
   

 

Por favor uma informação: quem são os Guias de Turismo do Litoral Norte Gaúcho? 
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Resumo: O projeto visa identificar os guias de turismo habilitados pelo Ministério do 
Turismo no Litoral Norte Gaúcho e suas formas de atuação no mercado turístico. Propõe 
realizar um levantamento destes profissionais, habilitação, local de atuação, formação 
continuada, destinos turísticos trabalhados e dificuldades no exercício da profissão, a fim 
de traçar o panorama da situação destes profissionais. Sabe-se mediante cadastro 
obrigatório profissional no Ministério do Turismo a existência de guias na região, mas não 
há um estudo sistematizado sobre a temática proposta. A hipótese deste projeto é de que 
há poucos guias habilitados e efetivamente atuantes no mercado turístico regional. Para 
tanto, a metodologia desta pesquisa vai ao encontro dos objetivos da pesquisa, de caráter 
descritivo; com relação aos procedimentos técnicos trata-se de um levantamento. 
Considera-se relevante o projeto pois propõe apresentar um diagnóstico dos profissionais 
guias de turismo na região, podendo assim ser traçado o cenário a cerca da oferta destes 
profissionais no mercado turístico e das necessidades de (re) qualificação na área. Deste 
modo o IFRS - Campus Osório, auxiliará as municipalidades e a Secretaria de Estado do 
Turismo do Rio Grande do Sul no incremento dos estudos do Turismo no Litoral Norte 
Gaúcho, contribuindo para com o diagnostico da oferta turística regional, além de integrar a 
comunidade acadêmica do Campus Osório com o mercado de turismo, especificamente 
com os Guias de Turismo habilitados na região. Como resultados parciais, já foi realizado o 
levantamento destes profissionais, totalizando vinte e oito guias de turismo, distribuídos em 
cinco municípios dos vinte e três que compõe a Região Turística. Na próxima etapa, será 
elaborado o instrumento de coleta de dados, um questionário misto qualiquantitativo 
composto por questões fechadas e abertas, para realização do pré-teste e posterior 
aplicação junto ao público identificado, a fim de procurar responder as questões levantadas 
inicialmente pela pesquisa.  


