). Neste, se estudou 

a atuação do guia de turismo em roteiros turísticos e foi analisado a interpretação patrimonial dos 

bens. Para alcançar os nossos objetivos, realizou-se a revisão bibliográfica dos termos ‘roteiros 

turísticos’ e suas tipologias, ‘guias de turismo’ e formas e preparação, assim como pesquisa sobre 

as informações que devem ser repassadas ao interpretar um patrimônio industrial tendo como objeto 

estudo duas estações ferroviarias utilizadas em roteiros turísticos patrimoniais: Estação Cultura 

(Campinas) e Estação Anhumas (roteiro turístico Maria Fumaça Campinas- Jaguariúna). Realizou-

se uma entrevista (com os guias que participam nos mesmos). No estudo se conheceu sobre a 

atividade de interpretação patrimonial realizada pelos guias de turismo nos roteiros turísticos em 

patrimônios industriais ferroviários de Campinas, assim como a preparação que estes possuem para 

a realização das suas atividades. 
 

Palavras-chave: Patrimônio Industrial, Patrimônio Ferroviário, Guia de Turismo, 

Interpretação patrimonial, Roteiro Turístico. 

 

 

ABSTRACT 

The work is based on the study of tourist guides and the heritage interpretation that they perform in 

the itineraries in railway industrial heritage in the city of Campinas (SP). In this, the role of the tour 

guide in tourist itineraries was studied and the patrimonial interpretation of the assets was analyzed. 

To achieve our objectives, we carried out a bibliographic review of the terms 'tourist routes' and 

their typologies, 'tourist guides' and forms and preparation, as well as research on the information 

that must be passed on when interpreting an industrial heritage having as an object two railway 

stations used in heritage tourist itineraries: Estação Cultura (Campinas) and Estação Anhumas 

(Maria Fumaça Campinas-Jaguariúna tourist route). An interview was carried out (with the guides 

that participated in them). In the study, we found out about the heritage interpretation activity carried 

out by tour guides in tourist itineraries in railway industrial heritage in Campinas, as well as the 

preparation they have to carry out their activities. 

Keywords: Industrial Heritage, Railway Heritage, Tour Guide, Heritage interpretation, 

Tourist Routes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Ministério do Turismo (2015), o guia de turismo é aquele que 

apresenta os atrativos, relata sua história e, em grande parte, cria a imagem do destino 

visitado. Assim, Muitas vezes ele é associado como o profissional responsável pelo 

entendimento e conhecimento a respeito de um local.O guia de turismo é o profissional 

habilitado para a organização e preparação do roteiro, além de realizar o roteiro com os 

visitantes; criando assim, uma forma de experiência do turista no local (MTUR, 2017; 

TRIGO, 2009). O guia realiza as atividades de acompanhamento, transmissão de 

informações e orientações em atividades guiadas municipais, estaduais e nacionais 

(SINDEGTUR, 2006). Conforme os órgãos e entidades que regulam a atuação profissional, 

o guia é encarregado de desenvolver a conexão entre o local e aquele que o visita através 

da interpretação patrimonial. 

A interpretação é um meio utilizado para comunicar conteúdos ao público, levando 

em consideração informações coletadas, objetivando a transmissão das memórias da 

comunidade (BIESEK, 2004) e procurando a integração de quatro funções: social, cultural, 

educativa e turística (TILDEN, 1997). Este é o meio de comunicar certas informações que 

abranjam as quatro funções e que crie relações entre o público e aquilo que está sendo 

interpretado. Contudo, será que o guia de turismo tem preparação específica para realizar 

atividades interpretativas nos roteiros turísticos? 

Ao se falar sobre roteiros turísticos que são realizados pelos guias, percebemos que 

existe uma variedade de definições sobre estes. Murta e Albano (2005) os definem como 

sendo uma forma de visitação turística e explicam a sua implementação, porém, não o 

fazem de uma forma específica. Em contrapartida, Silva e Novo (2010) definem o itinerário 

turístico por conter elementos de identidade utilizados para promover o turismo nas 

localidades em que está inserido; sendo assim, este seria uma ferramenta para promover o 

turismo em localidades. Já para Oliveira e Ribeiro (2017), o roteiro turístico é uma 

estratégia de organização de uma viagem ou visitação na qual se leva em consideração o 
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transporte utilizado, os serviços e o tempo; enfim, esta seria uma forma de organização da 

visitação onde se pensa em detalhes e serviços. Nesse sentido operacional, também Ruy e 

Almeida (2017) entende roteiros como facilitadores de visitas a atrativos locais de 

diferentes comunidades; permitem a visitação de um maior número de atrativos em um 

menor tempo e possibilitam um dia de atividades planejadas. 

Assim, podemos entender o uso dos roteiros para a visitação de patrimônios com o 

objetivo de promover e inserir o turismo nas comunidades, permitindo que aquele que o 

faz tenha um conhecimento maior da história do local. Porém, devido às diferentes 

definições do profissional, surge a seguinte dúvida: existe algum conceito que defina de 

forma adequada o que é um roteiro turístico? 

Aliás, o roteiro turístico é recurso frequentemente utilizado no turismo cultural 

(SILVA; NOVO, 2010), o qual, por sua vez, pode ser definido como a forma de turismo 

que realiza visitação a monumentos e sítios históricos (ICOMOS, 1999). Nesse sentido, o 

Ministério do Turismo (2010) observa que o turismo cultural vem se ampliando nos últimos 

anos. Antes restrito às visitações de eventos de teatro, dança clássica, museus de arte ou 

monumentos históricos, agora amplia sua vista para visitação e conhecimentos de 

patrimônios que representam peculiaridades da cultura (sejam lugares ou festividades 

populares), como novos produtos turísticos. 

Quando falamos de patrimônio, no sentido mais consagrado do termo, eles podem 

ser classificados em diversas categorias, sendo uma delas o patrimônio cultural, que pode 

ser definido como “[...] os monumentos, as obras arquitetônicas ou de artes específicas, 

plásticas, as estruturas arqueológicas, os conjuntos urbanos e lugares notáveis” (UNESCO, 

1985, p. 16). Alguns autores também destacam seu caráter simbólico, pois “[...] patrimônio 

é o símbolo de uma vivência que é temporária, mas que se torna eterna através de seus 

bens/monumentos” (LOPIS, 2017, p. 12). Nesse sentido, também pode ser visto como bens 

materiais e imateriais protegidos para preservar a memória e identidade de uma localidade 

ou nação (BRASIL, 2009). Assim, entendemos patrimônio como bens de interesse para a 

identidade de uma nação ou comunidade. 
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Dentro dos tipos de patrimônios existe o patrimônio industrial, que são vestígios 

da história da indústria e desenvolvimento de comunidades, podendo ser ferrovias, fábricas 

entre outros, os quais passaram a ser valorizados por aqueles que os viam como parte 

importante do seu desenvolvimento (ROSA, 2011). Junto com outros vestígios culturais 

protegidos e formas de representação da história do local, o patrimônio industrial pode ser 

utilizado como recurso cultural, turístico e educacional. Contudo, será que o patrimônio 

industrial demanda alguma interpretação diferenciada em relação a outros bens culturais? 

Dentro dos patrimônios industriais encontramos o patrimônio industrial ferroviário 

que fez parte do processo histórico de desenvolvimento em diferentes comunidades (LINS, 

2012), e foi sendo formado por diversos conjuntos de ferrovias, estações e oficinas. 

Diversos bens sobressaltam sua relevância ao participarem de um roteiro turístico 

dentro do turismo cultural, o qual os utiliza com a intenção de promovê-los e valorizá-los 

(BRASIL, 2006). Ainda que a prática do turismo seja comum em bens patrimoniais, Allis 

(2006) explica a realização do turismo cultural sobre patrimônio ferroviário como uma 

novidade, a qual se dá com foco nas especificidades dos locais e cria curiosidade aos 

visitantes e está vinculada à instalação, história e valorização do patrimônio ferroviário. 

O Brasil é um país com grandes quantidades de bens de importância histórica, 

artística e cultural (VIEIRA; DUTRA, 2014). Neste trabalho focou-se nos roteiros 

turísticos monitorados em dois patrimônios ferroviários na cidade de Campinas: a estação 

Cultura e a estação Anhumas. 

A antiga estação Ferroviária da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

representa o desenvolvimento e marca o início do ciclo ferroviário do Estado de São Paulo, 

sendo um símbolo para a Cidade de Campinas (REIS, 2004). Atualmente, a denominada 

Estação Cultura representa um símbolo da cidade que facilita as diversas manifestações 

culturais, tanto nacionais quanto internacionais, e permite o desenvolvimento e fomento 

dos artistas locais, assim como fornece a estrutura para realização de eventos, palestras, 

cursos, ensaios, entre outros (CAMPINAS, 2019). 
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Figura 1: Estação Cultura. 

 

                                                     Fonte: Campinas, 2022 

A estação, fundada em 1872, faz parte do projeto “Conheça Campinas” e por sua 

grande importância cultural é divulgada como uma das 7 maravilhas de Campinas, que 

foram escolhidas pela própria população numa votação realizada em 2007, sendo assim 

realizado como um roteiro no qual “o visitante conhecerá os principais pontos turísticos de 

Campinas e um pouco sobre sua história.” (CAMPINAS, 2018, s.p). Na estação de forma 

independente também são realizadas frequentes visitas monitoradas, através de roteiros 

turísticos pedagógicos com o objetivo de mostrar todos os seus aspectos históricos. 

Já a estação Anhumas foi fundada em 1875 pela Companhia Mogiana de Estradas 

de Ferro e restaurada em 1926, logo depois que a estação antiga foi demolida. A estação 

substituta continuou em funcionamento até seu fechamento em 1977. Depois disso, 

permaneceu em abandono até a chegada da Associação Brasileira do Patrimônio 

Ferroviário (ABPF), que reformou e reutilizou para a operação da viação férrea Campinas 

Jaguariúna (ABPF, 2019). Atualmente, ela aparece incluída em vários roteiros de visitação, 

de onde parte o trem turístico “Maria Fumaça” que passa por seis estações ao longo do 



12 
 

caminho: Anhumas, Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos Gomes e 

Jaguariúna. 

    Imagem 2: Estação Anhumas 

 

           Fonte: Maria Fumaça Campinas, 2015 

Para a realização do nosso projeto procuramos estudar os guias que realizam 

atividades nas estações acima mencionadas, dessa forma entendemos que na cidade de 

Campinas tem 102 guias cadastrados de acordo ao sistema do CADASTUR para realizar 

as atividades no território como um todo, podendo ser de forma independente ou com uma 

agência específica. Para a realização mais específica de nosso estudo, procuramos agências 

de turismo locais a fim de conhecer os roteiros onde são incluídos os patrimônios 

industriais em Campinas, os guias que neles atuam, assim como sua abordagem. As 

agências Ivian, Universo Lúdico e Promoventos oferecem um city tour pela cidade e por 

variados patrimônios ferroviários. As duas estações são utilizadas no turismo cultural 

devido à sua importância para a cidade, mas a estação Cultura é visitada para compreender 

a história da cidade como um todo e é incorporada em roteiros com outros monumentos; 

enquanto a estação Anhumas possui seu próprio roteiro associado ao trem turístico. 
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Estes roteiros são realizados por guias de turismo, os quais “[...] são fundamentais 

na operacionalização dos roteiros turísticos” (NOVO; SILVA, 2010); isto é, os guias são 

as pessoas responsáveis pela interpretação do monumento e encarregados do planejamento 

dos roteiros. O foco desta pesquisa foi ter uma melhor compreensão da atuação dos guias 

na interpretação desses atrativos em Campinas. Esperamos obter respostas a uma série de 

perguntas, dentre elas, citamos: 

Qual o papel do guia de turismo na interpretação do bem nos roteiros turísticos de 

bens industriais ferroviários? E qual a interpretação que o guia de turismo dá para os bens 

industriais ferroviários que ele apresenta? 

Sendo assim, espera-se também entender qual é a preparação do guia para a 

realização da interpretação dos patrimônios industriais ferroviários de Campinas. 

 
Objetivos 

 
Estabelecemos assim como objetivo geral deste trabalho estudar a atividade de 

interpretação patrimonial realizada pelos guias de turismo nos roteiros turísticos em 

patrimônios industriais ferroviários de Campinas. Assim, os objetivos específicos deste 

trabalho são: 

a. Realizar uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de roteiros turísticos sobre 

sua organização, sobre tipologias de roteiros; 

b. Identificar quais as informações que deveriam ser repassadas quando se 

interpreta um patrimônio industrial por meio de um roteiro turístico; 

c. Identificar as condições de formação e preparação em interpretação 

patrimonial do guia de turismo e seu papel na interpretação de bens nos 

roteiros turísticos; 

d. Levantamento a forma de interpretação e informações pelo guia de turismo. 
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Justificativa 
 

Na pesquisa sobre os roteiros turísticos para entender seu funcionamento e o papel 

do guia dentro de este, conseguimos diferenciar que não se têm uma definição clara e 

certeira na literatura. Isso representa uma dificuldade para seu entendimento e 

diferenciação, além do entendimento da atuação do guia no mesmo, pois ele é usado como 

termo comum que pode abranger muitas definições e, em alguns casos, como sinônimo de 

rota ou itinerário. Como forma de entender o uso do termo para seu estudo inicial, foi 

realizada uma análise  do termo “roteiros turísticos” na base de periódicos CAPES, a forma 

de filtragem e entendimento principal, e identificamos uma variedade de 109 artigos 

relacionados. Com a intenção de ter base para a nossa pesquisa, consultamos 30 artigos, 

selecionados de forma aleatória, que falavam sobre o tema, e apenas 6 desses artigos 

definiram o que é roteiro. 

Nestes, encontramos grandes diferenças conceituais: alguns apresentam como uma 

ferramenta de organização de uma visitação e outros como uma forma de representação 

dos locais a serem visitados. Podemos perceber também que mais da metade dos artigos 

identificados usava a descrição de roteiro sem defini-la. O termo é utilizado, mas não é 

definido, simplesmente colocado como um termo genérico, o que pode dificultar seu 

entendimento. O Ministério do Turismo (2007) explica a dificuldade de ser definido, e 

apresenta diversas definições para um mesmo termo. 

Quando falamos do guia e sua participação nos roteiros, menciona-se seu trabalho 

de planejamento, para isso devemos entender a importância da classificação e diferenciação 

destes roteiros no momento do planejamento, porém, não se tem materiais suficientes que 

expliquem as formas de abordagem e classificação de um roteiro. Dentre aqueles 6 artigos 

acima selecionados que discorrem sobre o tema, apenas 3 procuram defini-lo de acordo 

com as variáveis que pode existir. Eles levaram em consideração “elementos de um roteiro” 

como tempo, duração e público-alvo. 
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Assim, encontramos poucos autores que se preocupam em separar as formas de 

roteiros para sustentar nossas bases conceituais. Dentre estes autores, há Tavares (2002), 

que separa por tipologia (levando em consideração público e tempo de visitação), e Silva e 

Novo (2010), que separam de acordo com os equipamentos e serviços (local, órgão 

organizador, agente). Assim sendo, entendemos a necessidade de se aprofundar mais no 

tema para encontrar definições e formas em que os guias possam planejar os roteiros 

levando em consideração os espaços e bens onde estes sejam realizados (cultural, 

ambiental, industrial). 

Dentro destes roteiros o guia se utiliza da interpretação patrimonial, que é o método 

que seria usado para repassar informações e criar conexões entre o visitante e o local 

visitado. É através dele que o turista terá uma experiência do local e entenderá sua história 

ou seu significado. No fim, tudo dependerá da forma como o guia interpreta o patrimônio 

industrial ferroviário visitado. Pelo qual existe a necessidade de conhecer qual a preparação 

que o guia de turismo recebe para realizar a interpretação na visitação do bem. 

Da mesma forma, realizamos uma filtragem sobre  o uso da interpretação 

patrimonial tanto no âmbito educativo quanto turístico, pesquisamos no Portal de 

periódicos CAPES trabalhos que nos ajudassem a compreender sua utilização, para 

conseguir uma noção da forma que é usada e reforçar a importância do estudo. Assim, 

procuramos “Interpretação Patrimonial” filtrando resultados em espanhol e português. 

