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RESUMO 

 

SANTOS, Bianca Paes Garcia dos. Os porta-vozes do destino: uma análise do trabalho dos 

guias de turismo no Brasil. 2021. 166f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida.  

 

O mundo do trabalho tem passado por profundas transformações, tornando-se mais intenso, 

flexível e precário, mediante ações em que se observa a retirada de direitos trabalhistas, o 

aumento da terceirização e da informalidade, a redução dos salários, a ampliação e 

flexibilização das jornadas, o enfraquecimento das ações sindicais e a valorização da ideologia 

do empreendedorismo. Os trabalhadores do turismo também foram afetados por essas 

metamorfoses, entre eles, os guias de turismo, a primeira e única profissão reconhecida e 

regulamentada do setor. Os guias de turismo são os profissionais que orientam, acompanham e 

transmitem informações aos turistas, proporcionam conhecimentos sobre a cultura local e sobre 

os atrativos a serem visitados. Ademais, atuam na mediação entre turistas, comunidade 

receptiva e empresas, sendo capazes de contribuir para a qualidade dos serviços turísticos e para 

a preservação da identidade e dos valores do destino. Contudo, pouco se sabe sobre as 

características do seu trabalho, no que tange o perfil do trabalhador, as dimensões e condições 

do trabalho, além da sua relação com tópicos da atualidade, como impactos da pandemia de 

Covid-19. Em razão disso, o objetivo principal desta pesquisa é caracterizar o trabalho do guia 

de turismo no Brasil e, especificamente, contextualizar a profissão em seus aspectos históricos 

e normativos, diferenciar o exercício profissional no Brasil e em outros países e, por fim, 

analisar a qualidade e as condições de sua atuação, identificando as principais manifestações de 

precariedade. Para tal, buscou-se uma proposta metodológica que produzisse resultados para 

subsidiar a prática transformadora da realidade. Por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental sobre o mundo do trabalho e os guias de turismo, os temas foram contextualizados. 

Foram aplicados questionários aos guias de turismo do Brasil e de outros países, 

proporcionando a comparação do trabalho entre os territórios e identificando as diferentes 

formas de atuação. Com as entrevistas, compreenderam-se os diferentes aspectos do cotidiano 

desses profissionais, com detalhes sobre a rotina, comportamentos e experiências, viabilizando 

a identificação das contradições e dos conflitos que enfrentam, além das principais 

manifestações de precariedade do trabalho. Os resultados indicam que o trabalho do guia de 

turismo difere das outras Atividades Características do Turismo, especialmente no que tange às 

questões de faixa etária e escolaridade, no entanto, se assemelha em função das longas jornadas, 

baixos rendimentos, alta informalidade e estímulo à pejotização. Em suma, ao entender as 

características do trabalho do guia de turismo no Brasil, conclui-se que, apesar de ser uma 

profissão reconhecida e regulamentada, apresenta condições precárias, principalmente, em 

razão das longas jornadas e da alta informalidade que deixa os trabalhadores desassistidos dos 

direitos trabalhistas. Evidência dessa fragilidade foi vivenciada durante a pandemia, quando 

essa classe ficou completamente desamparada. Por fim, compreende-se que essa síntese se 

configura como nova problemática, portanto, é imperativo que se fomentem novas discussões 
sobre as condições de trabalho dos guias de turismo no Brasil, ao mesmo tempo em que se 

estimule a organização coletiva da classe para o combate à precarização do trabalho. 

 

Palavras-chave: Guia de turismo. Trabalho no turismo. Condições de trabalho. Brasil. 

 



 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Bianca Paes Garcia dos. Destination spokespersons: an analysis of the work of 

tourist guides in Brazil. 2021. 166 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences 

and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 

 

The world of work has undergone profound transformations, becoming more intense, flexible, 

and precarious, through actions which one can observe the withdrawal of labor rights, the 

increase in outsourcing and informality, the reduction of salaries, the expansion and 

flexibilization of working hours, the weakening of union actions, and the valorization of the 

ideology of entrepreneurship. Tourism workers have also been affected by these 

metamorphoses, including tourist guides, the first and only recognized and regulated profession 

in the sector. Tour guides are the professionals who guide, accompany, and transmit information 

to tourists, providing knowledge about the local culture and about the attractions to be visited. 

Moreover, they act as mediators between tourists, the receiving community, and businesses, 

and are able to contribute to the quality of tourist services and to the preservation of the identity 

and values of the destination. However, little is known about the characteristics of their work, 

regarding the worker's profile, the dimensions and conditions of their work, besides its relation 

with current topics, such as the impacts of the Covid-19 pandemic. Because of this, the main 

objective of this research is to characterize the work of the tourist guide in Brazil and, 

specifically, to contextualize the profession in its historical and normative aspects, to 

differentiate the professional exercise in Brazil and in other countries and, finally, to analyze 

the quality and conditions of their work, identifying the main manifestations of precariousness. 

To this end, we sought a methodological proposal that would produce results to subsidize the 

transforming practice of reality. Through bibliographic and documental research about the 

world of work and tourist guides, the themes were contextualized. Questionnaires were applied 

to tourist guides in Brazil and in other countries, providing a comparison of the work between 

the territories and identifying the different ways of working. With the interviews, the different 

aspects of the daily life of these professionals were understood, with details about the routine, 

behaviors, and experiences, making it possible to identify the contradictions and conflicts they 

face, as well as the main manifestations of job insecurity. The results indicate that the work of 

the tourist guide differs from other characteristic activities of tourism, especially in terms of 

age and education, however, it is similar in terms of long working hours, low income, high 

informality, and encouragement of "pejotization". In summary, by understanding the 

characteristics of the work of the tourist guide in Brazil, we conclude that, despite being a 

recognized and regulated profession, it presents precarious conditions, mainly because of the 

long working hours and the high informality that leaves the workers unassisted of labor rights. 

Evidence of this fragility was experienced during the pandemic, when this class was completely 

helpless. Finally, it is understood that this synthesis configures itself as a new problem, 

therefore, it is imperative that new discussions about the working conditions of tourist guides 

in Brazil are fomented, while the collective organization of the class is stimulated to combat 
the precariousness of the work. 

 

Keywords: tourist guide. Work in tourism. Working conditions. Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns autores do final do século XIX defendiam a tese do fim do trabalho, acreditando 

que com os avanços tecnológicos os homens e mulheres se libertariam de seu fardo mais antigo. 

“O mundo do labor enfim superava sua dimensão de sofrimento. A sociedade digitalizada e 

tecnologizada nos levaria ao paraíso, sem tripalium e quiçá até mesmo sem trabalho” 

(ANTUNES, 2020, p. 21). No entanto, a realidade atual aponta para o oposto, o trabalho tem 

se reconfigurado, tornando-se cada vez mais intenso, flexível e precário. As transformações 

ocorridas no mundo do labor afetam os trabalhadores dos diferentes setores, incluindo o setor 

de serviços, onde se encontram os trabalhadores do turismo e, entre eles, os guias de turismo. 

Claus Offe (1989) e André Gorz (1987) foram dois dos teóricos que apontaram para o 

fim da sociedade do trabalho. O principal argumento dos autores era que com o 

desenvolvimento tecnológico, haveria uma reestruturação da produção que promoveria a 

substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto (força de trabalho humana pela produção 

mecanizada). Offe (1989) aponta como evidência do fim do trabalho, a heterogeneidade dos 

trabalhadores, alegando que antes a classe trabalhadora era homogênea, com objetivos e 

características únicas, composta, fundamentalmente, por operários industriais e produtores 

rurais, porém na era pós-industrial, haveria uma grande diversidade de trabalhadores e 

situações, especialmente em razão do crescimento do setor de serviços (SANTOS, 2018). 