Foram obtidos 566 resultados, e destes foram consultados 10 artigos que possuíam as 

palavras interpretação e patrimonial em seu resumo. Cinco (05) destes 10 artigos estudam 

a interpretação patrimonial como uma forma de educação não formal e como uma 

metodologia amplamente utilizada no turismo cultural. Os outros cinco apenas mencionam 

os temas ao se referirem a outros assuntos. Através disso, podemos entender o uso da 

interpretação patrimonial na educação não formal e seu papel dentro das atividades do 

turismo cultural. 
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Portanto, concluímos que a forma que um guia de turismo se prepara é de grande 

importância para o entendimento e interpretação daqueles que vão conhecer o atrativo. 

Entender o papel e a ação que um guia realiza durante uma visita é vital para melhor 

compreensão dos bens por parte dos visitantes. Uma interpretação errada e a visita terá 

como resultado uma percepção negativa ou equivocada. 

Metodologia 
 

Para alcançar os objetivos anteriormente pautados, realizamos primeiramente uma 

pesquisa bibliográfica que consiste na procura sobre um tema em específico publicado em 

meios físicos e eletrônicos, como páginas da web, livros e artigos científicos, com a 

finalidade de permitir ao pesquisador aprofundar sobre temas estudados (FONSECA, 

2002). A nossa pesquisa bibliográfica é realizada sob os temas: roteiros turísticos em 

patrimônios ferroviários, interpretação patrimonial, interpretação patrimonial nos roteiros, 

guia de turismo, patrimônio industrial e ferroviário e interpretação patrimonial nestes.  

Dessa forma foi procurado em revistas e periódicos nacionais como DOAJ, Scielo, 

Redalyc, Latindex, Periódicos CAPES, Turismo em Análise, Revista Brasileira de Pesquisa 

em Turismo e Turismo Visão e Ação, em cada de um destes foi acessado e pesquisado por 

uma variável de tópicos (Interpretação Patrimonial, Educação patrimonial, Roteiro 

Turístico, Rota Industrial, Rota Turística, Itinerário, Guias de Turismo e Monitores de 

Turismo), realizou-se também, uma revisão em sites de revistas internacionais como 

Estudios y perspectivas en Turismo, Cuadernos de Turismo e Investigaciones Turísticas. 

Todos tópicos derivados do tema do trabalho, que ajudaram no aprofundamento. Para 

realizar a seleção de textos que foram escolhidos em cada site, foram analisados pelo título 

e resumo, procurando os que tivessem relação ao tema do projeto, e que pudessem 

proporcionar conteúdo a ser estudado. 

Os textos selecionados foram separados em uma tabela, classificados pelo tema 

principal, com informações como o resumo e autores. Após serem organizados na tabela, 

começou-se a leitura dos trabalhos, com essa leitura foram separadas partes do texto que 

se consideraram relevantes ou que tivessem relação com a pesquisa, citações que 
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complementam e explicam mais a profundidade sobre os temas estudados. Ao finalizar a 

leitura e separação de trechos em fichamentos, foi realizada uma pequena conclusão ou 

análise do que foi defendido ou levantado pelos autores. 

   Assim, também se realizou a revisão da bibliografia utilizada no curso de 

formação em guias de turismo do SENAC (conforme Plano do curso: Guia de turismo - 

habilitação profissional técnica de nível médio), que é um dos principais cursos no país 

para formação de guias de turismo. No plano, procuramos estudar a estrutura e suas 

unidades além de fazer leitura das bibliografias recomendadas, realizando fichamentos e 

análise dos tópicos a serem colocados nestes, a fim de entender quais são os tópicos 

aprendidos no mesmo. Além do estudo do plano, entrou-se em contato diretamente através 

de e-mail com o SENAC, com o obejtivo de encontrar mais textos que sejam utilizados no 

curso referentes ao tema do nosso estudo, dessa forma estes conseguiram nos disponibilizar 

mais textos sobre patrimônio, que são utilizados no ensino do patrimônio no curso de Guia 

de Turismo.  

Seguido, como forma de identificar as condições de formação e preparação do guia, 

foi realizada entrevistas em formato online, através da ferramenta do google meet, com os 

guias que atuam nas estações ferroviárias de Campinas estudadas e que realizam roteiros 

pedagógicos. Para esta, tivemos como apoio um roteiro de entrevista elaborado 

previamente, no qual foram colocadas questões sobre sua formação, atuação e realização 

de roteiros em  estes espaços. 

Assim, essas entrevistas foram realizadas com guias das agências Ivian e Universo 

Lúdico, as quais promovem roteiros na estação cultura e guias do roteiro do trem “Maria 

Fumaça”. Algumas das perguntas realizadas no roteiro das entrevistas foram: Como são 

selecionadas as informações sobre o trem a serem repassadas? Quais são as informações 

estudadas sobre ele? Ao repassar informações são consideradas as memórias da 

comunidade? Você teve uma preparação diferente para realizar o roteiro sobre a ferrovia? 

Qual a diferença de recursos interpretativos para cada roteiro? A análise do material foi 

realizada com auxílio do orientador, por meio de confrontação entre as conceituações de 
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interpretação patrimonial identificadas na literatura (particularmente TAVARES, 2002 e 

MTUR, 2015) e a prática do guiamento – com destaque para a formação técnica dos guias 

entrevistados. 

2. FUNDAMENTOS DE ROTEIRIZAÇÃO, GUIA DE TURISMO E INTERPRETAÇÃO 

PATRIMONIAL 

 

Com o objetivo de aprofundar nos temas estudados para uma maior compreensão 

e domínio deles realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os temas: roteiros e suas 

classificações, organização e definição, o guia de turismo e suas competências, a educação 

patrimonial e interpretação patrimonial. 

 
2.1 Patrimônio cultural, patrimônio ferroviário e turismo 

cultural 
 

Existem bens que são de importância histórica e afetiva para uma comunidade, pois 

com eles são preservadas as memórias e lembranças para o futuro, por isso o patrimônio é 

percebido como uma referência da memória coletiva (CAMPOS; PREVE; SOUZA, 2015). 

O patrimônio também pode ser compreendido “como a objetivação da produção histórico-

social da humanidade [...]” (MELO; CARDOZO, 2015, p. 1060). Assim, ele pode ser 

compreendido como a herança que se tem da memória de nossos antepassados. 

Segundo o Artigo 216 da Constituição Federal de 1988, seção II, o patrimônio pode 

ser representado através de: 

Art. 216. As formas de expressão; os modos de criar; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico (BRASIL, 1988). 
 

Dessa forma, percebemos que patrimônio pode estar representado de diversas 

formas, tanto no físico e palpável, quanto no significativo e impalpável. Para entender 

melhor a natureza destes bens, o IPHAN (2014, s.p) distingue entre os bens imateriais 

como: 
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E os materiais: 
[...] àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, 

ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, 

musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que 

abrigam práticas culturais coletivas). 
 

Cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou 

móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, 

bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. 

 

 

Assim sendo, deduzimos que o patrimônio cultural representa aspectos físicos e 

não físicos tradicionais de um lugar que, ao representar parte importante da identidade, 

tanto de uma população quanto de um país, precisa de formas de ser mantido como uma 

parte da memória do passado, como um legado daquilo que os representa. 

Funari e Pinsky (2003) entendem que o patrimônio é tudo aquilo próprio do homem 

que possui as suas características particulares. Essa ideia nos permite entender também o 

comentário de Santos (2012, p. 67), que diz: “depreende-se que o patrimônio cultural 

brasileiro se compõe de bens culturais e esses últimos são referências aos testemunhos 

materiais e imateriais portadores de interesse cultural relevante”. Isso é, os bens 

patrimoniais brasileiros são aqueles que representam relevância a nível cultural. 

Com respeito à noção de patrimônio cultural, existem diferentes definições. Uma 

primeira que vale mencionar é aquela apresentada pelo Órgão Nacional de Proteção, o 

Instituto Nacional do Patrimônio Histórico (IPHAN). A entidade declara que o patrimônio 

é aquele bem que possui características de uma localidade em particular; sendo assim, 

pode-se perceber que o patrimônio Cultural pode ser definido como um bem (ou bens) de 

natureza material e imaterial considerado importante para a identidade da sociedade 

brasileira” (BRASIL, 2009, s.p). Os patrimônios culturais no Brasil seriam aqueles bens 

que representam um valor importante para as particularidades do brasileiro e os vestígios 

da sua história. 

Dessa forma, com a expansão dos chamados patrimônios culturais para que número 

maior de bens começasse a introduzir os vestígios pertencentes a industrialização, bens 
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que  seriam chamados de Patrimônio Industrial (RUFINONI, 2009). Nos princípios de 

Dublin (TICCHI, 2011, p. 2) é definido como: 

Objetos ou documentos relacionados que fornecem evidências dos 

processos de produção industrial passados ou em desenvolvimento, da 

extração de matéria-prima, de sua transformação em bens de consumo 

das infraestruturas de transporte e de energia relacionadas. 
 

Estes são vestígios da história da indústria e desenvolvimento de comunidades, 

podenso ser ferrovias, fábricas e outros, os quais passaram a ser valorizados por aqueles 

que os viam como parte importante do seu desenvolvimento (ROSA, 2011). De acordo com 

isso, Álvarez Areces (2007) afirma que estes bens industriais são vestígios da memória de 

uma população que têm se convertido em bens culturais de importância para um 

desenvolvimento sustentável em diversas escalas. 

Por isso, inclusive, “o patrimônio industrial deve ser considerado como parte 

integrante do patrimônio cultural em geral” (AZEVEDO, 2010, p. 18). Estes patrimônios 

industriais começam a ser valorizados após a Segunda Guerra Mundial em função do 

abandono de diferentes tipos de indústrias, fábricas e prédios, assim: 

[...] a defesa do patrimônio industrial é guiada pelo reconhecimento que 

os testemunhos tangíveis e intangíveis da atividade industrial – fábricas, 

centrais elétricas, ferrovias, gestos e gestos técnicos, tradições e saberes 

populares, etc. – são lugares de memória e que eles carregam um valor 

identitário para diversas comunidades (ROSA, 2011, p. 1). 
 

Uma parte importante do Patrimônio Industrial são os patrimônios de meios de 

transportes, através dos quais se gerou a industrialização (KÜHL, 2010; TICCIH-ICOMOS 

2003; 2011), entre eles as ferrovias. Estas se destacam devido a sua grande atuação desde 

meados do século XIX por sua importante participação como transporte de elementos, 

pessoas e alimentos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial houve a desativação de 

inúmeras das estações, dando lugar aos patrimônios industriais ferroviários (KÜHL, 1998). 

Esse tipo de bem patrimonial poderia ser definido como o “conjunto de bens móveis e 

imóveis, e as manifestações imateriais associadas, portadores de referência à memória da 

ferrovia em nosso país” (MIRANDA, 2018, s. p). 



21 
 

Outros autores também o caracterizam dentro de outra ramificação dos 

patrimônios, separados por tipologias, sendo estas: genético, ambiental, histórico e 

industrial. Neste último encontram-se as ferrovias, as quais contêm bens tangíveis e 

intangíveis: 

[...] o patrimônio cultural ferroviário mostra-se abrangente contendo: os 

bens imóveis como as estações de passageiros, edifícios ligados à 

viabilização da ferrovia, pontes e viadutos; os bens móveis como as 

locomotivas, vagões, equipamentos em geral; e os bens intangíveis como 

o saber-fazer dos trabalhadores ferroviários, a memória da população que 

viveu durante o auge das estradas de ferro, costumes e tradições causadas 

pela vivência na ferrovia (CASTRO; MONASTIRSKY, 2013, p. 3). 
 

Assim, devido à sua importância, tanto material quanto imaterial, através das 

lembranças da população, muitos desses bens ferroviários são utilizados pela atividade 

turística como transportes a destinos turísticos ou como atrativos, com a intenção de 

preservá-los e manter a comunidade conectada com a sua própria história (ALLIS, 2006). 

Segundo Bruzadin (2012), com o incremento das visitas em bens culturais, através 

do chamado turismo cultural, os governos, empresas e mesmo as comunidades promovem 

as visitas para educação e turismo nos patrimônios, na procura do desenvolvimento 

turístico do local. Dessa forma, estes patrimônios se tornam um espaço de interesse 

educacional e turísticos que utiliza a interpretação patrimonial, criando experiências que 

formem conexões, daquele que o visita com o patrimônio e a comunidade na qual está 

inserido (BIESEK, 2004). 

Na Carta Internacional de Turismo Cultural (1999) se ressalta a utilização do 

patrimônio como espaço de interesse para o turismo, reconhecendo a atividade como uma 

força positiva nos patrimônios, pois ressalta sua história, ajuda na sua valorização e gera 

meios para o financiamento da sua manutenção. Percebe-se a utilização do Turismo nos 

patrimônios como uma estratégia importante para a continuidade do patrimônio no futuro. 

Através disso, podemos entender a relação que o turismo propõe para os 

patrimônios industriais ferroviários, utilizando-os para promover novas atividades 
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turísticas e educacionais, ao tempo que procura a preservação de uma parte da história e 

cultura. 

 

2.2 Educação e Interpretação patrimonial 
 

Ao se falar sobre o patrimônio e sua utilização no turismo como uma forma de 

valorização e ensinamento a futuras gerações, devemos entender primeiramente que “todos 

os fazeres e saberes de um povo em seu conjunto é cultura e, portanto, são objetos de 

valorização patrimonial que devem estar integrados aos objetivos educacionais, 

preservacionistas, conservacionistas” (KANITZ, 2018, p. 267), onde é expresso que todos 

aqueles conhecimentos de um povo devem fazer parte dos planos de conservação de um 

espaço, isso para que seja possível realizar os objetivos de preservação ou conservação de 

um bem, se faz necessário conhecer seu valor, o qual se procura obter através da educação, 

seja esta formal ou informal (KANITZ, 2018). 

A educação é muito mais complexa e variável do que entendemos. Segundo Trilla 

(2011), ela pode ser encontrada muito além da escola; o autor considera este um dos 

espaços mais importantes da educação, mas só um dos ambientes onde essa complexa 

atividade é realizada. Assim, Blunt (1988) aponta entre as formas de educação a “educação 

não formal”, a qual pode ser definida como “sendo uma experiência didática, organizada e 

sistematizada fora do contexto formal da escola, considerando que a educação também é 

possível em outros ambientes.” (LOPES et al, 2017, p.1). Ela também é colocada como a 

forma de educação baseada em vivências diárias de uma comunidade, no compartilhamento 

de experiências de ações coletivas (GOHN, 2014). 

Para Luque Domínguez (1997, p.315), a educação não formal pode ser definida 

por alguns rasgos básicos, como: 

1. Se aplican fuera de la estructura de los sistemas de educación formal 

y generalmente libre de sus cánones y formalismos. 

2. Están organizados conscientemente al servicio de auditorías 

particulares. 

3. Intentan adaptarse a los intereses y necesidades de aprendizaje de 

cualquier subgrupo de población. 

4. Cada programa individual de educación no formal puede ser 

examinado como un “sistema” en sí mismo, o mejor aún, como el 
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“subsistema” educacional de una actividad social más amplia 

 

Ou seja, a educação não formal não tem uma forma específica de ser realizada, e 

muitas das atividades envolvidas podem ser organizadas por programas particulares e 

atendem a um “subgrupo” em particular. Nestes subgrupos são trabalhadas as informações 

conforme a aprendizagem do grupo e o conhecimento que se deseja obter. As informações 

- sejam elas da comunidade ou por serem conhecidas em grande escala - são utilizadas por 

aquele que o apresenta e insere elementos didáticos para seu melhor entendimento 

(OLIVEIRA; DIAS, 2017). Sobre os programas e atividades, Trilla (2011) destaca: 

Entendemos como tales las que asumen explícitamente funciones 

educativas no formales sin que éstas sean la razón única y primaria de su 

existencia. Puede ser que organicen sólo ocasionalmente actividades 

educativas, o bien que lo hagan de forma continuada, disponiendo incluso 

de servicios, gabinetes o secciones pedagógicas permanentes, como: 

museos, bibliotecas, zoológicos, centros cívicos, asociaciones de vecinos 

y de consumidores, colegios profesionales, empresas, clubes deportivos. 

(TRILLA, 2011, p. 128). 
 

Ele classifica como forma de atividade não formal as visitas aos zoológicos, 

bibliotecas, museus, entre outros. Entre estes, poderíamos colocar as ações realizadas em 

patrimônios culturais onde são realizadas atividades turísticas e educacionais 

(BRUSADIN, 2012). Essa educação para a valorização do patrimônio é o que chamamos 

de Educação Patrimonial, a qual segundo Melo e Cardozo (2015), objetiva ‘socializar’ o 

patrimônio, promovendo o contato e apropriação do bem pelos visitantes no mesmo, sejam 

estes alheios ao local ou parte da comunidade, sobre isto Kanitz (2018) ressalta que: 

A partir do momento em que investiga/apreende, documenta, interpreta, 

intervém/preserva, informa/difunde o patrimônio de uma determinada 

localidade, ele pode ser transformado em atrativo a ser conhecido, 

compreendido e valorizado também pelas pessoas que o visitam 

(KANITZ, 2018, p.276). 
 

De forma que ressalta a importância do repasse destes conhecimentos para 

apropriação e valorização de locais, isto é explicado por Melo e Cardozo (2015, p.1070) já 

que segundo os mesmos “O patrimônio cultural, material ou imaterial, somente tem sentido 

se existir de forma que possa ser apropriado pelos visitantes.”,colocando que só se faz 

sentido a existência deste espaço se as pessoas que o conhecem podem se sentir parte deste 
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e entender seu valor, concordando assim com Kanitz (2018), que explica sobre a 

importância da educação patrimonial para transmitir o valor de um bem. 

Ainda sobre a valorização de um espaço através da educação patrimonial, Pinto 

(2017, p.210) coloca que é de importância sobretudo nas atividades de contato direto com 

o patrimônio, colocando esta como uma forma de “despertar nos jovens sentidos de 

responsabilidade em relação ao património histórico, e ainda a reflexão crítica e construtiva 

face às memórias das comunidades com vista à compreensão temporal”. Já que, a autora 

assegura que, através do sentido de pertença pode ser transpassado o sentido de valorização 

do local para os visitantes. Dessa forma, os autores Reis, Baptista e Cardozo (2016), 

explicam que para realizar a conservação e preservação de espaços patrimoniais se faz 

necessária a aplicação da educação patrimonial, com a intenção de manter sua identidade 

e história. 

Assim, para a realização das atividades de valorização e intercâmbio de 

informações pretendemos diferenciar os métodos utilizados: mediação cultural, 

interpretação patrimonial e animação sociocultural. 

Para Beillerot (2000, p. 679 apud COSTA, 2009), “a mediação cultural agrupa o 

conjunto das ações que visam reduzir a distância entre a obra, o objeto de arte ou de cultura, 

os públicos e as populações”, o que quer dizer que ela procura uma aproximação entre 

aquilo que se expõe e quem pretende conhecer. Segundo Perroti (2017), a mediação cultural 

não é apenas sobre procedimentos que aproximem o público com bens culturais, mas uma 

forma de apresentar uma opinião e visão a um público em específico. Portanto, podemos 

entender que a mediação seria uma forma de expressar uma opinião a um público sobre 

aquilo que se ensina, e não como forma de criar simples conexão. Por exemplo, podemos 

comparar a mediação cultural com a forma em que é apresentada uma pintura num museu: 

no momento de conhecer a pintura media-se o sentimento, ou seja, informa-se o sentimento 

que ela expressa segundo a visão do artista. 

Diferente da natureza da mediação que consiste em transmitir uma opinião, temos 

a animação sociocultural que procura transmitir conhecimento e criar a conexão do 
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indivíduo com o bem através da sua própria experiência. Trilla (2008) define a animação 

sociocultural como uma atividade versátil, dinâmica e flexível que procura o entendimento 

do estudado através das atividades com este, baseando- se no conceito da antropologia de 

conhecer através de vivências. Assim, de acordo com Livia Garcia, a animação 

sociocultural é uma forma de aprendizagem que “possibilita uma participação ativa, 

criativa e crítica” (2015, p. 104). Como dito anteriormente, é colocada como um método 

de intervenção que pretende, com ações práticas, o envolvimento de grupos ou 

comunidades a um aprendizado comum, segundo o Colectivo por una educación 

intercultural (2010). Entende-se que a animação sociocultural é uma forma de educação 

não formal que visa incentivar vivências práticas que trazem conhecimentos. 

O conceito de interpretação do patrimônio cultural ou interpretação patrimonial, 

segundo estabelecido por diferentes autores como Biesek (2004), Tilden (1977 apud 

BRUSADIN, 2012, Murta e Goodey (2005), está de acordo com o espaço onde é 

maiormente utilizado o patrimônio cultural. Este conceito pode ser entendido como o ato 

de comunicar e transmitir mensagens e sentimentos através de textos, falas ou músicas 

(MURTA; GOODEY, 2005,). Ela é colocada como a forma mais comum de educação não 

formal já que “a representação da interpretação se dá, propriamente, por ferramentas 

comunicativas e humanas aplicadas nas instituições relacionadas ao turismo cultural e em 

suas comunidades receptoras.” (BRUSADIN, 2012). Coloca-se a interpretação como uma 

forma de comunicar o significado e valor de um local. 

Para Biesek (2004) esta forma de atividade é uma forma de comunicar a história e 

vivências do local, fazendo com que aquele que o visite entenda a sua importância e se 

sinta identificado com ele, sentindo este como um local especial, utilizando não só de um 

local em si, mas do entorno, chegando a expressar a complexidade daquilo que se 

interpreta. Dessa forma, em Morales Miranda (2012) a interpretação é apresentada como 

uma arte de criar conexões e produzir significados na mente das pessoas que visitam o bem. 

Morales não apenas explica, mas aprofunda seu significado e dá um valor sentimental para 

aquele que visita. Sua intenção é de que o visitante entenda a importância do bem através 
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de sua conexão com ele. Por exemplo, diferente da mediação cultural onde o mediador diz 

o que o artista estava sentindo, nesta interpretação o mediador se refere ao momento em 

que o artista pintou e a forma em que ele se inspirou, mas permite que o visitante chegue à 

sua interpretação do sentimento que o artista teria, ou que crie em si uma própria conexão 

sentimental. 

Ressaltamos estas três metodologias como diferentes, de acordo com a experiência 

que estas transmitem e o conhecimento a ser passado – baseados nos conceitos dos autores 

citados acima. A mediação cultural é uma forma de comunicação de um conhecimento 

único e central, uma forma de expressar a opinião ou o significado específico de um bem. 

Diferente da animação sociocultural que procura o entendimento próprio do bem através 

de uma experiência pessoal com este. Enquanto a interpretação seria mais ampla, pois 

procura tanto um conhecimento ou informação, quanto uma relação sensorial ou emocional 

com o bem; com isso, expressa-se a importância do bem e busca-se criar laços emocionais 

a partir de uma junção de informações sobre este.Devido a isso a Interpretação Patrimonial 

é utilizada amplamente nas atividades de turismo cultural sobre patrimônios culturais ou 

naturais. Referindo-se a esta como interpretação patrimonial (HERRERA; PERRERA, 

2011) podemos considerar que “[…] la interpretación del patrimonio es el arte de revelar 

in situ el significado del legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su 

tiempo libre.” (MORALES MIRANDA, 2001. Enfatiza- se a utilização da interpretação 

patrimonial como uma ferramenta que vai além de transmissão de informações, os autores 

Guimarães, Maia, Oliveira e Tricario (2020), ressaltam que se encontra em um dos 

princípios fundamentais da interpretação patrimonial comunicar o valor cultural de um 

determinado patrimônio como parte importante da história de uma população ou 

localidade. Isso devido a que um dos objetivos dela seria “ser um meio de transmissão da 

informação sobre o patrimônio visitado, além de possibilitar o enriquecimento da 

experiência vivida, facilitando o acesso aos fatos e aspectos marcantes da história de um 

lugar.” (GUIMARÃES et al, 2020, p. 485). Entende-se então que a interpretação 

patrimonial é a forma de revelar o valor do patrimônio, suas características e sua 
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importância para com o entorno de uma forma mais leve, procurando criar um sentimento 

pelo local. Assim na Guia de Interpretación del Patrimônio Natural y Cultural (2011) 

explica-se que: 

[...] gracias a la interpretación del patrimonio, a través del uso de diversas 

técnicas de comunicación se dan a conocer los significados que ciertos 

lugares ofrecen y se puede conseguir de manera directa que el visitante 

adopte una posición que vaya más allá del entendimiento y llegue al 

respeto, el cuidado y la interacción responsable con aquello que se le está 

mostrando. (PERÚ, 2011, p.7) 
 

Na Carta para a interpretação e apresentação de patrimônios culturais (ICOMOS, 

2008) se ressalta a utilização desta como forma de demonstrar o valor do patrimônio 

cultural e criar conexões com aqueles que o visitam. Dessa forma, a Educação não formal 

se coloca como “fundamental para a compreensão do patrimônio e, ações como a 

interpretação patrimonial visam alcançar esse propósito.” (REIS; BAPTISTA; 

CARDOZO, 2016, s.p) colocando a interpretação patrimonial como uma parte da educação 

patrimonial, que procura conseguir enviar uma mensagem informativa que ative a 

curiosidade para que ele manifeste em si o desejo de conhecer, viver e ser, metaforicamente 

falando, transportado para uma realidade paralela à sua, um tempo no qual o patrimônio 

visitado não era apenas um prédio antigo, mas algo de valor social e que isso faz parte de 

sua própria história, seja como morador local, seja como ser humano (REIS; BAPTISTA; 

CARDOZO, 2016, s.p). 

Agregando sobre a interpretação patrimonial e seus processos, Morales Miranda 

(2001) coloca que um dos objetivos da interpretação seria a procura pelo significado de um 

local e a transmissão de uma mensagem que alimente a valorização do espaço visitado. 

Complementando estes autores pontuam que a interpretação é composta por uma "[...] 

trilogía recurso (patrimonio cultural y natural), visitante (público general) e intérprete 

(guía, programador, diseñador de servicios).” (MORALES MIRANDA, 2001, p.295), 

colocando assim uma trilogia a ser considerada para a realização de uma interpretação. 

Sobre o profissional que forma parte de essa trilogia, como encarregado da experiência e 

interpretação, os autores Urías et al (2019) explicam que a comunicação é uma das 
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habilidades principais de quem realiza esta interpretação. No que se refere a atividade eles 

mencionam o guia de turismo como principal encarregado, se baseando no estudo de 

Mendoza et al onde colocam quais deveriam ser as competências comunicativas que deve 

possuir: 

a). comprender su misión como mediadores en el proceso de generar 

conexiones entre los significados del recurso y los intereses de la 

audiencia; b). comprender, reconocer y crear oportunidades para que la 

audiencia haga sus propias conexiones intelectuales y emocionales con el 

significado del recurso; c). comprender las relaciones y el papel que 

desempeñan el conocimiento del recurso, el de la audiencia y el de las 

técnicas interpretativas, considerados los tres pilares de la interpretación, 

para diseñar productos y actividades bien fundamentados; d). comprender 

y ser capaces de aplicar en la metodología del trabajo los fundamentos 

teóricos de la interpretación patrimonial; e). tener la capacidad de 

desarrollar en forma cohesiva una idea central (oración-tema) en sus 

productos y actividades de interpretación; f). estar convencidos de la 

necesidad de reflexionar sobre los principios, las bases metodológicas, el 

proceso de interpretación y del mejoramiento de sus prácticas; 

profundizando en su conocimiento para aplicar, en todas las actividades 

de interpretación, sus avances y madurez profesional; g). desarrollar y 

aplicar técnicas necesarias para evaluar cuantitativa y cualitativamente la 

efectividad de sus productos y actividades interpretativas con el propósito 

de optimizarlas (Mendoza, et al, 2011, pág. 17 apud Urias et al, 2019, 

p.186). 
 

Essas são competências relevantes que o guia deve possuir para conseguir realizar 

as atividades de entendimento do bem a ser apresentado, guiamento do grupo com o qual 

será realizada a visita e o repasse adequado de informações. Além do comportamento 

adequado da pessoa que realiza a interpretação, Chimenti e Tavares (2019, p.26) colocam 

que “as informações transmitidas deverão ser sempre fidedignas e condizentes com as 

características dos locais e dos grupos, devendo ser transmitidas com segurança e precisão, 

esclarecendo dúvidas e questionamentos pertinentes”, isso com a intenção de um melhor 

entendimento do bem e o respeito pelo seu significado e importância. Dessa mesma forma, 

Morales Miranda (2001) coloca que o intérprete deve utilizar métodos diferentes para 

crianças e adultos, além de conseguir motivar os grupos das visitas através de informações 

que chamem sua atenção e introduza elementos lúdicos e técnicas de participação 

interativas, tomando em consideração que em algumas interpretações com públicos 

específicos como as crianças se foca em que “[...]su mente trabaja con la fantasía, con la 

imaginación, con la aventura y con lo lúdico.” (MORALES MIRANDA, p. 296), atividade 
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para a qual o guia deve ter um bom conhecimento do público que realiza a atividade. Como 

uma forma de educação não formal utilizada em patrimônios, a interpretação patrimonial 

depende do profissional guia de turismo para ser realizada, e ele deve possuir 

conhecimentos para diferenciação de públicos e expressão de informações de uma forma 

que valorize o espaço visitado. 

Dessa forma a interpretação patrimonial seria a forma de educação não formal mais 

utilizada nas visitas e nos objetos a serem estudados. Ela procura a integração do entorno 

com aquele que visita o bem, é bastante utilizada no turismo cultural e mais 

especificamente na visitação de patrimônios e roteiros turísticos, tendo como principal 

autor na sua realização o guia de turismo. 

2.3 Roteiros turísticos 

 
Como mencionado, uma das atividades que mais se utiliza a interpretação 

patrimonial é no turismo cultural, o qual se define como aquele que visa o conhecimento 

dos bens de importância para o homem, tanto materiais quanto imateriais. Assim, sobre a 

vivência do turismo em bens culturais, o Ministério do Turismo (2015, p. 14) explica: 

Vivenciar implica, essencialmente, em duas formas de relação do turista 

com a cultura ou algum aspecto cultural: a primeira refere-se ao 

conhecimento, aqui entendido como a busca em aprender e entender o 

objeto da visitação; a segunda corresponde a experiências participativas, 

contemplativas e de entretenimento, que ocorrem em função do objeto de 

visitação. 
 

Sendo assim, podemos entender a visitação como acúmulo de conhecimento e de 

experiência que visam interagir com o objeto visitado. Quando falamos de turismo cultural 

é necessário levar em consideração a população local a qual pertence o bem ou tradição a 

se conhecer, pois estes são, em grande parte, os responsáveis da sua existência e 

reconhecimento, segundo a Carta Internacional de Turismo Cultural (1999). 

O turismo cultural é um dos segmentos do turismo mais realizados pelas pessoas 

nas visitas realizadas a diferentes localidades, assim quando temos grande número de 

visitantes em um local pretende-se que as visitas sejam realizadas de uma forma organizada 

e coerente já que “Diante de toda a expectativa que o turista tem para sua viagem, é 
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fundamental que tudo saia conforme o planejado e idealizado” (SILVA, 2013, p.3). Para o 

qual se deve ter uma forma de organização e estrutura de visita que permita uma boa 

experiência, como colocado por Silva (2013) ao complementar que o planejamento é 

fundamental quando falamos de realização de uma viagem. 

Este planejamento e organização permite também o conhecimento sobre os espaços 

e, algumas vezes, ao mesmo tempo, a interação (MTUR, 2010). Entendemos o turismo 

cultural como uma forma de turismo voltado ao conhecimento da história e cultura de uma 

localidade, seus monumentos, patrimônios e tradições importantes e representativas. Sendo 

assim, a visitação destes pode ser realizada por roteiros turísticos. 