Essa perspectiva apresenta alguns problemas, conforme apontado por Mattos (2019) e 

Antunes (2020). O primeiro é o viés eurocêntrico, que considera que todas as regiões do globo 

estão em semelhante nível de desenvolvimento dos meios de produção e com diminuição da 

participação do setor industrial. O segundo é que haveria uma determinação de que as 

tecnologias seriam os sujeitos dos processos de transformações históricas, ao invés dos 

trabalhadores. O terceiro, a ausência de diferenciações entre categorias de análise, como 

trabalho produtivo (que gera mais-valor) e improdutivo (que não gera mais-valor), trabalho 

concreto (criador de valor de uso) e trabalho abstrato (produto de valor de troca). Por fim, a não 

compreensão de que apenas a força de trabalho é capaz de gerar mais-valor, o que causa 

confusão sobre a “[...] tendência do capital a incorporar cada vez mais trabalho morto 

(máquinas, tecnológicas, etc.) ao processo produtivo com a suposta possibilidade de abolição 

completa do trabalho vivo como resultado e sob a vigência da dinâmica de valorização do 

capital” (MATTOS, 2019, p. 99). 

Em geral, os autores, que acreditam no fim do trabalho, “corroboram uma compreensão 

bastante restrita do proletariado, visto quase exclusivamente como uma classe operária 
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industrial” (MATTOS, 2019, p. 111), por isso, ao se depararem com o avanço do setor de 

serviços, não compreendem as transformações e novas configurações do mundo do labor. Por 

essa razão, o entendimento a respeito da composição da classe trabalhadora precisa ser 

rediscutido, entendendo-a em uma noção mais ampliada que contemple sua fragmentação e 

heterogeneidade.  

Nomeada por Antunes (2020) como a classe-que-vive-do-trabalho, o conceito de classe 

trabalhadora envolve, além dos trabalhadores industriais e rurais, os assalariados do setor de 

serviços, como trabalhadores de bancos, comércios, serviços públicos e trabalhadores do 

turismo, como recepcionistas, camareiras, garçons, agentes de viagens, guias de turismo, entre 

outros.  

Essa compreensão se alinha ao entendimento do próprio Marx, para quem essa classe 

era composta por aqueles que, despossuídos dos meios de produção, vendiam sua força de 

trabalho, para obter meios de subsistência. Em síntese, trata-se de um conjunto “[...] muito mais 

amplo e envolve os trabalhadores produtivos e improdutivos, empregados e desempregados, 

formais e informais, mais ou menos precários (embora a proletarização envolva sempre 

precarização em algum grau), assalariados regulares ou não” (MATTOS, 2019, p. 90). 

Na contramão dos defensores do fim do trabalho, outros autores conduzem suas 

pesquisas percebendo que, apesar de transformado, o trabalho continua sendo um elemento 

central nas sociedades, visto que é cada vez maior a parcela da população que possui como 

único meio de subsistência a venda da sua força de trabalho (ANTUNES, 1999). Partindo do 

entendimento dialético de que as alterações ocorridas na sociedade refletem na organização do 

trabalho, ao mesmo tempo em que as alterações nas formas de produção, implicam mudanças 

sociais, o que se observou, segundo Pochmann (2001, p. 96), não foi o fim do trabalho, mas 

sim “a morte anunciada do emprego”, principalmente, do pleno emprego (trabalho assalariado 

e formal). 

Esses pesquisadores se debruçam a entender as transformações do mundo do trabalho, 

principalmente, a partir de suas condições e qualidade, evidenciando suas ‘novas’ 

características, como o aumento da precarização e da terceirização. Além disso, discutem sobre 

a nova composição e configuração da classe trabalhadora. Entre eles, está Ricardo Antunes que, 

segundo Mattos 

vem insistindo em uma defesa da centralidade do trabalho, tomada não como defesa 

da permanência do trabalho estranhado numa sociedade para além do capital, mas 

como constatação de que, enquanto prevalecer o sociometabolismo do capital – a 

extração do mais-valor no processo da produção capitalista -, a exploração do 
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trabalho, envolvida o pelo fetichismo da mercadoria, continuará sendo essencial para 

o sistema (MATTOS, 2019, p. 109). 

Observa-se que com as transformações ocorridas na sociedade, em especial, o avanço 

tecnológico e as tecnologias da informação e comunicação (TICs), o emprego industrial deixou 

de ser central, dando lugar à expansão do setor de serviços. Ao mesmo tempo, a classe composta 

por homens e mulheres que vivem exclusivamente da venda da sua força de trabalho, nunca foi 

tão grande. Assim, apresenta-se uma das principais contradições do trabalho atualmente: uma 

imensa classe trabalhadora que observa a redução dos postos de emprego, a piora da qualidade 

e das condições de trabalho, mas, ainda assim, se sujeita às novas modalidades de trabalho para 

não ficar desempregada e sem sustento (ANTUNES, 2020). Essa piora na qualidade do 

emprego é apontada por Pochmann (2001) que indica que no período da década de 40 até a 

década de 1980, o Brasil viveu um bem-sucedido modelo de crescimento econômico, pautado 

na ampliação do emprego assalariado formal. Porém, a partir da década de 1990, a precarização 

da força de trabalho voltou a aumentar. 

Ao contrário da eliminação completa do trabalho pelo maquinário informacional-

digital, estamos presenciando o advento e a expansão monumental do novo 

proletariado da era digital, cujos trabalhos, mais ou menos intermitentes, mais ou 

menos constantes, ganharam novo impulso com as TICs, que conectam, pelos 

celulares, as mais distintas modalidades de trabalho. Portanto, em vez do fim do 

trabalho na era digital, estamos vivenciando o crescimento exponencial do novo 

proletariado de serviços, uma variante global do que se pode denominar escravidão 

digital. Em pleno século XXI (ANTUNES, 2020, p. 32). 

Quando se trata de novas modalidades de trabalho refere-se ao que Antunes (2020) 

chamou de distintas formas de trabalho informal, intermitente, terceirizado, precarizado e 

flexível. “A instabilidade e a insegurança são traços constitutivos dessas novas modalidades de 

trabalho” (ANTUNES, 2020, p. 25), pois são situações onde os direitos trabalhistas tornam-se 

cada vez mais escassos, observa-se redução de rendimentos, ampliação e flexibilização de 

jornadas, diminuição e enfraquecimento das representações sindicais, além da valorização da 

ideologia do empreendedorismo. Como aponta Mattos (2019), a crise, portanto, é do trabalho 

padrão, assalariado, e não do trabalho como um todo. 

Nesse contexto, a organização do trabalho no turismo também se alterou, manifestando 

as características das novas modalidades do mundo do trabalho contemporâneo, afinal, o setor 

não se isola da totalidade, apesar de apresentar algumas singularidades na sua prática. Ainda 

assim, ao tratar de turismo e trabalho é habitual à apresentação do setor como um importante 

gerador de emprego e renda, capaz de solucionar qualquer crise nessa área. 
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Por se tratar de um setor que tem sua produção vinculada à prestação de serviços, com 

intenso uso de mão de obra, os discursos, documentos e materiais de divulgação oficiais, 

frequentemente apresenta a alta empregabilidade como recurso para combater o desemprego e 

promover o desenvolvimento local. No entanto, tais discussões carecem de reflexão crítica 

sobre as condições, as características e a qualidade desse trabalho no âmbito do turismo.  

A própria Organização Mundial do Turismo (OMT), principal órgão oficial do setor, 

apresenta um discurso romantizado ao tratar do tema, especialmente, ao dizer que: 

O contínuo progresso e expansão do turismo representam uma solução eficaz para 

muitos dos maiores desafios do mundo. De fato, poucos setores estão tão 

estrategicamente posicionados como turismo para contribuir decisivamente para a 

criação de empregos, redução da pobreza, proteção ambiental e paz e compreensão 

multiculturais (UNWTO, 2015, p. 2, tradução nossa). 

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, 2021) aponta que o turismo foi 

responsável por um a cada dez postos de trabalho no mundo, em 2019, empregando em média 

334 milhões de trabalhadores vinculados direta ou indiretamente com a prestação de algum tipo 

de serviço turístico. Em 2020, em função dos impactos causados pela pandemia, 62 milhões de 

empregos foram perdidos e o total de empregados no setor no mundo foi de 272 milhões, um a 

cada 11 postos de trabalho. Segundo o Conselho, essa queda refletiu na representação do 

turismo no PIB global, em 2019, o setor contribuiu com 10,4% e, em 2020, com apenas 5,5% 

(WTTC, 2021). 