Estes roteiros turísticos são descritos pela autora como “[...] passeios organizados 

e planejados para atender determinada demanda''. Eles podem ser feitos de forma específica 

(individual) ou geral (coletiva)” (SILVA, 2013, p.71), colocando assim, os roteiros como 

ferramenta de organização e planejamento de atividades. Porém, é colocado também que o 

termo pode ter diversas vertentes de significados, assim como confusões no que representa, 

de acordo com Silva (2013): 

Roteiro turístico é: • referente ou relativo a caminhos; descrição de 

viagem, roteiro; caminho que se vai percorrer ou se percorreu; caminho, 

trajeto, percurso; • documento que contém a descrição detalhada de um 

caminho a percorrer em viagem, podendo conter informações diversas de 

interesse turístico; • itinerários, rotas, pacotes, excursões, circuitos 

turísticos, programas etc.; • grupo de informações que orientam os 

turistas e o guia durante a viagem. Contém as atividades que serão 

produzidas pela empresa de turismo durante a viagem. (SILVA, 2013, 

p.71) 
 

Dessa forma os roteiros turísticos possuem uma variedade de definições que 

procuram identificar seu uso e utilidade. Assim, por um lado, Bahls (2004, p. 42) afirma 

que os roteiros turísticos são a “descrição pormenorizada de uma viagem ou seu itinerário, 

ou como indicação de uma sequência de atrativos existentes em uma localidade e 

merecedores de serem visitados”; neste sentido, seriam similares a um itinerário onde 

podemos descrever o realizado. Por outro lado, temos a definição de Brambatti (2002) que 

define roteiros turísticos como caminhos que os turistas podem percorrer ou rotas que 

podem fazer com o objetivo de visitar ou conhecer de forma ordenada e efetiva. Por essa 
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definição, entendemos roteiros como sinônimo de rota, colocando-o como um trajeto a ser 

feito; o qual o diferenciaria de Bahls que afirma que este é a descrição da viagem a ser 

realizada. 

Existem outras definições dadas para roteiros turísticos e sua dependência de 

atrativos. Nesse sentido, Tavares (2002, p. 15) afirma que "[...] roteiros turísticos são uma 

das principais maneiras de contextualizar os atrativos ativos de uma localidade”. A autora 

os entende como um instrumento que permite a consolidação do atrativo e aumento da sua 

atratividade. Para Nóbrega e Dantas (2014, p. 584), um roteiro turístico é “[...] uma forma 

de projetar a viagem no intuito de percorrer os espaços em um determinado período de 

tempo, conhecendo os atrativos e utilizando-se de serviços oferecidos ao turista no 

destino”; ou seja, a forma em que é planejada e organizada uma viagem. O Ministério de 

Turismo (2007) descreve o roteiro como um itinerário com identidade que permite, de 

forma ordenada, o planejamento e a promoção de um atrativo. Essa descrição estaria mais 

relacionada ao pensamento de Bahl. 

Assim, Oliveira e Ribeiro (2017) explicam sobre as definições de roteiros turísticos 

e sua diferenciação de outros termos, que em situações onde se apresenta o uso de turismo 

cultural na proteção do patrimônio são utilizados os termos “rotas”, “circuitos” e 

“itinerários” como sinônimos do termo “roteiros turísticos". Dessa forma, para realizar a 

diferenciação os autores, Oliveira e Ribeiro (2017) colocam que: as rotas são caminhos 

preexistentes que são utilizados no planejamento turístico; por outro lado o circuito no 

turismo é colocado como caminhos ou recorrido realizado onde os atrativos estão 

colocados de forma circular que permite ter uma paisagem mais abrangente da visita; o 

itinerário turístico é mencionado como um planejamento que permite dar sentido a 

visitação, e finalmente, o roteiro turístico é colocado como aquele que permite o 

planejamento de uma visita mais prolongada. Assim, conseguimos perceber que os termos 

podem formar parte da visitação turística, mas são diferentes na sua metodologia. 

 



32 
 

 

 

Diversos autores entendem roteiros turísticos de diferentes maneiras, todos sendo 

usados como forma de visitação de uma localidade ou atrativos, porém, por meio de 

instrumentos diferentes, ou ainda, como um elemento central para o planejamento e 

promoção do turismo numa comunidade. 

Existe também quem coloca o itinerário turístico e o roteiro turístico como 

sinônimos pela sua visão de planejamento, dessa forma Dominguez Silva (2005) colocam 

este como: 

En términos generales, los itinerarios tienen como objetivo cubrir una cierta 

distancia en el territorio mediante una sucesión de etapas y paradas con una finalidad 

determinada. Las etapas y las paradas son los elementos principales que estructuran un 

itinerario utilizando y ocupando el territorio de una manera concreta. (DOMINGUEZ 

SILVA, 2005, p.600) 

De forma que o mesmo pode ser visto também como a forma de organização e 

planejamento da visita turística, com uma programação extensiva e diferentes espaços a 

serem visitados, onde pode- se colocar como um sinônimo para o mesmo termo quando 

traduzido a outra linguagem. 

Ainda que consiga se diferenciar os termos colocados acima, entende-se que de 

forma informal, e nas falas daqueles que ainda não tenham estudado os termos, sejam 

colocados como sinônimos de acordo ao colocado por Oliveira e Ribeiro (2017). 

Os roteiros possuem diversas características a serem mencionadas e podem ser 

separados por tipologia. De acordo com a nomenclatura brasileira (TAVARES, 2002 apud 

SILVA; NOVO, 2010, p. 32) podem ser classificados como: 

Forfait Roteiro: Um roteiro elaborado especificamente para as 

preferências do cliente, com tempo, motivações e focos de interesse; 
Excursão: Esta pode ser separada em dois, uma organizada para uma 

longa visitação, roteiros complexos que permitem a visitação em vários 

dias a diversas cidades, permitindo a realização de atividades variadas, e 

o outro que são caracterizados por serem passeios curtos de ida e volta, 

grupos usualmente entre conhecidos; 
Pacotes: Compartem similitudes com as excursões, sendo este um pouco 

mais complexo e podendo ser entre pessoas que não se conhecem; 
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City tour: Estes são realizados para mostrar a cidade e seus atrativos, 

podem vir em diversas apresentações: motivacional, by night, 

monumentos, básico, panorâmico etc. 
 

Entendemos a complexidade de um roteiro turístico contendo diversas definições 

e classificações, assim como tipologias que apresentam a variedade de formas para realizá-

lo. As tipologias, em particular na definição de roteiro, podem ser estabelecidas em função 

dos equipamentos. 

Segundo Silva e Novo (2010), para definir e diferenciar os roteiros deve-se levar em 

consideração os serviços e equipamentos. De acordo com isso, eles são classificados por: 

a. local de elaboração, se é emissivo ou receptivo; 

b. agente organizador, se for um órgão público (secretarias de turismo municipais ou 

estaduais), privado (agências) ou elaborados pelo próprio turista; 

c. organizados ou espontâneos; 

d. comercializados ou não, sendo os comercializados aqueles mais abertos e abrangentes 

que têm sido planejados para um número maior de pessoas e que possui um número 

delimitado de tempo. 

 
Aqueles não comercializados, ou não tanto, são mais específicos, possuindo um 

público mais fechado. Os autores ainda separam esta categoria em três: imateriais (de 

cultura popular, gastronômicos), materiais (monumentais, arquitetônicos, históricos) e 

temáticos, que são percursos realizados com uma temática específica em comum. 

Entendemos assim a complexidade do termo utilizado e as diversas definições que 

têm sido colocadas nele. Por isso, como forma de definir sua utilização, Silva (2013, p.71) 

simplificou o termo roteiros turísticos a “[...] itinerários de visitação organizados que 

apresentam a relação de locais, horários e outras informações que formam uma 

programação de atividades turísticas mediante um planejamento prévio”. Abordando este 

de novo como ferramenta de planejamento prévio de atrativos e espaços turísticos a serem 

visitados. 

Concordando com seu uso para o planejamento do turismo, os autores Nogueira, 

Silva, Ghedin e Maior (2011) em seu artigo explicam que: 

Roteiro turístico é a descrição pormenorizada do itinerário dos locais a 

serem visitados pelo turista. Nele estão contidos elementos do 

planejamento, gestão, promoção e 
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comercialização turística dos serviços, tipos de equipamentos e outras 

informaçõ es importantes sobre as localidades que o compõe. 

(NOGUEIRA et al, 2011, p.6) 
 

Estes autores incluem também na pormenorização de roteiros a comercialização, 

serviços e equipamentos a serem utilizados na visita planejada, concordando dessa forma 

com Silva (2013, p.72) que nos diz que o roteiro turístico é “um itinerário que lhe confere 

identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e 

comercialização turística das localidades que o formam”. Nesta última se agrega, a 

pormenorização da gestão da atividade; esta pode ser uma ferramenta de planejamento 

complexa em termos de limites estabelecidos e normas através dos quais este possa ser 

elaborado. 

Ante isso, Guimarães, Maia, Oliveira e Tricário (2020) complementam que o 

roteiro é realizado em um percurso delimitado e organizado. Procuram colocar em conjunto 

atrativos que apresentam similaridades ou possam se complementar, a fim de entender uma 

forma de planejamento do roteiro, delimitado por perímetros e que utiliza espaços com 

características em comum. 

Nesse mesmo sentido, sua utilização em atrativos com similitudes e complementos 

Silva (2013) explica que os roteiros são utilizados para potencializar a atividade turística 

nestes atrativos. Mas para conseguir essa potencialização deve se seguir certos cuidados: 

Os roteiros turísticos devem ser desenvolvidos com base em uma série de 

preocupações e cuidados, como, por exemplo, o tempo, o deslocamento 

dentro da destinação e o acesso a ela, a visitação externa e/ou interna de 

atrativos, alimentação, hospedagens e outros. (SILVA, 2013, p.3) 
 

Assim, para esse planejamento e realização de um roteiro turístico, se introduz o 

termo de roteirização turística, que se define como “o processo que propõe aos diversos 

atores envolvidos com a atividade, orientações para a formatação de roteiros turísticos” 

(NOBREGA; DANTAS, 2014, p. 584). Este processo procura ajudar os atores que 

trabalham com turismo no sentido de desenvolver e planejar um roteiro turístico, 

permitindo que atrativos distantes e não reconhecidos como relacionados entre si sejam 

unidos e formem um novo passeio a ser realizado (MTUR, 2007). Entende-se, assim, a 
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roteirização turística, como forma de conceber a união de atrativos e junção de elementos 

ou serviços a serem levados em consideração quando realizado um roteiro. 

Na descrição de Silva (2013) dos tópicos a serem considerados no momento de 

elaborar roteiros se consideram alguns de estes em trajetos ou planejamentos maiores, tais 

como a hospedagem e elementos mais complexos. Assim, sobre aqueles menos complexos, 

Nogueira et al (2011) explicam a existência de roteiros planejados em espaços mais 

reduzidos e com um menor número de requerimentos, visitas realizadas em pontos muitos 

próximos uns dos outros, de forma que não são precisos transportes para deslocamento. 

Entendemos assim, o roteiro como ferramenta de planejamento e organização de atrativos, 

locais, serviços, comercialização e visitas no turismo, através do qual se pretende conseguir 

uma forma de aplicação do turismo que ajude a quem o visita a conseguir uma satisfatória 

experiência. 

Sobre os roteiros turísticos e sua classificação, Nogueira et al (2011) colocam que 

devido a tematização realizada em diversos aspectos do turismo e a separação de roteiros 

por temas, existem os roteiros denominados ‘roteiros turísticos histórico-cultural', sendo 

estes explicados como aqueles roteiros que são realizados em locais ou conjuntos de 

atrativos históricos e patrimônios culturais. É colocado que: 

O roteiro turístico histórico-cultural tem a finalidade de unir vários pontos 

antigos de um determinado local, despertando a memória e a cultura do 

povo que ali viveu. Através do roteiro, 

as    pessoas    conhecem    um    pouco    mais    da    história    e    pass

am    a valorizar mais o que antes era 

desconhecido,   além   de   manter   viva   a   hist 

ória,      preservando      a      memória      e      a      identidade       do       

local passando de geração para geração, através dos contos e da estrutura 

arquitetônica. (NOGUEIRA et al, 2011, p.7) 
 

Estes pretendem dar uma visão mais ampla a quem visita uma localidade, 

apresentando sua história e procurando criar um sentimento de valorização, utilizando 

usualmente de espaços patrimoniais, já que estes, segundo Nogueira et al (2011) possuem 

a capacidade de gerar emoções, sensibilizar os visitantes e de criar curiosidade por conhecer 

um pouco mais sobre o povo que ali viveu, além disso Silva (2013) coloca que os turistas 
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possuem diversos interesses em localidades e são constantemente atraídos por espaços que 

representam a cultura e história de onde visitam. 

Estes roteiros são utilizados principalmente para auxiliar no ensino de uma 

localidade, como uma educação não formal através de passeios e atividades, mas deve seu 

êxito ao trabalho em conjunto com a localidade e ao entendimento da importância das 

memórias imateriais para as atividades turísticas (NOGUEIRA et al, 2011). 

A roteirização e planejamento de visitas turísticas são realizadas em patrimônios 

culturais, sendo chamadas de roteiros turísticos histórico-cultural, organizadas de forma 

que possam ser utilizadas para a educação da população e a valorização dos espaços. Para 

isso, é o guia de turismo quem tem a função de produzir a roteirização e elaborar um roteiro 

(MTUR, 2007). O que coloca esse profissional como um principal encarregado da 

realização do roteiro turístico. 

2.4 O papel do guia de turismo 
 

Quando se considera a melhor realização e planejamento do roteiro, Pazini, Braga 

e Gândara (2017) explicam que na realização do mesmo se recomenda a participação do 

guia de turismo, em conjunto com a empresa ou agência de turismo, encarregada de criar 

todos os aspectos do mesmo, visando um produto de qualidade. Dessa forma, Abreu (2015) 

também considera relevante a participação do guia nos aspectos do roteiro, já que o 

menciona como o profissional que atua no final da cadeia produtiva executando o roteiro. 

Sobre o profissional que realiza o roteiro, Novo e Silva (2010, p.34) afirmam que: 
Os guias de turismo são fundamentais na operacionalização dos roteiros 

turísticos. Conforme a legislação, é considerado guia de turismo o 

profissional devidamente cadastrado na EMBRATUR, que exerça as 

atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de informações 

à pessoas ou grupo em visitas e excursões à localidades ou regiões 

turísticas. 
 

Os guias de Turismo especificamente, no Brasil são regulamentados pela Lei nº 

8.623 de 28 de janeiro de 1993, colocados por esta como encarregados das “atividades de 

acompanhamento, orientação e transmissão de informações a pessoas ou grupos, em 

visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou 
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especializadas.”, por meio da qual são considerados profissionais habilitados para a 

realização e acompanhamento de roteiros turísticos no território nacional ou 

acompanhamento de roteiros no exterior organizados no Brasil, especificando assim a 

atuação do mesmo como guia regional, guia de excursão nacional, guia de excursão 

internacional e guia especializado em atrativo turístico. Atualmente há 18.563 profissionais 

habilitados para exercer essa profissão (MTUR, 2017). Ele possui assim um domínio sobre 

o assunto, proporcionando reconhecimento e diferenciação. Dessa forma para possuir uma 

melhor noção sobre esse profissional deve-se compreender diferenciação sobre o guia de 

turismo e o guia turístico, para o qual Chimenti e Tavares nos dizem: 

Guia turístico é um manual de informações turísticas ou, ainda, a 

publicação destinada à promoção e à divulgação do turismo. [...] “Em 

contrapartida, guia de turismo é o profissional, a pessoa que, além de 

prestar as informações necessárias, também acompanha o turista e o 

orienta durante a viagem [...]” (CHIMENTI, TAVARES, 2019, p.14) 
 

Dessa forma, entendemos o primeiro apenas como um objeto e instrumento de 

visita e o segundo como um profissional de importância para a realização da visitação. Guia 

de turismo é o profissional regulamentado da área de turismo que “[...] atua para 

proporcionar, ao turista, experiências de qualidade em suas viagens, além de contribuir para 

a preservação da identidade e dos valores do destino.” (SANTOS; TOMAZZONI, 2020, 

p.77), ele é colocado por diversos autores como pessoa de relevância 

para a realização de visitas turísticas e roteiros turísticos. O guia de Turismo pode ser 

definido por Carvalho (2016) como aquele que 

Faz parte dessa cadeia diversos setores, tais quais: transporte, 

hospedagem, alimentação, entretenimento e agenciamento de viagens. É 

no agenciamento que encontramos o profissional que representa o elo 

entre o planejamento e a realização ou operacionalização dos roteiros a 

serem explorados turisticamente. (CARVALHO, 2016, p.7) 
 

Canani (1999) explica que esta pessoa é aquela que possui como missão coordenar 

e organizar os meios para que as visitas ocorram como esperado e permitam aos turistas 

aproveitem ao máximo sua viagem, já que este acompanha, aconselha e auxilia durante 

toda a visita. Dessa forma, Chimenti e Tavares (2019) explicam que a magia do turismo e 
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a manutenção do universo do turista é muitas vezes responsabilidade do Guia de turismo, 

que se coloca como uma peça fundamental nas atividades turísticas. As autoras asseguram 

que este é o responsável pelo grupo, pelo acompanhamento e pelo desfrute da viagem, 

sendo assim, um elemento relevante a ser considerado quando se fala em experiências 

turísticas e roteiros turísticos. Agregando também que 

O profissional é um espécie de anfitrião e todas suas iniciativas tendem 

para a busca do "bem-estar do turista". Ele recepciona os componentes 

do grupo e encarrega-se da execução de todo o roteiro de viagem. É o 

elemento de ligação entre o excursionista e os órgãos de prestação de 

serviços. (CANANI, 1999, p.104) 
 

Assim, o guia de turismo é colocado como aquele que faz a adequação da cidade 

ou atrativo, e sua interpretação para aquele que a visita (VALLE, 2004). Para Trigo (2009), 

ele tem a responsabilidade de cuidar dos transportes, do tempo adequado de chegada e de 

partida, da segurança dos participantes e sua interação com aquilo que é visitado. Dessa 

forma, “um turista não só vê pontos turísticos locais a partir do isolamento físico de um 

ônibus, mas interpreta as vistas por meio das palavras do guia de turismo” (SCHMIDT, 

1979, p. 446, tradução livre apud ZETTERMAN; VERGARA, 2016, p. 187). 

Assim, também explicam Pazini, Braga e Gândara (2017) que este conduz as 

pessoas pelos lugares certos e procura criar experiências e impressões positivas do local, 

cuidando da qualidade da visita realizada. Nesse mesmo sentido podemos citar Abreu, que 

nos diz que o guia é 

O        profissional         atua         na         viagem         propriamente 

dita    e 

é   sua   responsabilidade   a   qualidade   desta    execução.    A   funçã 

exige que o profissional lide com todos os aspectos administrativos da 

execução da viagem, além de também atuar como mediador cultural entre 

visitante e local visitado (ABREU, 2015, p.7). 
 

Pelo qual, é importante que este profissional tenha entendimento e aprovação de 

um atrativo, afinal, é ele quem se encarrega de que os espaços ou o trajeto realizado sejam 

finalizados, promovendo uma experiência completa. O guia é referenciado como parte 

importante da experiência. Sobre isso, o Instituto Brasileiro de Museus diz: 
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Um bom guia de turismo, por exemplo, pode tornar inesquecível a 

experiência da visita a lugares especiais, inclusive a museus, realizando 

um trabalho essencial, despertando o interesse dos turistas por meio do 

envolvimento intelectual e emocional. (Instituto Brasileiro de Museus, 

2014). 
 

Então, entende-se Guia de Turismo como a pessoa encarregada da execução da 

visita junto com os turistas, auxiliando na realização da mesma e realizando uma ponte 

entre o fator externo (os visitantes) e o local visitado. Colocam assim Meira, Kushano e 

Hintze (2018) que o desenvolvimento deste profissional tem se tornado um elemento que 

agrega ao setor turístico e suas atividades, sendo um diferencial. 

Abreu (2015) coloca que para o guia conseguir seu máximo desempenho na 

realização das visitas ou nas suas funções, deve atingir uma série de competências, as quais 

no seu artigo organiza em forma de tabelas, entre algumas destas podemos encontrar: a 

comunicação com os turistas considerando os diferentes grupos e perfis dos mesmos, 

realização do roteiro estabelecido, recepção e orientação dos turistas, repasse de 

informações sobre o local visitado de forma confiável, busca e seleção de informações que 

sejam de interesse sobre a história do local visitado, identificação de zonas a serem visitas, 

seleção de atividades a serem realizadas de acordo com os perfis de visitantes, coordenar 

os setores envolvidos no roteiro, organização dos itinerários e roteiros, avaliação da 

qualidade dos produtos utilizados, entre outras menções. 

Uma melhor compreensão sobre habilidades e competências do guia demanda 

atenção à formação profissional do mesmo. Neste sentido, sobre a reação da importância 

da capacitação para a atividade em relação ao turista Meira, Kushano e Hintze (2018, p.15) 

colocam: 

Aopensar   o   turista   atual,   menos   homogêneo   que   o   turista   de   

massa (maior segmentação de mercado capitalista), compreende-se que 

há uma demanda cada vez mais acentuada em busca de um profissional 

de guiamento que possua conhecimentos da área 

que   abrange   sua    habilitação    e    jurisdição,    além    de    conheci

mentos técnicos, inteligência emocional, capacidade de verbalizar o que 

sabe saber, integradas às condutas morais e éticas, com vistas às 

experiências turísticas contemporâneas, nos  horizontes de um turismo 

responsável. 
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Canani (1999, p.103) agrega que este profissional “[...] deve ter uma série de 

capacidades e qualidades, tendo por tarefa primordial fazer cumprir, junto ao turista, os 

serviços que foram por este contratados.” Ainda sobre as atribuições a serem ressaltadas 

do guia Pazini (et al 2017) entendem que as habilidades e características ressaltadas pelos 

autores são de suma importância para promover uma experiência de qualidade no turismo. 

Assim, considerando atribuições que são colocadas pelos autores como relevantes 

para o papel do guia de turismo, Canani (1999) explica que como todo profissional, o guia 

precisa de uma formação que o permita aprender, para conseguir concretizar os objetivos 

propostos para sua atuação profissional. Sobre formação, Carvalho (2016) ressalta que este 

profissional deve receber formação específica para desenvolver suas atribuições e melhorar 

suas competências e habilidades; com o qual, Cornejo Conza (2016) concorda, ressaltando 

a importância da formação do guia, a descrevendo como um dos passos indispensáveis para 

assegurar a atuação correta deste com os visitantes. 

Além disso, é colocado por Carvalho (2016) que ao realizar esta formação 

profissional se permite dar uma estrutura maior a diferenciação do guia de turismo de 

outros profissionais, permitindo que exista ainda mais espaço para ser colocado o guia 

como um profissional preciso, com uma formação específica e um espaço de atuação 

expresso, com funções específicas dentro do mercado do turismo. 

Nesse sentido Chimenti e Tavares argumentam que: 

 
A qualificação profissional é de fundamental importância para o bom 

desempenho das funções de guia de turismo, e a necessidade de melhoria 

dos serviços prestados tem se tornado cada vez mais presente no 

competitivo mercado turístico [...]” (CHIMENTI; TAVARES, 2019, 

p.20) 
 

Ressalta a importância da formação do mesmo constantemente, pelo seu trabalho 

direto com o turista e a responsabilidade que é colocada para o profissional durante os 

roteiros e interpretações. Ainda assim, Chimenti e Tavares (2019) colocam que o estudo 

destes, ou sua qualificação, não é momentânea, esse trabalho requer uma constante 

atualização e estudo das mudanças sociais e culturais no mundo, é preciso que este 
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acompanhe as mudanças das políticas, tendências e normas de comportamento para a boa 

implementação do seu trabalho, a organização de grupos e o convívio e interação constante 

com pessoas de diferentes gerações. 

Para      isso,      Abreu      (2015,       p.7)       explica       que       “No       Brasil,       a 

formação que qualifica um profissional a se registrar como guia de turismo é o curso 

técnico em guia de turismo, com carga horária mínima de 800h.” possuindo um treinamento 

especial, já que esta é a única regulamentada no setor turístico no Brasil, devido a sua 

importância para o desenvolvimento de destinos e localidades (PAZINI, BRAGA, 

GANDARA, 2017). 

Sobre estes espaços de ensino para o guia de turismo Meira, Kushano e Hintze 

(2018) ressaltam a existência do curso para formação profissional em guia de turismo do 

SENAC, o qual se coloca como o primeiro curso do qual se tem notícia no Brasil, ofertado 

a partir de 1965, sendo colocado como o principal. Atualmente se conta com uma diferente 

gama de cursos de capacitação ofertados, os quais, explica Canani (1999), formam guias 

em diferentes capacitações de acordo a regulamentado, sendo separados por “cursos nas 

categorias de guias regionais, guias de excursão nacional e internacional e guias 

especializados. A característica de tais cursos é de nível técnico profissionalizante, com 

exigência mínima de 2º grau completo.” (CANANI, 1999, p.98), este autor também explica 

que nesses cursos. 

Além de conhecimentos de conteúdos como história, geografia, primeiros socorros, 

comunicação, legislação, etc., também são vistos, nos cursos preparatórios, situações de 

relações humanas e treinamento em atividades práticas e técnicas específicas à profissão 

de guia de turismo, em suas diversas categorias. São realizadas, em média, três viagens em 

cada curso, planejadas, organizadas, preparadas e executadas pelos próprios alunos, com 

orientação e supervisão de um profissional habilitado. Os idiomas também merecem 

especial atenção, considerando-se sempre a região onde é realizado o curso e o tipo de 

habilitação que oferece. (CANANI, 1999, p.99). 
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Todas essas habilidades são consideradas importantes devido ao papel relevante 

que o guia possui em uma viagem, além de ressaltar que este é o único profissional 

regulamentado no turismo, o qual agrega valor a sua ocupação, e pelo qual se preocupa por 

sua formação e habilidades. Assim, ao saber seus aprendizados, entendemos que o guia não 

só possui a importância e relevância pelo repasse de informações, mas também pelos 

conhecimentos técnicos que possui e suas capacidades para alcançar uma conexão com o 

turista (CANANI,1999). Conexão que pode ser alcançada através da habilidade do 

mesmo de conhecer o grupo que guia, para o qual Canani (1999) explica que deve se tratar 

cada passageiro como um indivíduo, e que o guia deve possuir conhecimento sobre dados 

como: faixa etária, profissões, objetivo da viagem, origem dos elementos do grupo, entre 

outras informações, as quais devem ser consultadas com a empresa que orquestra a visita. 

Esses conhecimentos permitem ao guia adaptar seu comportamento aos grupos e 

programações estimadas (PAZINI, BRAGA, GANDARA, 2017). 

Sobre os conhecimentos do guia, Canani (1999) afirma que não é só conhecer o 

grupo que realiza a prática, mas também a história e cultura dos locais que são visitados, 

estudando sobre os mesmos e mantendo comunicação com a comunidade local, permitindo 

conhecer pequenos detalhes dos locais que ajudaram durante sua interpretação, agregando 

a mística local nas suas visitações. De acordo ao colocado por Meira, Kushano e Hintze 

(2018) as informações repassadas e o conhecimento do local pode ser um diferencial para 

operar com propriedade roteiros, já que os turistas esperam por experiências e 

conhecimentos nas suas viagens. Além de que “o seu nível de conhecimento influencia o 

estilo e complexidade da comunicação da informação, em diferentes contextos e 

propósitos.” (PAZINI, BRAGA, GANDARA, 2017, p.174). 

Desse jeito Pazini, Braga, Gândara (2017, p.167) explicam que se pode entender o 

guia como o personagem de importância para realização de uma visita, comprimento de 

roteiro, através das “suas atitudes na prestação do serviço e habilidades em conduzir a 

interpretação do patrimônio turístico local”. Colocando assim seu trabalho como essencial 

para a visitação turística. 
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Também, se procura a diferenciação da definição de guia de turismo e outros 

profissionais que atuam durante as visitações no turismo, tais como os agentes, monitores, 

técnicos e mediadores. Como colocado por Carvalho (2016), o guia de turismo se diferencia 

de outros profissionais devido a possibilidade de atuação em diversos destinos e ao 

acompanhamento e monitoramento que realiza, auxiliando os turistas em suas 

necessidades, além de repassar conhecimentos e criar conexões com entre o turista e os 

destinos, é por esse motivo que estes possuem sua regulamentação e se encontram 

diferenciados de outros profissionais da área. O autor então menciona que de acordo ao 

colocado na “Portaria supracitada, o Ministério do Turismo esclarece que as atividades 

desenvolvidas pelos Guias de Turismo não podem ser confundidas com as desenvolvidas 

pelos “Condutores de Visitantes” e “Monitores de Turismo” (CARVALHO, 2016, p.39), 

já que, de acordo com este, ainda que pertençam ao mesmo ramo profissional possuem 

atividades específicas diferenciadas. 

No que se refere à atuação dos profissionais de turismo nos patrimônios se percebe 

a importância do guia de turismo na interpretação patrimonial em diversos bens, e a sua 

colaboração com profissionais dos museus. O Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) 

ressalta que a interação entre estes dois profissionais é importante na interpretação de um 

bem. O IBRAM apresenta o guia do turismo atuando, principalmente, como um 

interpretador oral; enquanto o profissional de museu produz o espaço e local de visitação, 

para seu maior entendimento e por meio de uma interpretação mais física e visual. Em 

contrapartida, o guia de turismo possui um papel complementar direcionado ao 

planejamento de roteiro (deslocamento num espaço turístico), e a possibilidade de 

interpretação de mais de um bem em uma mesma visita. Segundo o IBRAM (2014), o papel 

do guia em uma interpretação está ainda condicionado pelo turista (perfil, demanda e 

serviços de apoio), por isso ele tem como principal característica procurar a maior 

comodidade e envolvimento do turista no processo do conhecimento de um bem. 

Dessa forma, sobre ele e sua atuação na interpretação, Urias et al (2019) colocam 

que estes são necessários para a compreensão de um espaço, já que depende da forma em 
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que se comunica um determinado tema, e de como eles conseguem passar as informações 

para os visitantes. Dessa forma, Urias et a (l 2019) explicam que existem dimensões das 

habilidades do guia, como a cognitiva que são aquelas habilidades básicas de comunicação 

que cada um possui, adicionadas as procedimentais as quais são apreendidas para a 

realização da atividade, a preocupação pela melhoria da comunicação para a realização da 

interpretação patrimonial, e finalmente menciona o afetivo motivacional, sendo está a 

capacidade da expressão e transmissão de emoções durante a interpretação, colocando as 

emoções como o elemento mobilizador humano. Finalmente Urias et al (2019) colocam 

que o guia de turismo deve no seu momento de preparação e como competência entender 

a oferta turística no local de visita, no qual encabeçará a atividade e os usuários ou público 

do mesmo, para assim conseguir realizar a sua correta interpretação. 

2.5. Considerações do Capítulo 
 

Dessa forma, de acordo ao discutido anteriormente observamos que como colocado 

pela Carta Internacional de Turismo Cultural (1999), o Turismo Cultural realiza um aporte 

para a continuidade do patrimônio, em especial através da educação patrimonial realizada 

nos espaços de roteiros históricos culturais, que reúnem as memórias de um local e 

planejam sua realização na forma de valorizar o espaço visitado (NOGUEIRA et al, 2011). 