 No Brasil, em 2019, o setor do turismo representou 7,7% do PIB e, em 2020, essa 

contribuição caiu para 5,5%. Seguindo a tendência global, o número de empregados também 

diminuiu de 7,7 milhões, em 2019, para seis milhões de trabalhadores ligados direta ou 

indiretamente com a prestação de serviços turísticos, representando cerca de 7,2% do total de 

empregos no país em 2020 (WTTC, 2021). 

Ao apresentar esses dados, parece evidente a importância do turismo como um dos 

principais setores das economias ao redor do mundo, especialmente no que se refere à geração 

de empregos e participação no Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, conforme apontado 

por Santos (2018), essas estatísticas tendem a estar superestimadas, seja pelo interesse dos 

órgãos em supervalorizar a participação do setor na economia, seja pela ausência de pesquisas 

na área e falta de consistência nas poucas informações disponíveis.  

A OMT já se posicionou sobre os dados relacionados ao mundo do trabalho no turismo, 

apontando que “permanecem inadequadamente medidos e insuficientemente estudados” 

(UNWTO, 2014, p. 12, tradução nossa), pois são dados fragmentados, de pouca qualidade e 
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baixa comparabilidade internacional (UNWTO, 2014). Há muitas razões para isso, 

principalmente, a dificuldade de se mensurar uma atividade econômica que envolve diversos 

segmentos, desde hospedagem, transportes, alimentação até cultura e lazer. Somam-se a isso, 

outras características inerentes da prática turística, como a sazonalidade, que altera os dados 

sobre trabalho ao longo dos meses do ano, e a dependência do espaço geográfico, tornando cada 

localidade com diversas especificidades. 

Essa diversidade de fatores faz com que os estudos sobre trabalho no turismo ou sua 

empregabilidade sejam mais complexos que em outras áreas, conforme aponta Tomazzoni 

(2016). “Essa situação implica que cada segmento seja analisado de acordo com critérios 

próprios e específicos, tendo em vista entender os processos de mobilidade entre as empresas 

de um mesmo segmento e entre segmentos diferentes” (TOMAZZONI, 2016, p. 19) 

Em 2014, a OMT lançou um documento sobre a mensuração dos empregos no turismo, 

entendendo que o trabalho no turismo precisava ser medido e descrito de forma mais 

consistente. Esse material possuía um guia de boas práticas, onde indicava os poucos países que 

possuem instrumentos para medir o emprego e o impacto do turismo nas suas economias 

(UNWTO, 2014). Entre esses países, encontra-se o Brasil, com o Sistema de Informações sobre 

o Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT), projeto desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplica (IPEA) em parceria com o Ministério do Turismo (MTur). 

De acordo com o SIMT, em 2019, o Brasil empregava cerca de 2,2 milhões de 

trabalhadores, formais e informais, em atividades características do turismo, representando 

2,3% dos trabalhadores ocupados nos outros setores da economia. Dentre os trabalhadores do 

turismo, 51,2% estão na informalidade, enquanto que no restante da economia esse índice é de 

41,6% (IBGE, 2019; IPEA, 2019).  

Nota-se, portanto, que os dados apresentados pelo SIMT diferem daqueles divulgados 

pela WTTC, notoriamente superestimados. Isso porque o IPEA criou e utiliza uma metodologia 

mais apurada, mensurando os empregos diretamente relacionados às atividades características 

do turismo por meio de um coeficiente que considera a diversidade de ACTs, a sazonalidade e 

as diferenças regionais, obstáculos para as pesquisas de trabalho no turismo apontados pela 

OMT e, por isso, encontra-se como uma das boas práticas recomendadas pela instituição. 

Em 2020, mesmo antes da pandemia, a OMT manifestou-se preocupada com o futuro 

do trabalho no turismo, pois “é evidente que estamos diante de um momento de mudança no 

mundo do trabalho. O desenvolvimento tecnológico, as mudanças demográficas, o imperativo 

ambiental e climático, a globalização e as desigualdades contínuas, tudo isso afeta o futuro do 

trabalho” (OMT, 2020, p. 8, tradução nossa). E o setor do turismo, por depender muito do uso 
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de mão de obra, se vê profundamente afetado por essas transformações que estão alterando as 

modalidades de trabalho, os modelos de negócios, os padrões de consumo e todas as relações 

da cadeia produtiva do turismo (OMT, 2020). Por essa razão, a instituição aponta a qualidade 

do trabalho no turismo como um dos elementos mais importantes para as discussões dos 

próximos anos. 

Nesse sentido, Meliani (2021) aponta que o turismo apresenta uma grande contradição 

entre a importância do setor para a economia e para o desenvolvimento dos destinos e a 

precariedade do trabalho que gera. Isso porque o turismo, em todo o mundo, tem reproduzido 

as características das novas modalidades de trabalho: baixos salários, longas e flexíveis 

jornadas, aumento da informalidade e da terceirização, além da alta rotatividade, da 

desvalorização do trabalho feminino e baixa organização sindical. Somam-se a isso algumas 

características próprias do setor do turismo, como a baixa qualificação da força de trabalho, 

sazonalidade, tendência ao emprego temporário e de meio período e a contratação de mulheres, 

imigrantes e jovens. 

O trabalho no turismo desenvolveu-se, historicamente, pautado na precariedade 

(CAÑADA, 2019). Isso se deve às dinâmicas próprias do setor, como a sazonalidade que faz a 

demanda por força de trabalho oscilar demasiadamente, por isso, as empresas buscam formas 

de flexibilizar a contratação; a fixação da atividade turística nos territórios que provoca uma 

concentração de empresas que impedidas de deslocar-se em busca de regiões onde se remunere 

menos os trabalhadores, acabam reduzindo os custos trabalhistas na localidade; e, por fim, a 

pouca exigência de qualificação e os baixos custos de formação, o que aumenta a concorrência 

dos trabalhadores por postos de baixa remuneração. De acordo com o autor, a crise global de 

2008, o aumento das participações do capital financeiro nos negócios turísticos, o 

desenvolvimento dos empregos de plataforma e o avanço tecnológico, que alterou a 

organização do trabalho, colaboraram com o agravamento das condições de trabalho no setor 

(CAÑADA, 2019). 

Em razão desse cenário, Cañada (2021) sinaliza que,  

[...] tudo parece indicar que as perspectivas do trabalho turístico, no médio prazo, são 

um cenário sombrio de maior precariedade. Se for mesmo esse o horizonte, resta 

apenas prepara-se, fortalecer a organização coletiva em defesa do emprego digno e 

exigir políticas públicas de proteção social e de transição socioecológica que ajudem 

a construir cenários trabalhistas menos vulneráveis (CAÑADA, 2021, p. 12). 

Ainda que o trabalho no turismo apresente essas características, é necessário 

particularizar a análise para cada uma das Atividades Características do Turismo (ACTs), a fim 
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de compreender a aplicação desses apontamentos e a intensidade deles, pois o setor do turismo 

é composto por diferentes segmentos, cada qual com suas singularidades. Além disso, no 

interior de cada atividade, há diferenças de contextos regionais que devem ser consideradas. 

Dentre os trabalhadores do turismo, sujeitos a essas condições de trabalho e práticas 

laborais, encontram-se os guias de turismo que compõem a primeira e, até o momento, única 

profissão reconhecida e regulamentada no setor do turismo no Brasil.  

Os guias de turismo são os profissionais que orientam, acompanham e transmitem 

informações aos turistas, apresentam conhecimentos sobre a cultura local e sobre os atrativos a 

serem visitados. Ademais, atuam na mediação entre turistas, comunidade receptiva e empresas, 

sendo capazes de contribuir para a qualidade dos serviços turísticos e para a preservação da 

identidade e dos valores do destino (CHIMENTI; TAVARES, 2007; HOLLOWAY, 1981; 

IRIGÜLER; GÜLER, 2016; RABOTIC, 2010; VALLE, 2003). Por essa razão, é fundamental 

entender e discutir o quanto esses trabalhadores estão sujeitos às práticas contemporâneas de 

exploração, ainda que “disfarçadas” sob as narrativas do trabalho autônomo e empreendedor. 

Diante dessas problemáticas, desenvolveu-se essa pesquisa, pois se o mundo do trabalho 

está se transformando e apresentando “novas” características, é urgente olhar para os 

trabalhadores do turismo e questionar: quais as características do trabalho do guia de turismo 

no Brasil diante das transformações do mundo do trabalho?  