No mesmo sentido, estudamos a forma de difusão de essas informações repassadas, 

entendemos como estas são colocadas como educação não formal e ressaltando o uso no 

patrimônio (KANITZ, 2018), especialmente a maior utilização da interpretação patrimonial 

em vestígios patrimoniais, percebe- se esta técnica como a que visa fazer o visitante 

valorizar um local, se trabalha com sentimentos e memórias, e procura-se difundir a 

importância que o local possui para uma comunidade (REIS; BAPTISTA; CARDOZO, 

2016). Dessa mesma forma, compreendemos o guia de Turismo como o profissional que 

se encarrega desta tarefa. 

Nessa perspectiva, se conhece um pouco sobre a complexidade do guia de turismo, 

sendo colocado como um profissional diverso, que se ocupa desde os menores detalhes do 

planejamento até a parte final do mesmo (CANANI,1999). Este possui uma parte 
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importante na interpretação patrimonial dos locais visitados, sendo colocado como um dos 

principais responsáveis pela realização do mesmo (PAZINI, BRAGA, GANDARA, 2017). 

Para compreender melhor, pode-se dizer que o trabalho do profissional de museu 

está mais voltado para a mediação cultural, a qual procura expressar o significado ou 

opinião de um bem; diferentemente, o guia de turismo realiza uma atividade voltada à 

interpretação cultural, a qual oferece uma liberdade maior de entendimento para o visitante, 

sem tanto domínio sobre o significado do bem. 

3. FORMAÇÃO E PRÁTICA DO GUIA DE TURISMO 

 
3.1 O Curso de Guias 

 
Com o objetivo de nos aprofundar um pouco mais na formação do guia de turismo 

e entender os conhecimentos que este possui, obtivemos informações sobre o currículo do 

curso de Técnico em Guia de Turismo do SENAC, mencionado anteriormente como um 

dos principais cursos e dos primeiros em focar na formação do guia de turismo 

(CANANI,1999). O curso realizado no mesmo possui uma duração de 12 meses e de 

acordo colocado na descrição dele 

o curso Técnico em Guia de Turismo capacita o aluno a ser o 

profissional responsável pela recepção, pela condução, pela orientação 

e pela assistência de pessoas ou grupos durante traslados, passeios, 

visitas e viagens em âmbitos local, regional e nacional. Você 

aprenderá a informar aspectos socioculturais, históricos, ambientais e 

geográficos das localidades visitadas, a apresentar e a organizar 

roteiros e itinerários turísticos, considerando os interesses e as 

necessidades do visitante. (SENAC, 2018, s.p). 
 

O guia possuirá uma aprendizagem multidisciplinar onde será ensinado sobre a 

condução de pessoas até aspectos geográficos e históricos para sua atuação. 

A) Plano do curso 
 

Para a realização da nossa pesquisa tivemos acesso ao plano do curso de Guia de 

Turismo de Habilitação profissional técnico de nível médio. Dentro do mesmo podem ser 

encontradas informações como as competências que pretendem ser desenvolvidas para os 

guias de turismo ali formado, dentre elas temos: 

Estruturar roteiros e itinerários turísticos; • Planejar e organizar a 

execução de roteiros e itinerários turísticos; • Conduzir visitantes na 
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realização dos roteiros e itinerários turísticos; • Intermediar as relações 

entre visitantes, comunidade e prestadores de serviços turísticos; • Prestar 

informações turísticas no contexto regional e local; • Prestar informações 

turísticas no contexto nacional; • Assistir visitantes durante a realização 

dos roteiros e itinerários turísticos. (SENAC, 2014) 
 

Entre estas competências podemos perceber a importância destinada do guia para 

seu trabalho com o roteiro turístico, onde se coloca como planejador e condutor, assim 

como sua função de intermediador entre o destino e o turista. 

Para conseguir esses objetivos de competências consta no mesmo o modelo 

pedagógico a ser seguido para a formação dos guias. 

Figura 3. Organização curricular do curso de Guia de Turismo do Senac 

 

 
Fonte: SENAC, 2014 

Na figura 1, da organização curricular podemos encontrar as unidades que esperam 

a serem realizadas para conseguir as competências de importância para guia, começando 

pela preparação para o planejamento de um roteiro turístico e a condução de visitantes 

nestes. 

Assim, desde uma visão mais específica colocada no plano, coloca-se a preparação 

sobre conhecimentos, tais como transportes, primeiros socorros, procedimentos de 
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segurança, gestão de conflitos, expressões idiomáticas (especificamente inglês e espanhol), 

e conhecimento básicos (sobre os tipos de atrativos), tais como patrimônios culturais, 

história, geografia, conhecimentos ambientais, recursos naturais, entre outros. Além destes 

se complementam com a menção da necessidade e importância das formas de comunicação 

e suas metodologias, possuir habilidade interpretativa, tons de voz e linguagem adequada 

para a comunicação com o turista. 

Pode-se perceber através das informações colocadas que o guia de turismo possui 

uma formação ampla, onde abrangem diversos temas, no qual espera-se que ele desenvolva 

as competências adequadas para a realização das atividades que a ele são atribuídas. 

3.2. Os livros utilizados no Curso e a formação através deles 
 

No estudo das leituras que são utilizadas no curso de Guias de Turismo do SENAC, 

analisaram- se a partir da sua ordem de colocação nas unidades do curso. Sendo assim, 

começamos pela Unidade 1 a qual se apresenta com o título de “Estruturar roteiros e 

itinerários turísticos”, que possui dentro das suas bibliografias básicas a Nicoletti (2011), 

no texto da autora se encontram desde nomenclaturas e abreviaturas importantes, a dicas 

dos principais destinos do Brasil, além da legislação específica do setor, propiciando uma 

gama de conhecimentos valiosos sobre o turismo e suas práticas. O texto possui como 

objetivo principal fornecer aos leitores informações úteis, prática e de apoio ao profissional 

de turismo. O texto também ressalta o Brasil como um local de turismo e como é 

visualizado no mercado internacional, fusos horários, as estratégias de venda e orientações 

para o tratamento com os passageiros. Dessa forma, dá uma visão mais geral e permite dar 

uma abertura ao estudo do mundo do turismo e como é seu funcionamento. Assim, como 

textos complementares na primeira unidade, encontramos textos sobre o planejamento de 

roteiros turísticos, geografia e acessibilidade no turismo. 

Seguido a Unidade 2 se apresenta como “Planejar e organizar a execução de 

roteiros turísticos e itinerários turísticos”, tendo as suas bibliografias mais direcionadas a 

guia de turismo em si, como leitura básica encontramos a Chimenti e Tavares (2013), o 

qual aborda a importância do guia de turismo dentro da atividade turística, e como este é 
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responsável pela interpretação de espaços, explicando dessa forma a importância da 

formação do guia para a realização da atividade e a forma em que este deve repassar seus 

conhecimentos para o público que guia, o texto enfatiza o trabalho do guia como intérprete 

durante as visitações. Este texto serve como um guia para o profissional sobre ações a 

serem realizadas, responsabilidades básicas e técnicas do mesmo. A mesma bibliografia 

básica de Chimenti e Tavares (2013) é encontrada na Unidade 3 “Conduzir visitantes na 

realização dos roteiros e itinerários turísticos.”, pelo qual percebemos a importância do 

estudo do texto e como procuram se aprofundar no guia e suas atribuições. Temos também 

nessa unidade, bibliografias complementares sobre o desenvolvimento interpessoal e outras 

habilidades como espanhol e inglês para o turismo, assim como a comunicação não verbal, 

preparando dessa forma as habilidades de comunicação do guia para diferentes públicos. 

Na unidade 4 “Intermediar as relações entre visitantes, comunidade e prestadores 

de serviços turísticos.” se continua como estudo principal e foco o guia de turismo e suas 

habilidades, ainda tendo como texto base a Chimenti e Tavares (2013), para o qual se 

percebe a importância do texto dos autores para o estudo do guia. Nessa unidade também 

se agrega como leitura base sobre o tema do guia um livro de produção própria do SENAC 

(2012) sobre os serviços do turismo, que fala sobre o profissional do turismo, os guias e os 

agentes, ele traz informações sobre o sucesso do profissional e do destino em que atua, 

assim como metodologias para a realização do seu trabalho e mecanismos de 

funcionamento do mercado. Proporciona também, um olhar mais amplo sobre a rotina que 

o guia terá, proporcionando dicas para o contato com público, roteiros, serviços prestados 

e o mercado de trabalho. Nesta etapa do curso conseguimos perceber o aprofundamento 

nas atividades mais específicas do guia, colocando também sua diferenciação dos agentes. 

Outros tópicos mais específicos sobre atividades são colocados na Unidade 5 

“Prestar informações turísticas no contexto local e regional" onde encontramos textos base 

como o texto do Ministério do Turismo (2014), que explica sobre as bases da atividade 

turística, e suas regulamentações, este se objetiva orientar e fornecer metodologias e 

conhecimentos as pessoas que pretendem atuar no turismo. O texto apresenta as diferentes 
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dimensões da atividade turística e sua complexidade, se fala sobre a superestrutura e 

infraestrutura do turismo, a gestão do mesmo e sua comercialização. Nele podemos 

perceber um texto destinado ao entendimento do turismo como uma atividade ampla, 

levando mais a um estudo base sobre o mesmo. Da mesma forma, como texto base 

encontramos a Tavares (2002), o texto apresenta a categoria de city tour, iniciando com o 

estudo dos roteiros turísticos, seus principais tipos, nomenclaturas e componentes. A 

segunda parte do livro aborda outros itens essenciais como: a forma em que os city tours 

são oferecidos no mercado, os principais aspectos operacionais e até a existência de 

inibidores que devem ser considerados na elaboração dos roteiros. Percebemos dessa 

forma, que a aprendizagem do guia, além da parte organizacional dos roteiros, considera o 

planejamento comercial também. Como complementares dentro desta unidade são 

colocados textos sobre a geografia do turismo, o folclore e turismo, o espaço, 

biodiversidade e paisagens brasileiras, assim como a história do brasil e a sua arte e cultura. 

Ainda aprofundando mais na parte histórica a Unidade 6 “Prestar informações 

turísticas no contexto nacional e da América do Sul”, apresenta como leitura básica o livro 

de Trigo (2002), o qual cria uma linha de tempo sobre os patrimônios e viagens, explicando 

a importância dos patrimônios no mundo e o desenvolvimento das viagens de forma geral. 

Apresenta também, informações mais detalhadas sobre viagens no Brasil e o patrimônio 

brasileiro, onde se coloca uma listagem deles, com explicações sobre eles e dados 

históricos. Nesta etapa se continua com leituras complementares que permitem os estudos 

sobre história da América do sul, o Brasil e o folclore e arte do mesmo. 

Em continuidade na Unidade 7 chamada “Assistir visitantes durante a realização 

dos roteiros e itinerários turísticos", temos como leitura base Bortolotti (2014) que estuda 

a base de primeiros socorros, procurando ensinar técnicas da prática para auxílio do turista. 

Nesta etapa pode se encontrar também o livro do SENAC (2010) que pretende auxiliar no 

aprendizado de primeiros socorros, fornecendo dicas de como agir nas situações de 

emergência, oferecendo técnicas e aptidões a serem aprendidas pelo guia. Finalmente na 

Unidade 8 do curso, eles realizam um projeto integrador. 
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Além dos textos colocados no Plano de Curso, realizou-se contato com o SENAC 

na procura da disponibilização de textos utilizados no curso referentes a roteiros e a 

património industrial. Dessa forma, foram disponibilizados por estes textos como Chimenti 

e Menezes (2020), que explica sobre o tema de roteiros, este procura diferenciar o roteiro 

turístico e explicar sobre os aspectos da profissão daquele que trabalha com roteiros, 

classifica os elementos de um roteiro e explica as características destes de acordo com o 

público que o realiza (adolescentes, crianças, adultos). Assim, o texto ainda apresenta 

aspectos a serem considerados pelos guias no momento da organização do roteiro, além do 

público, considera o espaço, as características do mesmo, o clima, o funcionamento de 

horários e as informações, considerando também a hierarquização de atrativos para os 

turistas, os roteiros a serem seguidos e a forma de organização dos espaços para visitas. 

O contato com o SENAC nos providenciou também o documento da IPHAN 

(1999) que se refere à educação patrimonial, utilizado no curso como leitura complementar 

ou de apoio. O texto foca na importância da educação patrimonial e nas formas em que esta 

deve ser realizada, coloca a atividade como um “processo ativo de conhecimento, 

apropriação e valorização”. No texto, se procura entender 

as formas de uso da educação patrimonial de acordo com os espaços patrimoniais 

colocados, também explica a finalidade da realização da atividade. 

Dessa forma, entende-se que a formação do guia é complexa, no que se refere às 

suas atribuições, se dedicando em maior parte ao estudo das suas funções e ao entendimento 

da atividade turística. Podemos perceber também, que na sua formação se procura ensinar 

técnicas que ajudem a entender o turista, de forma que quando for preciso este consiga o 

auxiliar. No que se refere ao patrimônio e a interpretação do patrimônio em si, o tema se 

apresenta de uma forma parcial e como um tópico a mais de estudo durante as leituras 

realizadas, para ter uma noção do papel e sua importância, mas sem aprofundamento 

teórico devidamente colocado. Além disso, aprende a segmentação da atividade e 

compreende dessa forma os patrimônios como parte do segmento cultural do turismo. Se 

ensinam também, as metodologias específicas de repasse de informações nestes, como no 
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caso da educação patrimonial, deixando claro a existência da possibilidade de um 

aprofundamento ao profissional. 

3.3  A prática do guiamento nos bens industriais 

 
Realizou-se contato com as agências que realizam roteiros nos atrativos, sendo 

estas Ivian, Universo Lúdico e Promoeventos para obter o contato dos guias que realizam 

os roteiros. Assim, após obter o contato de guias das agências Ivian e Universo Lúdico, nos 

comunicamos com os mesmos para esclarecer informações sobre a realização da entrevista. 

As entrevistas têm por objetivo conhecer mais de perto a formação e atuação dos 

guias de turismo; para isso realizamos entrevistas com aqueles guias que têm realizado 

atividades nos patrimônios ferroviários estudados. Dessa forma foi realizado um roteiro 

para a entrevista com os guias. Neste roteiro foram abordadas perguntas que pretendiam 

abranger o máximo possível de informações sobre o guia de turismo, assim separamos em 

três etapas de perguntas: Formação, atuação e atuação em patrimônios ferroviários. 

Nos questionamentos de formação realizamos perguntas referentes aos estudos e 

atividades do guia de turismo, tais como: Como foi sua formação? Onde realizou a sua 

formação? Como descreveria seu trabalho como guia? Quais são suas funções como Guia 

de Turismo? Como funciona a preparação para a realização de roteiros? Complementamos 

a seguir com perguntas referentes a sua atuação atual, 

e a forma em que realizam as atividades com as agências de viagens na hora de realizar os 

roteiros, sendo estas: Trabalha com alguma agência em específico? A agência realiza 

plenamente a preparação de roteiro e informações repassadas? Você participa de alguma 

etapa? Quais as informações que usualmente coletam para a realização do roteiro? Como é 

estabelecido a seleção de atrativos para cada roteiro? Considera-se os recursos 

interpretativos pré-existentes em cada atrativo? Ou se estabelece (a agência) uma proposta 

interpretativa ao roteiro como um todo? e finalmente a forma de conhecer o trabalho 

interpretativo e de priorização dos mesmos em patrimônios industriais realizamos as 

perguntas a seguir: Qual sua experiência em roteiros em estações ferroviárias? Em 
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qual/quais? Você teve uma preparação diferente para realizar o roteiro sobre a ferrovia? 

Você considera os recursos interpretativos pré-existentes em cada atrativo? Ou você 

estabelece uma proposta interpretativa ao roteiro como um todo? Como são selecionadas 

as informações sobre o trem a serem repassadas? Ao repassar informações são consideradas 

as memórias da comunidade? Como é realizada a visitação em esses dois atrativos (Estação 

Cultura e Estação Anhumas/Maria Fumaça)? Quais as informações passadas num e noutro? 

Como você conduz o grupo num e noutro? Que atividades realiza num e noutro caso? 