Nesse contexto, essa pesquisa objetiva caracterizar o trabalho do guia de turismo no 

Brasil, especificamente, contextualizando a profissão em seus aspectos históricos e normativos, 

diferenciando o exercício profissional no Brasil e em outros países do mundo e, por fim, 

analisando a qualidade e as condições de trabalho dos guias, identificando as principais 

manifestações de precariedade. 

Há quase 40 anos, Holloway (1981) já comentava sobre a escassez de produções 

científicas a respeito dos guias de turismo. Essa evidência foi confirmada, no contexto 

brasileiro, pelo levantamento de Santos e Tomazzoni (2020) que também pontuou que os 

estudos relacionados aos guias de turismo priorizavam pesquisas descritivas sobre as atividades 

profissionais desenvolvidas, pesquisas sobre o mercado turístico receptivo ou abordavam esse 

trabalhador como recurso metodológico de estudos diversos. Em suma, percebe-se nessas 

pesquisas uma tendência em reforçar ao mercado a importância e o papel do guia de turismo, e 

apesar do válido empenho em se buscar reconhecimento e valorização, há poucas discussões 

que permitam ações emancipatórias aos trabalhadores. 
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É imprescindível, portanto, o desenvolvimento de mais pesquisas que permitam 

conhecer as dinâmicas laborais na área do turismo para que se possa propor ações que 

conduzam à prática transformadora da realidade. 

Essa pesquisa está estruturada da seguinte maneira: aqui foi introduzida brevemente a 

temática do trabalho e do trabalho no turismo, evidenciando a problemática da discussão, 

demonstrando que as práticas laborais no turismo possuem singularidades, mas não se 

distanciam das transformações ocorridas no mundo do trabalho. Com essas discussões iniciais 

pode-se entender os objetivos e a proposta da pesquisa. 

Na sequência, apresenta-se a contextualização da profissão do guia de turismo em seus 

aspectos históricos e normativos, com discussões sobre as atividades realizadas pelos 

trabalhadores e o processo de regulamentação da atividade profissional. Nesse mesmo eixo, 

encontra-se a discussão sobre a organização do trabalho do guia em outros países, a fim de 

subsidiar comparações entre o ordenamento da profissão no Brasil e no restante do mundo. 

O caminho metodológico que fundamentou o desenvolvimento da pesquisa, pautado em 

aspectos que se conectam em todo o desenrolar do estudo. Destaca-se que a proposta buscou 

entender a realidade para que seja possível a construção de práticas transformadoras, afinal, 

sem o conhecimento do mundo concreto não é possível intervenções efetivas. 

Em continuidade, há o capítulo que trata especificamente sobre o trabalho do guia de 

turismo no Brasil. Realizou-se a análise do perfil do trabalhador, em diferentes aspectos 

individuais, e das dimensões e condições do trabalho, considerando categorias que ajudam a 

entender a situação desses trabalhadores. Por fim, foram relacionados alguns tópicos da 

atualidade que impactam o exercício profissional. 

Por último, para dar sequência, é importante pontuar duas situações. A primeira é que é 

comum e errônea a confusão que acontece entre guias de turismo e guias turísticos. O guia de 

turismo é o trabalhador que realiza guiamentos de turistas e visitantes, dedicando-se ao 

acompanhamento, orientação e à transmissão de informações. O guia turístico é uma publicação 

(livro, manual, folheto, revista, catálogo, etc.), física ou digital, que dispõe de informações 

referentes às regiões, cidades, atrações turísticas, vias de acesso, etc. e configura-se como uma 

importante fonte de pesquisa e consulta sobre os destinos turísticos.  

A segunda é que, em aspectos linguísticos, sabe-se que o artigo correto para designar a 

atividade profissional dos guias de turismo é no masculino, sem flexão de gênero. Portanto, o 

correto é dizer: o guia de turismo Bianca, o guia de turismo Maria e assim por diante. Isso 

porque “a guia” possui outros significados, como a guia da rua que separa a calçada do asfalto, 

a guia que acompanha uma correspondência ou ainda a guia como documento para pagamento 
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de impostos, por exemplo. Essa diferenciação foi aprendida há muitos anos com uma colega 

chamada Irma Karla que atuava na Federação dos guias. 

Simbolicamente, percebe-se que “a guia” tem a função de acompanhar ou passar 

informações tal qual sua flexão “o guia”. A guia que acompanha a calçada, a guia que orienta 

um pagamento, a guia que acompanha uma correspondência. Embora com usos distintos, suas 

funções são simbolicamente parecidas: acompanhar, informar e demonstrar.  

Considerando que a maior parte dos guias de turismo, no Brasil, é do gênero feminino 

parece oportuno que nesse trabalho possa-se dizer as guias de turismo - ainda que como uma 

licença poética - para indicar as trabalhadoras que realizam as atividades de guiamento. Ao 

longo do texto, não foi realizada uma flexão de gênero na totalidade, ou seja, para se designar 

ao coletivo de guias, sem distinção de gênero, foi mantida a norma culta, porém ao se referir as 

trabalhadoras mulheres que são guias de turismo, utilizou-se o A. Soma-se a isso o que Bagno 

(2009) diz sobre a língua evoluir com as sociedades, em tempos onde as mulheres lutam para 

ocuparem seus espaços, ao tratar de uma profissão majoritariamente feminina, não é justo 

reduzi-las ao artigo sem flexão de gênero.  

Os desafios da pesquisa foram muitos, sobretudo, por ter sido impactada com o contexto 

da pandemia da Covid-19 e suas reverberações. Ainda assim, a contribuição dos 692 

respondentes dos questionários, somadas as 26 entrevistas e todo o esforço metodológico 

presente na pesquisa delinearam compreensões sobre parte do estado da arte do contexto 

múltiplo, diverso e contraditório, dos trabalhadores guias de turismo na realidade brasileira. 

Espera-se assim que novas pesquisas sejam fomentadas para aprofundar o debate teórico-

prático e subsidiar práticas mais emancipatórias no desenvolvimento turístico e na sociedade.  
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1 GUIAS DE TURISMO: UMA APRESENTAÇÃO 

 

Este capítulo apresentará o guia de turismo em diversos aspectos. Inicia-se com um 

panorama histórico para compreensão das origens das atividades de guiamento e seu 

desenvolvimento ao longo da evolução do turismo. Na sequência, são apresentadas as 

atribuições dos guias de turismo, bem como suas definições, segundo autores nacionais e 

internacionais, destacando a importância desse trabalhador. 

A profissão organiza-se de modo diferente em cada país do mundo, por essa razão, 

dedicou-se uma seção para apresentação dos marcos regulatórios dos guias de turismo no Brasil, 

considerando a legislação vigente, a regulamentação da profissão, as formas de atuação, as 

categorias e a formação específica. Por último, para fins de contextualização e entendimento 

das diferenças diante do Brasil, é apresentado um breve panorama sobre a atividade do guia de 

turismo em outros países. 

 

1.1 PANORAMA HISTÓRICO 

 

Desde os primórdios do turismo existem pessoas responsáveis pelo guiamento de grupos 

em diversas situações, e a própria história do turismo está atrelada ao desenvolvimento da 

humanidade (MEIRA; KUSHANO; HINTZE, 2018; SANTOS FILHO, 2005). Assim, pode-se 

entender que distintas formas de guiamento sempre estiveram presentes nas sociedades 

humanas. 

Ainda que muitos autores relacionem o surgimento do fenômeno turístico ao 

desenvolvimento do sistema capitalista, Rejowski (2002) e Santos Filho (2005) afirmam que o 

turismo esteve sinalizado, de diferentes maneiras, ao longo do processo histórico de 

desenvolvimento humano como resultado da evolução dos meios de produção. De acordo com 

Moesch (2000, p. 09–10) isso acontece porque “[...] para uma grande parte dos autores da área 

do turismo, este é concebido como um produto, pois satisfaz necessidades humanas”, por isso 

os serviços, sujeitos e localidades estão sempre vinculados à lógica do consumo. 

No entanto, as primeiras expressões da atividade turística manifestaram-se junto com o 

surgimento do trabalho individual e obrigatório. Quando o trabalho individual emergiu como 

necessidade para a subsistência dos homens, surgiu o não-trabalho, como forma de recuperação 

para o enfrentamento das condições de labor,  que foi expresso de vários modos como ócio, 

lazer e turismo (SANTOS FILHO, 2005). “Por esse motivo, partimos do pressuposto de que o 

turismo, em sua concepção histórica, se constitui em um elemento que surge desde o 
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aparecimento da mercadoria, quando o trabalho aparece como necessidade individual e não 

mais como coletiva” (SANTOS FILHO, 2005, p. 31–32). 

Ao longo desse processo de desenvolvimento, as atividades de guiamento foram 

mencionadas pela primeira vez nas narrativas do geógrafo e historiador Heródoto e do filósofo 

Plutarco. Ambos registraram diversas críticas a esses guias, algumas até um tanto quanto cínicas 

e irônicas. Isso porque, de acordo com Heródoto, os chamados guias de viagens faziam 

explanações fantasiosas sobre as localidades. Ao mesmo tempo, Plutarco, entendia que os guias 

eram prolixos e falavam demasiadamente sobre cada detalhe, cansando e irritando os visitantes 

que aparentavam preferir explicações mais sucintas (YASOSHIMA; OLIVEIRA, 2002). 

Contudo, naqueles tempos os guias desempenhavam funções diferentes das atuais, eles 

“conduziam exércitos em suas batalhas em territórios inimigos, operavam como facilitadores 

de comunicação (intérpretes) providenciavam transportes, meios de hospedagem e alimentação, 

dentre outras atividades ligadas à função” (MEIRA; KUSHANO; HINTZE, 2018, p. 4). As 

funções variavam de acordo com as situações, sendo chamados de periegetai ou exegetai: 

os periegetai tinham como função principal orientar os viajantes ao redor dos sítios 

visitados, a exemplo do papel que hoje desempenham os guias de turismo numa 

excursão ou num city tour;  

os exegetai eram especialistas e conselheiros em assuntos religiosos e de rituais, e 

tinham como missão prestar orientação religiosa aos visitantes (YASOSHIMA; 

OLIVEIRA, 2002, p. 19). 

Nota-se que ambos realizavam atividades que atualmente são desenvolvidas pelos guias 

de turismo, como orientação aos viajantes sobre as localidades e sobre as práticas culturais da 

comunidade receptiva. Também são temas contemporâneos as críticas sobre a veracidade das 

histórias e o excesso de informações passadas, pois, algumas vezes, esse profissional é visto 

como um contador de histórias. 

A presença de figuras semelhantes aos guias de turismo também apareceu na época em 

que os deslocamentos humanos eram motivados por causas religiosas, durante peregrinações. 

Nessas ocasiões, os guias orientavam os peregrinos sobre as acomodações disponíveis pelas 

estradas utilizadas e informavam detalhadamente sobre as regiões de destino (YASOSHIMA; 

OLIVEIRA, 2002). 

Com o desenvolvimento das sociedades, houve maior separação entre os momentos de 

trabalho e de não-trabalho, estratificando cada vez mais a sociedade, aumentando a 

desigualdade entre as classes e tornando o lazer uma exclusividade da aristocracia. Nesse 

contexto, aconteceram os Grand Tours, que permitiram que os filhos da classe dominante 

fossem enviados ao exterior, acompanhados de tutores, com a finalidade de estudos e 
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preparação para atuação política (SANTOS FILHO, 2005). Os serviços de guiamento foram 

muito utilizados nessas viagens motivadas por estudos e experiências (MEIRA; KUSHANO; 

HINTZE, 2018; YASOSHIMA; OLIVEIRA, 2002). O tutor era responsável pelas atividades 

de cuidado e orientações com o estudante, além da responsabilidade sobre ele até o regresso à 

sua família. 

Durante esse período, segundo Meira, Kushano e Hintze (2018), a contratação dos 

serviços de guiamento ainda se davam informalmente, em cada uma das passagens durante a 

viagem e havia ampla utilização dos guias de viagens impressos, para auxílio com o idioma e 

com as rotas a serem realizadas. 

O processo de desenvolvimento capitalista encontrou condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento e expansão na Inglaterra, em razão da acumulação de riquezas advindas da 

colonização e com a evolução da mercantilização, possibilitando o avanço dos meios de 

transportes marítimos e ferroviários que resultou no turismo como prática moderna (SANTOS 

FILHO, 2005). O guiamento, até então, figurava como a necessidade de informações e 

orientações, mas não estava profissionalizado, até que “pouco a pouco as atividades de 

transporte, hospedagem e de guia foram se estruturando em serviços especializados, até se 

tornarem campos de atuação profissional, conduzidos por ‘especialistas’” (MEIRA; 

KUSHANO; HINTZE, 2018, p. 5). 

O turismo como prática moderna e  organizada, desenvolveu-se entre os séculos XIX e 

XX, manifestando-se como a mais consolidada forma de não-trabalho (SANTOS FILHO, 

2005), pois foi nessa época em que a atividade organizou-se, segundo os interesses do capital, 

como negócios produtivos. Soma-se a isso a infraestrutura disponível para o desenvolvimento 

da atividade, como as melhorias nos transportes, a estruturação de redes hoteleiras, as novas 

tecnologias e as conquistas trabalhistas que proporcionaram renda e tempo disponível para que 

a classe trabalhadora pudesse viajar (REJOWSKI et al., 2002; SANTOS FILHO, 2005). 

No que tange às atividades de guiamento, identifica-se que desde as primeiras viagens 

de Thomas Cook1, ele realizava práticas habituais aos guias de turismo modernos, como a 

 

 

1 Thomas Cook é tido por diversos autores como o primeiro agente de viagens do mundo, em razão da fundação 

da primeira agência de viagens e da organização de uma excursão em grupo de turismo, em 1841 (REJOWSKI et 

al., 2002). Meira, Kushano e Hintze (2018) complementam que apenas em 1845, Cook realizou sua primeira 

viagem com fins de obter lucro. Contudo, Santos Filho (2005) discute o quanto esse personagem foi recuperado e 

supervalorizado pela historiografia do turismo, segundo interesses estratégicos da Inglaterra, ele não seria, 

portanto, o inventor do turismo, mas “na verdade, um pioneiro do turismo moderno, graças ao desenvolvimento 

da Inglaterra como a primeira potência a se industrializar e a praticar leis de mercado favorecidas por uma 

população trabalhadora capaz de consumir produtos” (SANTOS FILHO, 2005, p. 65). 
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organização dos embarques e desembarques, praticando o serviço de bordo (distribuição de 

alimentos e bebidas durante os deslocamentos), realizando atividades de entretenimento durante 

os trajetos, cuidando da segurança do grupo e apresentando um perfil pessoal carismático, 

animado e espontâneo (MEIRA; KUSHANO; HINTZE, 2018; REJOWSKI et al., 2002). No 

entanto, entre todas as atividades, destaca-se o acompanhamento do grupo, visto que os agentes 

de viagens, habitualmente, comercializam, mas não viajam com os turistas. Portanto, “[...] com 

base nos serviços prestados por Cook, estabelecem-se relações e semelhanças com as 

atribuições do profissional guia de turismo, notadamente com aquelas desenvolvidas pelo guia 

de deslocamento em viagens rodoviárias na contemporaneidade” (MEIRA; KUSHANO; 

HINTZE, 2018, p. 6). 

Desde então, a atividade de guiamento profissionalizou-se de diferentes maneiras ao 

redor do mundo. Em alguns países, como o Brasil, foram criadas formações específicas, com 

legislação própria, em outros manteve-se como atividade informal. Essas especificidades e 

diferenciações serão discutidas a seguir. 

 

1.2 ENTENDENDO QUEM É O GUIA DE TURISMO 

 

De acordo com Sales (2012, p. 18), o termo guia “significa o que dá orientação, 

encaminhamento, norteamento, luz, direção, mostra rumos a serem seguidos”. Nesse sentido, 

os guias de turismo são os profissionais que orientam, acompanham e transmitem informações 

aos turistas, apresentam conhecimentos sobre a cultura local e sobre os atrativos a serem 

visitados (CHIMENTI; TAVARES, 2007; HOLLOWAY, 1981; IRIGÜLER; GÜLER, 2016; 

RABOTIC, 2010; VALLE, 2003). Picazo (1996, p. 13, tradução nossa) sintetiza que a atividade 

do guia de turismo se baseia “em três pilares básicos: conhecimento cultural e prático [...], 

idiomas [...] atitude de serviço [...]”. 