As entrevistas foram agendadas com os guias contactados e realizadas pela 

plataforma Google Meet, que permitiu realizar a gravação da mesma para nossa 

documentação e transcrição seguinte. 

Entrevista 1 
 

Tivemos como primeiro entrevistado o senhor Eduardo Pin, de 56 anos de idade, 

que possui a formação como guia há 21 anos, e é graduado em História. Sobre a profissão 

do guia, o entrevistado afirma que o profissional em turismo se encontra em constante 

formação, para se manter ao tanto das mudanças sociais. 

No início de nossos questionamento temos o tópico da preparação que possui o 

guia para a realização dos roteiros, sobre o qual este afirmou que na maioria das vezes os 

cursos de formação não ensinam o suficiente sobre a realização dos mesmos, isso, já que 

para ele “o universo do guia é muito extenso”, pelo qual os guias acabam se preparando e 

focando mais no espaço no qual possuem mais conhecimentos, dando preferência a aqueles 

roteiros sobre os quais possuem maior domínio de acordo com preferências individuais ou 

formações externas. Sobre o tema ele coloca o seu exemplo de atuação em roteiros 

ambientais de educação, os quais ele poderia realizar devido a sua formação, porém sua 
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tendência como profissional está focada na atuação em roteiros históricos e culturais, e 

dentro dessa categoria ele se qualificaria mais na atuação e conhecimentos do turismo 

ferroviário. 

No que se refere ao trabalho realizado nas agências, é colocado que foca na atuação 

em agência como estudo do meio, explicou assim, que o guia que atua nesse sentido, se 

percebe mais como educador no meio não formal do que como guia de Turismo, 

considerando uma forma diferenciada de abordagem para conteúdos mais específicos. 

Estes trabalhos de estudo do meio são viagens com público escolar, realizadas durante a 

semana, em horário escolar, onde se objetiva a educação informal através das visitas aos 

locais. Diferencia esta sua atuação como guia no estudo do meio de seu trabalho como 

“guia social” (sic) o qual realiza com público adulto. 

Sobre a relação com outros profissionais do turismo, o guia na sua explicação 

menciona aos monitores, afirma que estes ajudam a cuidar do comportamento dos grupos 

e disciplina dos alunos nas viagens, os colocando como uma forma de auxílio ao guia nas 

viagens realizadas. 

Para a preparação do roteiro, e o trabalho do guia com a agência, ele menciona que 

“realiza o trabalho anterior ao do guia”, sendo dessa forma responsável do pré-roteiro, no 

qual se encarrega de atividades como a coleta de informações para o planejamento do 

roteiro, comunicação com a escola, onde este procuraria entender os objetivos da visita 

realizada, o que se pretende obter desse roteiro a ser realizado, e procura de informações 

(qual a faixa etária, qual conteúdo eles têm estudado até agora, matéria da escola). É através 

desse estudo que se o guia consegue identificar o público e conseguir um enfoque adequado 

no roteiro, de acordo com o relatado pelo entrevistado. 

No que se refere aos recursos interpretativos utilizados nas visitas, o mesmo coloca 

que existem alguns destinos que possuem materiais interpretativos para a realização da 

visitação, mas que a maioria não possui, pelo qual se coloca como tarefa do guia realizar e 

planejar os materiais para a interpretação, procurando fazer esta interpretação de acordo 

com o espaço visitado e o público para o qual se interpreta, podendo ser dados sobre o 
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prédio, ou como exemplo dado com crianças onde seria colocado curiosidades e dados 

históricos e culturais, assim como personagens que possam ser parte da história, sendo 

sempre interpretado de acordo com o que se considere obter de conhecimento na realização 

do roteiro. 

Quando mencionada sua atuação em patrimônios ferroviários, ele comenta que sua 

experiência de guiamento nas mesmas vem desde há muito tempo, explicando sua 

experiência em roteiros em locais como o passeio no museu da imigração, no trem dos 

imigrantes da ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), o museu 

ferroviário em Paranapiacaba, o trem dos ingleses, o passeio de Jaguariúna, Guararema, 

entre outros. Explica assim, que na sua concepção não existe uma preparação diferenciada 

para a realização de roteiros em patrimônios industriais ferroviários, isso já que em alguns 

trens turísticos existem algumas normas para quem trabalha com o guiamento, exigindo 

um maior conhecimento em ferrovia, termos ferroviários, história, operação, entre outras, 

mas não é uma normativa colocada dentro dos estudos dos guias e sim um requisito de 

alguns locais turísticos. 

Dessa forma, sobre as informações que são repassadas especificamente em visitas 

a locais ferroviários, coloca que dependerá do grupo de visita com o que se trabalha, 

podendo ser com alunos onde seria mencionando a importância da ferrovia para o 

desenvolvimento e progresso no Brasil, sobre a arquitetura do local, recorda como era 

viajar de trem (ressaltando que para as novas gerações é importante explicar, já que estes 

não possuem essa experiência e não conhecem como funciona), ou por outro lado com 

adultos e terceira idade no qual se intenta trabalhar mais a interpretação a partir das 

memórias, evocando a nostalgia de viajar no trem, já que o público de idade mais avançada 

possui lembranças desta época. 

Assim, sobre as memórias, considera as memórias da comunidade em roteiros 

como informações de grande relevância já que segundo o mesmo não se pode falar em 

ferrovia sem falar sobre o trabalhador desta, pelo qual se deve trabalhar a relação destes 

com o espaço no roteiro realizado. 
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Além das informações, coloca os recursos durante as visitações como parte 

importante para a interpretação, explicando que se entende a própria estação como 

“equipamento para visitação”. Sobre os equipamentos que ajudam a realizar a visitação, 

mencionados pelo mesmo seriam “o acervo, as peças existentes de trens e da estação 

ferroviária”, colocando como peças de relevância o espaço ferroviário como trilhos e 

sinalização. Menciona-se também que outro espaço de visitação são os trens em si, carros, 

vagões e locomotivas. 

Coloca referente a isto que existe uma diferença quando se utiliza o recurso do trem 

em uso e quando não, já que quando não se possui o recurso do trem se trabalha mais o 

universo lúdico, possuindo explicações mais detalhadas sobre o funcionamento do mesmo 

e as atividades que eram realizadas, assim, no momento da interpretação em espaços onde 

existe o trem eles podem entender melhor essa experiência através de uma visita mais 

vivencial. 

Entrevista 2 
 

O segundo guia de turismo, Rômulo, de 33 anos de idade, formou-se como guia de 

turismo há 10 anos, como Técnico em Guia de Turismo, realizando esta como entrada ao 

mundo do turismo, logo após realizando a faculdade e Pós em História e patrimônio. 

Este explica que o guia de Turismo é um profissional que se encontra em constante 

aprendizado, e funciona como um agente que transforma aquelas pessoas que realizam as 

visitas nos locais, coloca o guiamento e interpretação como atividade que transforma as 

pessoas e suas visões para uma nova realidade. Assim, sobre suas funções, ele coloca que 

dependem da sua vertente já que podem ser várias, sendo este guia transferista (levando do 

aeroporto ao hotel e transferindo informações sobre o local que o turista está chegando) ou 

guia pedagógico (que guia roteiros de escolas). 

Sobre a realização de roteiros em geral, informa que pessoalmente se prepara para 

os roteiros desde um primeiro momento, em aspectos como horário, logística, informações 

a serem repassadas em diferentes locais, procurando conhecer a fundo os temas 

interpretados. Menciona que no momento de trabalhar as informações do roteiro prefere 
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repassar dados que instiguem lembranças, pois ao se trabalhar com as memórias dos 

visitantes, utilizando dados de acontecimentos da realidade ou conhecimento do grupo 

consegue evocar lembranças e gerar conexão com o espaço. Dessa forma, informa que 

através das memórias consegue criar espaços de partilha onde as pessoas podem expressar 

seus conhecimentos sobre estes locais ou sobre assuntos relacionados. 

No que se refere a preparação de roteiros em conjunto com a agência, explica que 

estas atividades dependem da agência com a qual se trabalha, algumas entregam um roteiro 

a ser seguido, já estruturado, nas quais se colocam as atividades a serem realizadas nele e 

algumas outras solicitam ajuda do guia para a organização do roteiro, dependendo assim, 

do tamanho e experiência da agência. 

De acordo com ele, as informações coletadas para a organização de um roteiro são 

as perguntas básicas sobre o público-alvo, faixa etária, qual o objetivo do roteiro, 

preferências sobre ambientes para roteiros (histórico, meio ambiente, entre outros), se vai 

ser preciso o transporte, a alimentação e todos esses fatores para o roteiro ser bem 

elaborado. 

Em relação ao processo de seleção dos atrativos para os roteiros, entendemos que 

os atrativos selecionados são aqueles que se encaixam na temática selecionada, tenta 

relacionar inclusive os atrativos entre si, não só de forma direta, mas indireta, procura 

ligações históricas, arquitetônicas, entre outras. 

No referente à interpretação e aos recursos utilizados nos locais, considera importante 

a utilização de recursos prontos que possam existir nos locais visitados, sendo eles 

norteadores no guiamento. Dessa forma, utiliza como recurso interpretativo, diversos 

espaços dentro de um mesmo local, que possam remeter a seu uso original. Podem ser 

também de uso, imagens a serem elencadas as informações para servir como link com a 

memória, ou para trazer uma conexão através da imaginação. Explicou um pouco sobre 

suas experiências em roteiros em patrimônios industriais e ferroviários, menciona haver 

realizado roteiros na Estação Cultura, Estação Anhumas, na estação Tanquinho, na Estação 

Jaguariúna - estas três são parte do percurso da Maria Fumaça - e na Estação ambiental. Se 
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considera em constante aprendizado sobre estes locais, procurando maior conhecimento 

em profissionais da área. Isso devido a que não possui durante sua formação uma 

preparação específica para esta atuação em patrimônios ferroviários. 

 
Dessa forma, no que se refere a informações a serem utilizadas nestas visitas 

explica que são trabalhadas memórias e dados históricos sobre as ferrovias, coloca que para 

selecionar as informações, ele prefere investigar a profundidade o local, sua história e seus 

dados e no momento da realização do roteiro traz conhecimentos e informações que 

considera adequados ao momento, cria uma linha de raciocínio conforme ao grupo. 

Sobre a memória da comunidade e sua utilização na interpretação, este tem por 

objetivo utilizar a memória e dar espaço à partilha de lembranças tanto da comunidade 

quanto de quem visita o espaço. Além de procurar abranger informações que considera 

relevantes sobre o entorno do local, espaços relevantes sobre a comunidade em torno da 

forma de valorizar a localização do local e a comunidade na sua volta. 

No que se refere aos roteiros em cada atrativo, coloca que as experiências geradas 

são diferentes de acordo com os recursos disponíveis em cada atrativo, sendo alguns mais 

experimentais e outros mais lúdicos. Coloca também sobre a diferenciação de espaços que 

a condução dos grupos de visita nas diversas estações ferroviárias depende do tipo de 

roteiro ou objetivo, já que estes podem ter por objetivo conhecer a história do local e 

aprofundar no tema, alguns focam mais na parte da experiência para o turismo, na vivência. 

Finalmente, considera importante mencionar que existe a necessidade de o guia ser 

mais do que um profissional que repassa sobre informações técnicas, mas também sobre 

conhecimentos do local, ao redor do atrativo, curiosidades que ativam a memória, o 

emocional, e que gerem informações de interesse do turista. Entende-se que o guia possui 

a tarefa de transformar informações que poderiam ser maçantes em informações para mais 

fácil digestão e aprendizado. Para exemplificar melhor, diferencia a atuação do técnico e o 

guia, colocando ao técnico como aquele que possui informações mais base e mais técnicas, 

não tanto lúdicas sobre o espaço. 
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3.4 Formação e dedicação individual 
 

Percebemos que tanto na parte formativa do guia quanto na prática se conseguem 

colocar os profissionais de guiamento como constantes receptores de informação, sendo 

colocada como uma das características que devem possuir para a realização da sua 

profissão. 

Nossas entrevistas com os guias explicam as condiçções do seu trabalho em 

espaços industriais e ferroviários pela própria preferência pelo local, demostrando seu 

interesse pela história e pela valorização da mesma, expressando que sua dedicação por 

este vem atrelado ao seu sentimento pelo local, item que se considera de extrema 

importância quando se menciona a atuação do guia. Além disso, explicam que os 

conhecimentos em específico sobre o local patrimonial foram adquiridos na procura 

individual, no estudo e interesse próprio pelo local, e não um conhecimento adquirido na 

formação, o qual conseguimos perceber na bibliografia de formação, onde se conhece sobre 

a educação patrimonial e patrimônios em geral, mas não se tem um aprofundamento nos 

locais. 

Estes de acordo com a bibliografia são mais preparados para as tarefas de 

organizadores, planejadores e prestadores de serviço, dessa forma, como colocado pelos 

guias, na prática eles participam da preparação de roteiros, escolha dos atrativos, estudo do 

público ao qual será direcionado e forma em que as informações são repassadas, assim 

como de se manter em constante serviço para as necessidades dos visitantes. 

Finalmente, no que se refere ao seu papel de educadores, os guias possuem aulas 

para sua boa comunicação e o entendimento da educação patrimonial na atuação em 

espaços patrimoniais, os guias a sua vez mencionam que sua tarefa, em partes, é educar o 

público que visita um local. 

 

4 DA TEORIA À PRÁTICA DO GUIAMENTO EM ATRATIVOS HISTÓRICOS INDUSTRIAIS E 

ROTEIRO CULTURAL 
 

4.1 Os conceitos de roteiros e o patrimônio industrial 
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Nas leituras realizadas foi percebido a diferenciação de roteiros por espaços ou 

atrativos. Nos textos do Silva (2013) o roteiro foi colocado como sinônimo de itinerário no 

planejamento e para a realização de visitas, este termo também foi usado por Nogueira et 

al (2011, p.7) ao colocar que o “Roteiro turístico é a descrição pormenorizada do itinerário 

dos locais a serem visitados pelo turista”. Sendo assim colocado por estes autores como 

uma ferramenta que descreve em detalhe o itinerário. Em alguns textos o termo roteiros é 

colocado como um sinônimo de itinerário, e autores como Ribeiro e Oliveira (2017) 

conseguem diferenciar eles, sendo o itinerário turístico um planejamento que permite dar 

sentido a visitação a ser realizada em um lapso específico de tempo, usualmente mais 

reduzido; já o roteiro turístico, se coloca como aquele que permite o planejamento, 

organização e realização de uma visita mais prolongada. Através da diferenciação das 

definições apresentadas, conseguimos colocar que estes se tratam de termos diferentes um 

do outro. Porém, como colocado também pelos autores mencionados acima, muitas vezes 

o uso desses termos é realizado de forma errônea, quando são mencionados informalmente 

e não se tem um aprofundamento no tema ou quando se usa em termos coloquiais. 

Percebemos, que além da diferença do termo na língua portuguesa, se deve 

mencionar a particularidade dos termos quando são pesquisados em outras línguas, como 

foi destacado na discussão. De acordo com a definição de Dominguez Silva (2005), o termo 

“itinerário turístico” seria uma forma de tradução ao espanhol do termo roteiro turístico, 

considerando o uso do termo e a forma em que se descreve a realização. 

Com referência à definição do roteiro, podemos perceber que autores como Silva 

(2013) e Nogueira et al (2011) foi colocado como o planejamento de uma viagem, podendo 

ser colocado como o planejamento minucioso do mesmo, peça por peça do caminho de um 

guia, assim como considerada por Guimarães et al (2020) como aquela ferramenta que 

permite manter uma linha no momento de realizar a visitação. Dessa forma, entende-se que 

para que este funcione como forma de planejamento, tem alguns elementos a serem 
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considerados, como colocado por Silva (2013) que menciona elementos fundamentais no 

planejamento de um roteiro tais como: tempo, objetivo epúblico. 