A principal função do guia de turismo é a de expor, aos turistas e visitantes, informações, 

histórias, curiosidades e valores sobre a cultura e os atrativos que estão sendo visitados, bem 

como as regras e as normas para visitação, justamente por estarem na linha de frente dos 

trabalhadores do turismo (AP; WONG, 2001; RABOTIC, 2010; VALLE, 2003).  

De acordo com Ap e Wong (2001), os guias de turismo têm a capacidade de transformar 

simples visitações turísticas em verdadeiros passeios de experiência. Sem essa mediação, 

segundo Rabotic (2010), muitos recursos dos destinos permaneceriam incompreendidos, 

indisponíveis ou não seriam valorizados pelos visitantes. É nesse sentido que esses 
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trabalhadores são apontados como os porta-vozes do destino, por representarem as localidades 

diante de olhares externos. 

Isso porque, o guia de turismo é capaz de promover os recursos e as atrações das 

localidades turísticas, contribuindo com a qualidade do serviço turístico e com a experiência do 

turista, além de auxiliar na preservação da identidade e dos valores do destino turístico 

(CHIMENTI; TAVARES, 2007; HOLLOWAY, 1981; IRIGÜLER; GÜLER, 2016; 

RABOTIC, 2010; VALLE, 2003; ZETTERMANN; VERGARA, 2017). 

Apesar de, habitualmente, os guias de turismo estarem mais relacionados ao turismo 

receptivo, existem duas formas de atuação: receptivo e emissivo. Na atuação como guia 

receptivo, eles recebem turistas de outras localidades em um determinado destino. Na atuação 

como guia emissivo, eles levam turistas de uma ou mais localidades para o destino 

(ZETTERMANN; VERGARA, 2017). 

Diferentemente de outros trabalhadores do turismo, os guias estabelecem uma relação 

muito próxima com os visitantes, por essa razão conseguem proteger os interesses da localidade 

(IRIGÜLER; GÜLER, 2016; RABOTIC, 2010). Segundo İrígüler & Güler (2016) essa 

demasiada proximidade também apresentada um outro lado, como tempo restrito para si próprio 

durante o trabalho, sobrecarga emocional, intensidade de desafios, mas ainda assim a 

necessidade de manutenção de uma postura otimista e agradável.  

Ademais, durante o exercício profissional, por representarem agências contratantes ou 

por centralizarem os produtos adquiridos pelos turistas, tornam-se os responsáveis pela 

operacionalização dos roteiros (MEIRA; KUSHANO; HINTZE, 2018) e por garantir a 

execução dos serviços contratados (transporte, hospedagem, restaurantes, entre outros) e pelas 

situações não programadas (desentendimentos, doenças, acidentes, extravios de bagagens, 

perda de documentos), intermediando as relações entre diversos setores do turismo (TRIGO, 

2009). 

Portanto, os guias de turismo atuam na mediação entre turistas, comunidade receptiva e 

empresas, uma vez que interagem com diferentes atores da oferta e da demanda turística 

(CHIMENTI; TAVARES, 2007; HOLLOWAY, 1981; IRIGÜLER; GÜLER, 2016; 

RABOTIC, 2010; VALLE, 2003). Assim, são trabalhadores centrais para a atividade e 

experiência turística. 

Apesar da importância, a profissão do guia de turismo continua pouco estudada e 

valorizada, por isso foi chamada de “Cinderella” do turismo por Mak, Wong e Chang (2011), 

por ser atraente e útil, mas, ainda assim, extremamente negligenciada, 
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Ser um guia de turismo tem sido um "atraente" trabalho dos sonhos para muitas 

pessoas (Birch, 1989; Pond, 1993). Os guias de turismo são extremamente "úteis" em 

muitos sentidos. Do ponto de vista do turista, eles são os "desbravadores de 

caminhos", "animadores", "líderes de turismo" e "mentores" (Cohen, 1985). Como 

funcionários de operadores turísticos, eles são os "porta-vozes" que representam a 

imagem e a reputação da empresa, e os "vendedores" que vendem o próximo passeio 

(Grönroos, 1978; Heung, 2008). Do ponto de vista do destino anfitrião, eles são os 

"intérpretes" que dão sentido à cultura e ao patrimônio do destino, os "mediadores" 

que intermediam entre a comunidade anfitriã e seus visitantes (Ap & Wong, 2001) e 

os "embaixadores" encarregados das missões de relações públicas do destino 

(Holloway, 1981; Pond, 1993). No entanto, apesar de sua "atratividade" e "utilidade", 

os guias de turismo são os "órfãos" da indústria do turismo (Pond, 1993) na medida 

em que seus papéis, valor e bem-estar são frequentemente negligenciados (MAK; 

WONG; CHANG, 2011, p. 1442, tradução nossa). 

Durante as entrevistas com os representantes de entidades de classe, quando 

questionados sobre o que é ser guia de turismo, todos utilizaram uma dessas palavras para 

definirem seus papéis na atividade turística: porta-vozes e/ou embaixadores do destino (alguns 

entrevistados usaram as duas palavras em suas respostas). 

Entender o guia de turismo como o porta-voz do destino é reconhecer que ele é um 

representante da localidade, aquele que auxilia na interpretação do patrimônio natural e cultural, 

na tradução de idiomas estrangeiros, na orientação do olhar do visitante, na defesa dos interesses 

da comunidade local e, principalmente, representa, aos olhos do turista, a imagem do destino 

turístico.  

Em cada país do mundo a categoria é organizada de uma forma distinta, pois “no início, 

foi o resultado de uma vocação espontânea, para mais tarde tomar forma jurídica. Atualmente, 

dependendo dos países, [...] são estabelecidas diferentes qualificações e autorizações 

administrativas para o exercício da profissão” (PICAZO, 1996, p. 13, tradução nossa). Por essa 

razão, nas seções a seguir serão especificadas as formas de atuação do guia de turismo no Brasil 

e as diferenciações com alguns outros países.  

 

1.3 GUIAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

No Brasil, no que tange aos aspectos legislativos sobre os guias de turismo, a primeira 

menção a esse profissional foi a Resolução Normativa CNTur nº 04 de 1983 que subdividia os 

guias entre: guia local, guia de excursão e guia especializado. Essa normativa que reconhecia a 

profissão de guia foi extinta no início dos anos 1990, quando a CNTur também foi extinta, e a 

EMBRATUR tornou-se Instituto (ZETTERMANN; VERGARA, 2017; VALLE, 2003). 



32 

 

 

Dez anos depois, o guia de turismo tornou-se a primeira e, até o momento, a única 

profissão relacionada ao setor de turismo a ser reconhecida e regulamentada2. A lei nº 8.623/93 

(BRASIL, 1993a) dispôs sobre as atividades profissionais e o decreto nº 946/93 (BRASIL, 

1993b) a regulamenta, estabelecendo, em seu art. 1º, que: 

É considerado Guia de Turismo o profissional que devidamente cadastrado na 

Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo nos termos da Lei nº 8.623, de 28 de janeiro 

de 1993, exerça as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de 

informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, 

estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas (BRASIL, 1993b). 

No entanto, observa-se que as competências da antiga EMBRATUR foram transferidas 

para o Ministério do Turismo com a lei nº 10.683/03. Dessa forma, os guias de turismo devem 

possuir formação técnica específica e se cadastrarem no MTur, via o sistema online, Cadastur, 

responsável pelo controle dos prestadores de serviços turísticos no país e conta com a 

colaboração dos órgãos oficiais de turismo das unidades federativas (BRASIL, 2021). 

O decreto nº 946/93 pontua os trâmites para tornar-se um guia de turismo, sinaliza as 

infrações e penalidades que os trabalhadores podem sofrer com o não cumprimento da referida 

lei e decreto. Esse decreto foi complementado em 2001, pela Deliberação Normativa nº 427 do 

MTur, no que diz respeito aos critérios de apreciação dos planos de curso para a educação 

profissional de nível técnico de guia de turismo (BRASIL, 2001; CARDOSO; GUZMAN, 

2011; ZETTERMANN; VERGARA, 2017). 

Ainda de acordo com o decreto nº 946/93, em seu art. 4º, há quatro categorias de guias 

de turismo Brasil:  

• Regional - atividades realizadas em roteiros locais ou intermunicipais de uma 

determinada unidade de federação; 

• Nacional - atividades realizadas em roteiros em todo o território brasileiro ou na 

América do Sul; 

• Internacional - atividades realizadas em roteiros para os demais países; e 

 

 

2 Martoni (2021) reforça que é importante destacar as diferenças entre reconhecimento e regulamentação: 

“regulamentar quer dizer propiciar condição legal, pelo Estado, a uma determinada profissão, conferindo- lhe 

reconhecimento público e instrumentos que exijam a atuação em atividades que lhe são especificas por 

profissionais diplomados em instituições de ensino reconhecidas, bem como o respaldo jurídico a profissionais e 

à sociedade. Nas considerações de Pedroso (2010) expressas na revista da ANPUH – Associação Nacional de 

História, ‘Regulamentar, significa passar a existir de fato e de direito como profissional’. Já o reconhecimento é 

meramente a oficialização quanto à identificação de existência de um determinado profissional, o qual não 

necessariamente precisa se valer de formação para atuar no rol das atividades especificas de um dado setor e, 

principalmente, não pode contar com um conselho” (MARTONI, 2021, p. 183). 
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• Especializado em atrativos turísticos - atividades que compreenderem a prestação de 

informações técnico-especializadas sobre determinado tipo de atrativo natural ou cultural 

(ZETTERMANN; VERGARA, 2017, p. 198–199).  

Além do cadastramento obrigatório junto ao Ministério do Turismo, outra conquista 

advinda da regulamentação foi a necessidade de formação específica. Atualmente, a formação 

de guias de turismo é de nível técnico, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), e deve 

ter, no mínimo, 800 horas (CARDOSO; GUZMAN, 2011; NASCIMENTO; SILVA; GRECHI, 

2014). No Brasil, há instituições públicas e privadas que oferecem essa qualificação técnica e 

permitem o cadastramento dos trabalhadores no órgão oficial.  

Nos dias atuais, não há cursos de formação de nível superior em guia de turismo, apesar 

de, no passado, alguns cursos de bacharelado em turismo terem embutido o curso de guia de 

turismo às suas grades, assim o egresso possuía as duas titulações. Agora não existe mais essa 

modalidade de curso, assim os bacharéis ou tecnólogos em turismo não são habilitados a guiar 

grupos e, portanto, não podem atuar como guias sem a preparação técnica específica. 

Valle (2003) ressalta a importância de se ter a exigência de níveis básicos de formação 

e leis de regulamentação, pois assim se pode assegurar o profissionalismo e a qualidade do 

serviço prestado, fatores determinantes para a experiência turística, construção da imagem do 

destino e de todo o trade turístico.  

A qualidade dos serviços prestados é um dos fatores fundamentais para o 

desenvolvimento da atividade e o guia de turismo vem se tornando um elemento chave 

na composição do produto turístico. Ele é o protagonista de um processo complexo e, 

por vezes, representa o elemento determinante para fazer a diferença entre uma 

viagem bem sucedida ou o contrário (NASCIMENTO; SILVA; GRECHI, 2014, p. 

25). 

Quanto a isso, Ap e Wong (2001) dizem que o profissionalismo no setor de serviços é 

tão importante que se torna determinante para a competitividade dos destinos turísticos 

asiáticos. Por isso, Lin, Lin e Chen (2017) afirmam que a qualidade do serviço prestado pelo 

guia de turismo está diretamente relaciona à satisfação do cliente com o serviço de viagem 

como um todo. 

Por ter contato direto com o turista, o guia de turismo, torna-se responsável pelo sucesso 

da viagem e consequente satisfação do cliente, lidando, portanto, com as expectativas dos 

diversos segmentos de público. “Enfim, por todas suas funções e atribuições, esse profissional 

torna-se um vendedor em potencial” (NASCIMENTO; SILVA; GRECHI, 2014, p. 27). 

Desde o início da atividade profissional, os guias de turismo eram pessoas físicas, que 

prestavam serviços para as agências de viagens ou trabalhadores informais que eram 
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contratados diretamente pelos turistas ao chegarem no destino. No entanto, com a portaria MTur 

nº 130 de 2011 (BRASIL, 2011), os guias de turismo passaram a poder se cadastrar como 

microempreendedores individuais (MEI). Com isso, na atualidade, eles podem ser pessoas 

físicas ou pessoas jurídicas. 

Os MEI’s (microempreendedores individuais) foram instalados pela Lei Complementar 

n. 128/08, pelo Governo Federal, como uma tentativa de diminuir o trabalho informal no Brasil, 

tentando transformar cada trabalhador informal em um pequeno empresário, atribuindo-lhe um 

CNPJ (ZETTERMANN; VERGARA, 2017). 

A mais recente legislação sobre guias de turismo no Brasil é a Portaria Mtur nº 27 de 

2014 (BRASIL, 2014), que estabeleceu normas que disciplinam o exercício da atividade de 

forma organizada, em uma espécie de “código do guia de turismo”. 

No que se refere à regulamentação da profissão, há autores que a consideram uma 

importante conquista para a classe, enquanto outros a rejeitam por apoiarem e incentivarem 

práticas de mercado pautadas na ideologia neoliberal, combatendo qualquer tipo de mobilização 

política e de classe. Trigo (2015), por exemplo, diz que a regulamentação de uma profissão 

pode funcionar ou dar a entender como uma reserva de mercado, garantindo contratações 

independente da capacidade técnica do trabalhador, apenas considerando os aspectos legais que 

o protegem e isso não deve acontecer, defendendo que na área do turismo as discussões devem 

ser outras e as profissões devem ser livres de regulamentação.  

Ao mesmo tempo, outros pesquisadores, como Filho (2004) e Martoni (2021), destacam 

que a luta pela regulamentação das profissões no turismo envolve o fortalecimento da classe 

trabalhadora, o reconhecimento da categoria profissional, valorização da formação técnica e 

especializada e a conquista de direitos trabalhistas. Martoni (2021) aponta que a 

desregulamentação pode trazer consequências severas para a categoria, “como a naturalização 

do trabalho precário em simbiose com o discurso dominante e ludibriador do 

empreendedorismo” (MARTONI, 2021, p. 172). No caso dos guias, ainda que regulamentados, 

já é possível identificar alguns desses elementos, conforme discussão a seguir. 

Em síntese, a maioria dos pesquisadores aponta a existência dessa legislação como uma 

conquista para os trabalhadores frente aos avanços do mercado, alguns entendem que os guias, 

como classe, tiveram a importância da profissão reconhecida pelas políticas públicas, ao mesmo 

tempo que passa a oferecer uma segurança para os turistas, que podem confiar no profissional 

que contratam. Isso porque “[...] a regulamentação permite que os profissionais de uma 

determinada área possam valer-se de certos elementos para melhor enfrentar os ditames do 
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capital, assim como a sociedade pode contar com certo respaldo na esfera da circulação (relação 

vendedor versus consumidor) [...]” (MARTONI, 2021, p. 179). 

 

1.3.1 O PROCESSO DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO 

 

Na literatura sobre os guias de turismo, as discussões sobre a regulamentação da 

profissão versam sobre sua (não) necessidade, sua (não) importância e sobre suas 

(des)vantagens. Não há relatos ou análises sobre o histórico que levou os guias de turismo a 

serem a primeira e, até o momento, única categoria do turismo a ter sido regulamentada.  

A fim de tentar entender qual o processo histórico culminou nessa política que é tão 

importante para a categoria, a qual os trabalhadores recorrem, defendem e mencionam em tantas 

discussões, realizou-se uma entrevista com a Sra. Tereza3, ex-guia de turismo e ex-

representante de uma entidade de classe nacional, atualmente está aposentada.  