Após termos compreendido sobre a definição e os elementos a serem considerados 

no seu planejamento, procurou-se entender sua diferenciação e de que forma este requer 

planejamentos diferentes de acordo com o tipo de lugar onde é realizado. Encontra-se 

então, o termo roteiros histórico- culturais, os quais segundo colocado por Nogueira et al 

(2011), são aqueles realizados em espaços de importância histórica e cultural para uma 

localidade, utilizando de patrimônios para seu estudo e visitação, sendo estes a categoria 

mais próxima a uma classificação direcionada ao patrimônio ferroviário, já que os 

patrimônios industriais e ferroviários podem ser colocados como parte da mesma, devido 

a sua importância para a historio do país e suas comunidades. O roteiro histórico-cultural é 

dedicado a visitações em patrimônios e espaços de importância para a cultura e história de 

um local, tendo assim sua própria classificação dentre os roteiros. 

Finalmente, sobre o profissional encarregado do planejamento e elaboração do 

roteiro, o guia de turismo é elencado como um dos principais autores no roteiro, tanto na 

sua realização quanto na sua finalização, como colocado por Abreu (2015). Além disso, ele 

é visto por autores como Carvalho (2016) como um profissional que atua não só nos 

roteiros turísticos, mas em vários aspectos do turismo. Assim, o guia de turismo se 

menciona como o principal responsável pelos roteiros turísticos. Este se coloca como um 

profissional que atua usualmente em conjunto com a agência realiza o roteiro de acordo 

com o colocado Pazini, Braga e Gândara (2017), mencionado como aquele que é necessário 

para a realização. 

Cabe ainda considerar se, nos textos lidos, haveria considerações sobre quais as 

informações que deveriam ser repassadas quando se interpreta um patrimônio cultural e em 

particular, o patrimônio industrial por meio de um roteiro turístico. 

Nas leituras realizadas, autores como Kanitz (2018) e Melo e Cardozo (2015) 

explicam que a interpretação patrimonial é a ferramenta da educação patrimonial, assim, 
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Reis et al (2016) entendem que para que exista uma boa educação patrimonial deve existir 

um correto uso da interpretação patrimonial. 

Uma interpretação que procura criar uma conexão entre o visitante e o bem, colocam 

que no momento de realizar a interpretação de um atrativo tem que se colocar informações 

que ativem o sentimento de pertença, trabalhem com o imaginário e emocional e expliquem 

o valor histórico-cultural do local. 

Explicam Reis et al (2016) que com essas informações procura-se transportar a uma 

realidade paralela, trazendo dados do momento, procurando o entendimento do seu 

funcionamento desde o imaginário e trabalhando com os sentimentos, a memória e o 

imaginário de quem visita. Pelo qual é relevante a procura de informações que permitam 

no momento da interpretação criar conexões com os grupos de visitantes. 

4.2 A formação do guia de Turísmo 
 

No programa do curso de formação para Guia de turismo do SENAC é colocado 

uma grade com uma variedade de disciplinas, separadas por unidades e ensinamentos que 

nos permitem entender que o mundo do guia é demonstrado como amplo desde seu começo, 

contendo uma variedade de conhecimentos técnicos e específicos sobre o guia, abrangendo 

conhecimentos gerais sobre o turismo em si e comportamentos sociais específicos que o 

guia deve possuir, como primeiros socorros para seu dever com o visitante. 

Assim, após realizar a análise das bibliografias estudadas no curso de guia de 

turismo do SENAC, percebe-se que estes possuem uma formação abrangente, onde se 

estuda as bases do turismo, e se conhece a complexidade da atividade turística pois estudam 

desde as bases e diretrizes do turismo, sua formação e amplitude, além das legislações e 

segmentações, o qual permite ter uma visão maior sobre a atividade da qual são 

participantes. Em seguida, se aprofundam na sua profissão, e de forma específica sobre os 

requisitos que deverão cumprir como profissionais, conhecendo quais são as expectativas 

na sua atuação, reconhecendo as técnicas que o profissional deve saber. O curso de guia, 

procura além de ensinar a complexidade da profissão, fazer com que se entenda os diversos 
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conhecimentos que deverão ter e as habilidades que são esperadas deles para sua atuação, 

tais como: comunicação, organização, cuidado e capacidade para aprender e ensinar. 

Dessa forma, o guia estuda as formas de comunicação verbal e não verbal. Estes 

estudam sobre a importância da comunicação, o conhecimento de diferentes perfis de 

pessoas e idiomas, já direcionado ao grande papel que estes possuem na parte comunicativa 

dos roteiros turísticos. Dessa forma, colocando como este deve se comunicar com os 

visitantes e como deve interagir com as informações a serem repassadas, além de saber 

direcioná-las para as pessoas corretas, de acordo com o grupo e tipo de roteiro. Sobre o 

tema dos patrimônios, os guias conseguem uma visão mais ampla sobre os patrimônios, os 

olhando como um todo, como parte da história do país e como um objeto que pode ser 

estudado, sem chegar no aprofundamento sobre os mesmos. Dessa forma, eles conhecem 

seus dados básicos e importância para o turismo, estudando sobre as bases da educação 

patrimonial como complemento, estudam a forma de realização da mesma, os ajudando a 

ter uma noção base da sua realização e metodologias, assim como a importância da 

diferenciação de públicos na atividade. 

Finalmente, mencionamos que se percebe a forma em que sua formação foca nas 

atividades que estes realizam, assim como as diferenças que possuem em relação a outros 

profissionais. Isso, já que como colocado por Carvalho (2016) nas nossas bases 

bibliográficas, é de relevância ressaltar que o guia não deve ser confundido por monitores 

ou técnicos, já que este possui sua própria regulamentação e delimitação dentro da atividade 

turística. Coloca-se também no próprio texto do SENAC (2012) na unidade 4, da formação 

dos guias de turismo, que estes apesar de conseguirem colaborar nas suas funções, não 

devem ser confundidos com agentes, monitores ou operadores, pois cada um possui suas 

especificidades. 

 

4.3 A prática do guiamento num atrativo turístico cultural industrial 

 
Sobre o relacionado a informações a serem repassadas temos autores como Kanitz 

(2018) e Melo e Cardozo (2015) que colocam a interpretação como uma forma de educação 
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não formal, opinião que é secundada por Pinto (2017) que explica um pouco sobre a 

educação, em especial sobre a educação patrimonial, a qual se coloca de importância para 

o entendimento e valorização do patrimônio, já que afirma que um dos valores mais 

importantes a serem repassados é o de pertença. Dessa mesma forma, na entrevista 

realizada, os guias se colocaram a si mesmos como figuras que educam, seja pelo seu papel 

de guia em si só, ou por segundas formações que possam possuírem. Isso já que, eles 

realizam constantes atividades a grupos que procuram uma abordagem mais educativa para 

o entendimento do local, o caso da educação patrimonial. Percebemos a educação 

patrimonial como um tópico complementar encontrado nas bibliografias que são 

repassadas no curso de guias, tendo estes desde sua formação um direcionamento base a 

parte da educação e o patrimônio. 

Nos aprofundando mais na educação patrimonial, reconhecemos que uma das 

metodologias para a transmissão de informações e valorização de espaços patrimoniais é a 

interpretação patrimonial. Esta foi diferenciada de outros tipos de interpretação (ambiental) 

para dar ênfase nos locais de estudo, os espaços históricos e de importância para uma 

cultura (BAZAN, 2014). 

Ao serem realizadas em nestes importantes espaços, se ressalta que um “dos 

objetivos da interpretação seria a procura pelo significado de um local e a transmissão de 

uma mensagem que alimente a valorização do espaço visitado" (MORALES MIRANDA, 

2001). Esse tópico foi mencionado pelos guias na primeira parte de nosso estudo, ao relatar 

os esforços dos mesmos pelo repasse de informações que criassem conexões e que fizessem 

ao seu público entender o local. 

Outro tópico mencionado foi a importância da conexão do guia com o espaço 

visitado no momento de repasse de informações, pois se coloca como fator de relevância 

que este consiga criar uma conexão com o bem e repassar sentimentos para queles que 

participam da visita (CHIMENTI; TAVARES, 2019). Essa informação se coloca pelos 

mesmos autores em uma das bibliografias básicas mais utilizada na formação do guia de 

turismo, pelo que consideramos é expresso para estes profissionais a importância da sua 
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conexão com o bem. Esta conexão mencionada, foi possível de perceber nos nossos 2 guias 

entrevistados, os quais se expressavam com muito carinho e orgulho dos locais sobre os 

quais atuam, aprofundando nas suas curiosidades e se expressando dos mesmos com 

felicidade. 

Finalmente, sobre a forma em que se repassa essa informação, lembra-se sobre a 

importância da diferenciação de públicos, para o qual Morales Miranda (2001) lembra que 

cada público possui sua diferença, e que ao se pensar na interpretação patrimonial para 

crianças deve se trabalhar com imaginação e espaço lúdico. Concordando dessa forma, com 

Reis et al (2016) que nos falam sobre a possibilidade de transportar a outra realidade através 

das informações e como elas são trabalhadas. Estas bases teóricas podem ser comprovadas 

na descrição colocada pelo guia de turismo, onde nos explica sobre seu trabalho 

interpretativo, a forma em que são realizadas as atividades e em como preparam e adaptam 

cada uma para seus públicos. Colocando dessa forma, que em públicos mais novos focam 

mais na parte lúdica e em públicos maiores a memória e lembranças. 

Para entender a forma de interpretação utilizados nos locais de estudo, nos 

baseamos nas respostas geradas pelos guias durante a entrevista, na qual os guias 

entrevistados explicam que as informações repassadas nas visita tentam na sua maioria 

criar um passeio lúdico, colocando informações que permitam trabalhar o imaginário, 

refletindo sobre o funcionamento das estações e os trens na época em que estes ainda 

realizavam seus trajetos habituais, colocando informações sobre movimentações de 

pessoas, trajeto dos trens, rotinas de quem visitava, entre outras. Por outro lado, se 

menciona que essa abordagem depende do público. 

Assim, para os jovens a abordagem é mais lúdica ou técnica dependendo do 

motivo e objetivo da visita, já para aqueles adultos que possuem já experiências em estes 

espaços, procurasse uma abordagem para atingir a memória, trazendo lembranças e o 

sentimento de nostalgia da época, criando uma conexão através da saudade. 

Algumas informações mencionadas pelos guias que podem ser de uso nas 

visitações tendem a passar por informações mais técnicas no que se refere à história, 
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arquitetura, e uso do local ou aqueles referentes à comunidade, sua memória e os espaços 

ao redor do atrativo visitado. 

Sobre o tópico de estudos sobre o patrimônio de forma específica, sobretudo para 

o momento do seu repasse, fomos informados pelos guias de turismo entrevistados que, 

apesar da sua formação, não tiveram no momento de seus estudos muito aprofundamento 

no tema de patrimônios, especificamente os ferroviários. Destacam também, que na sua 

maioria seus aprendizados sobre o tópico vieram por interesse próprio. Assim, podemos 

perceber nas bibliografias de formação para o Curso de Guia do SENAC, que ainda que 

mencionados, e explicados, são informações gerais sobre os patrimônios, especialmente 

sobre os ferroviários. 

Percebemos assim, uma relação entre o que os autores colocam como a teoria de 

quem o guia deveria ser e quais devem ser suas ações, e a realidade da realização de tarefas 

do guia. A partir dos entrevistados, o guia é, de fato, o profissional descrito nas atividades: 

alguém em constante estudo, que se importa com a passagem de informações relevantes e 

a análise de grupos de visita para a correta realização de seus deveres. Enfim, o guia é o 

encarregado principal da realização de roteiros turísticos; diferencia-se de profissionais 

como agentes, monitores, técnicos e mediadores, com os quais atua no transcurso das suas 

atividades como parceiros, mas sem confundir as atribuições de cada um. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para a conclusão deste trabalho, pretendemos responder às perguntas realizadas no 

começo do mesmo, a forma de esclarecer as dúvidas que o objetivaram. Primeiramente 

começaremos por “existe algum conceito que defina de forma adequada o que é um roteiro 

turístico?”, entendemos que o roteiro possui sua diferenciação de termos como "rota", 

"itinerário" e “circuito” como colocado pelos autores Oliveira e Ribeiro (2017), sendo 

colocado como uma forma de planejamento da visitação a ser realizado por um período 

mais extenso de tempo e que ocupa diversos atrativos como encontrado nos textos de Silva 

(2013) e Nogueira et al (2011). Assim, entende-se que ele possui suas características 

próprias, ainda que de forma informal e sem aprofundamento seja confundido com os 
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outros termos. Fazemos uma diferenciação para a forma que se utiliza o termo de itinerário 

turístico como tradução para o termo de roteiro turístico na língua espanhola como 

percebido em Dominguez Silva (2005). 

Em seguida respondemos sobre se “o planejamento do roteiro turístico atende a 

diversidade de bens patrimoniais atualmente reconhecidos, tais como o industrial?”, temos 

que no que se refere a sua classificação, a qual além de ser diferenciada pelo público, 

objetivos e tempo, se diferencia pela sua localização (SILVA, 2013). A partir disso, 

conhecemos que as atividades de visitação que são realizadas em espaços de importância 

cultural e histórica, são chamados de roteiros turísticos históricos - culturais, colocados por 

Nogueira et al (2011), onde se encaixam os patrimônios, mas não existe uma configuração 

específica para os bens patrimoniais industriais segundo o percebido na nossa pesquisa. 

Dessa forma, a pergunta sobre “será que o patrimônio industrial demanda alguma 

interpretação diferenciada em relação a outros bens culturais?”, o patrimônio industrial é 

colocado como parte geral do patrimônio no que se refere ao planejamento, existindo o 

termo educação patrimonial. Esta última, é utilizada para a transmissão de informações nas 

visitas em espaços patrimoniais (BAZAN, 2014), especificamente a técnica de 

interpretação patrimonial, que procura valorizar e criar conexões do turista com o bem 

(MORALES MIRANDA, 2001). 

Sobre os profissionais que realizam as atividades interpretativas, os guias de 

turismo, continuamos: "O guia de turismo tem preparação específica para realizar 

atividades interpretativas nos roteiros turísticos?” Para o qual entendemos que o guia possui 

uma formação baseada na parte comunicativa, sendo educado para reconhecer as formas 

de se comunicar com o público que visita o bem. Dessa forma, ele tem que se preparar para 

diferentes públicos e a melhor forma de repasse dessas 
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informações, para criar conexão com o público que visita, de acordo com o percebido no 

nosso estudo do plano de curso do SENAC. Assim “Qual o papel do guia de turismo na 

interpretação do bem nos roteiros turísticos de bens industriais ferroviários?”, eles possuem 

o papel do planejamento desde seu começo, estudando o público que realizará a atividade 

e o bem que será utilizado, preparando informações adequadas e realizando o roteiro na 

sua apresentação final, ou seja, participar desde o planejamento do roteiro até sua execução, 

de acordo ao colocado pelos próprios guias nas entrevistas realizadas. 

Após entender ele de uma forma geral, se questiona “Qual a preparação do guia 

para a realização da interpretação dos patrimônios industriais ferroviários de Campinas?", 

como colocado nas entrevistas por parte de nossos guias, sua preparação começa nas 

informações, tentando se manter o máximo possível em contato com a comunidade, e as 

novidades do local. Assim, além da parte informativa, procura conhecer o público, o motivo 

da visita e o que se objetiva com a mesma, de forma a repassar informações que possam 

ser úteis de acordo com o objetivo. Isso nos leva a “Qual a interpretação que o guia de 

turismo dá para os bens industriais ferroviários que ele apresenta?” Para realizar a tarefa 

interpretativa nos patrimônios, o guia ajusta suas informações ao público que visita, e 

procura criar um laço que conecte o visitante e o espaço. Isso, fazendo uso de sentimentos, 

fatos históricos e relatos, próprios ou daqueles que vivenciaram a época de uso, como 

relatado pelos guias nas entrevistas. 

Finalmente, entendemos a atuação do guia de turismo dentro da realização de 

roteiros, como fator presente em todas as etapas de realização de um roteiro e como 

principal encarregado para a realização da interpretação. Consegue-se perceber que desde 

as bibliografias, sua formação e exemplos de sua atuação o colocam como um profissional 

que age para o funcionamento de visitações turísticas. 
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