Diferentemente do que foi apontado por Cardoso e Guzman (2011) e Nascimento, Silva 

e Grechi (2014), que acreditavam que, possivelmente, a regulamentação da profissão ocorreu 

devido ao reconhecimento da importância dos guias de turismo para o desenvolvimento e 

qualificação dos destinos turísticos, Tereza conta que na realidade foi um projeto político que 

reconheceu a significância dos guias de turismo na sociedade. De acordo com seu depoimento, 

Tereza diz que o projeto se referia mais aos espaços ocupados pelos guias da época na sociedade 

brasileira do que qualquer relação com o desenvolvimento ou a qualidade dos destinos e dos 

serviços turísticos. 

A empreitada pela regulamentação da profissão do guia de turismo se iniciou no Rio de 

Janeiro e depois se espalhou pelo Brasil, ganhando apoio e se fortalecendo. Tereza conta que, 

em 1975, ocorreu no Rio de Janeiro um grande congresso na área do turismo. O evento, segundo 

ela, receberia mais de cinco mil congressistas, entre agentes de viagens, hoteleiros e demais 

representantes do trade.  

É válido pontuar que, de acordo com Matias (2002), nesse mesmo ano iniciaram-se as 

tratativas sobre a regulamentação dos turismólogos, promovida por professores e estudantes de 

turismo. Após a formação da primeira turma de bacharéis, o grupo se organizou e iniciou as 

discussões sobre o projeto (MATIAS, 2002). 

 

 

3 Nessa pesquisa, utilizou-se de nomes fictícios a fim de preservar a identidade dos entrevistados. 
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Naquela época, a Tereza era uma guia de turismo que trabalhava no receptivo da cidade 

do Rio de Janeiro, atendendo, exclusivamente, turistas estrangeiros. Assim como ela, havia um 

pequeno grupo, cerca de 14 guias, que prestava o mesmo tipo de serviço: receptivo 

internacional. Ao saberem do evento que aconteceria, esse grupo e, em especial, a Tereza, 

vislumbrou a oportunidade de divulgar serem serviços aos participantes.  

- Aí ia acontecer esse congresso, o Rio de Janeiro inteiro se movimentando e a 

Embratur, porque naquela época não tinha Ministério do Turismo, só a Embratur 

mesmo... Aí a Embratur montou uma casa lá no Neblon e eu, com a cara de pau que 

te digo, cheguei lá e falei com a moça. Eu digo “escuta, vai acontecer o congresso e 

coisa e tal e eu quero saber onde é que entra os guias de turismo?” e ela disse pra mim 

“mas pra quê guia de turismo?” (Tereza, BR). 

Tereza conta que ficou indignada com a resposta da representante da Embratur, mas 

percebeu que nem o órgão oficial do turismo entendia o que era e o que faziam os guias de 

turismo. Ela explicou à atendente que era guia e que trabalhava com isso há muitos anos na 

cidade, comentou que, além dela, havia outros colegas que faziam o mesmo e eles gostariam de 

trabalhar no congresso. Tereza conta que a atendente a questionou sobre onde ficavam os guias 

de turismo, onde esses profissionais poderiam ser encontrados e a resposta foi que eles estavam 

nas agências de turismo onde prestavam serviço, indicando que se a Embratur fosse às agências 

os encontraria.  

O diálogo continuou e a representante da entidade disse: “- Ela me falou “pra quê guia? 

Nós temos as meninas da sociedade, muito bem educadas e falam idiomas. Elas serão as guias. 

Se você quiser ser também, pode ser... Preenche essa ficha”” (Tereza, BR). 

A ficha recebida por Tereza para se cadastrar como garota da sociedade que 

recepcionaria os estrangeiros e apresentaria a cidade, pedia informações como cor dos cabelos, 

cor dos olhos, cintura, busto, quadris, alturas e outras características físicas que deixam Tereza 

ainda mais indignada. Percebe-se que esse diálogo tão bem recordado com a atendente da 

Embratur foi determinante para o início das mobilizações que Tereza e o grupo de guias fariam. 

Logo a história da ficha se espalhou e os guias de turismo foram ficando revoltados, 

principalmente por saberem que eram capazes de prestar um serviço de receptivo melhor do 

que as meninas da sociedade, pois eles já realizavam esse trabalho, conheciam os pontos 

turísticos e falavam vários idiomas.  

Como resultado, Tereza mobilizou os guias da cidade para fazerem algo a respeito. A 

principal questão para eles era poder trabalhar no congresso, mas o resultado dessa mobilização 

foi a fundação da primeira associação nacional da categoria. Tereza conta sobre esses encontros: 
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- Eu movimentei o pessoal e fizemos a primeira reunião em agosto, só entre nós 

mesmos, éramos em 14. O congresso tava se aproximando, então na semana seguinte 

já fizemos a segunda reunião e aí já eram 28 guias. Esse número ia crescendo e, na 

terceira semana, estamos em 35. Foi um número que cresceu rápido. Todos eram do 

receptivo internacional do Rio de Janeiro e não tinha ninguém que trabalhasse com 

brasileiros [...] Eu digo “Olha, ela disse pra mim que nós não existimos, que não tinha 

onde nos encontrar, que não temos uma associação, que não temos nada”, e realmente 

não tínhamos mesmo. Aí a gente se movimentou pra criar a associação (Tereza, BR). 

Essa história de indignação dos guias e desconhecimento dos órgãos oficiais sobre a 

profissão foi o estopim para a reunião da classe e, consequentemente, o início do fortalecimento 

da categoria que colaborou com o desenvolvimento do projeto da regulamentação. No entanto 

percebe-se que a indignação dos trabalhadores diante do desconhecimento dos órgãos oficiais 

continua até hoje, ainda que com a regulamentação da profissão. 

Enquanto os guias se organizavam e estruturavam os planos para a fundação da 

associação, o congresso que eles pretendiam trabalhar se aproximava. Na data de início da 

prestação de serviços, os guias compareceram no mesmo local que as meninas da sociedade e 

conversaram sobre quais pontos elas iriam apresentar aos estrangeiros. Tereza conta que, por 

fim, foram os guias quem realizaram o serviço, pois “elas só sabiam sobre lojas bonitas, lojas 

granfinas e nós dissemos ‘isso não é turismo! Pode até ser que um ou outro queira comprar 

alguma coisa, mas o foco deles é conhecer a cidade e não comprar coisas. Elas não tinham 

cultura e acabou que nós fizemos o trabalho”.  

Sem dúvidas, a pressão exercida pela categoria foi fundamental não só para a prestação 

de serviços nesse referido congresso, mas para impor a presença dos guias de turismo nesses 

espaços frequentados pelo trade. A partir disso, foi fundada a associação de guias de turismo 

no Rio de Janeiro, em 1976, porém a proposta era que se fizesse nos moldes da ABAV 

(Associação Brasileira de Agências de Viagens), onde há a abrangência nacional e cada estado 

possui sua seccional, assim foi organizada a Associação de Guias de Turismo do Brasil – seção 

RJ4. 

Entender essa mobilização que resultou na fundação da primeira entidade de classe da 

categoria é essencial para a compreensão do processo de regulamentação da profissão, pois foi 

a partir dessas primeiras reuniões que os guias de turismo começaram a se organizar por todo o 

país. Tereza conta que ela passou a entrar em contato com todos os guias de turismo que 

 

 

4 Tereza contou que atualmente essa Associação não existe mais, a última entidade remanescente é a seccional de 

Minas Gerais. Ela comentou que com a regulamentação da profissão, muitas seccionais da associação se 

transformaram nos sindicatos estaduais. 
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encontrava chegando ao Rio de Janeiro, mesmo aqueles que não trabalhavam com receptivo 

ou, tampouco, com turistas internacionais. Ela abordava qualquer guia que encontrava e, aos 

poucos foi espalhando suas ideias. Por fim, suas ideias foram aceitas pelos outros atores do 

trade que a ajudaram a viajar pelo país e contatar mais guias de turismo, 

- Eu sempre tive muito contato com a ABAV [...] naquele tempo tinha a Transbrasil 

e coisa e tal... Eu conseguia passagens para viajar o Brasil inteiro de graça, a Varing 

me deu passagens também, e aí eu comecei a viajar, isso em 1976, e ir procurando os 

guias de cada estado, nas capitais, no caso, para conversar com eles e movimentar a 

associação estadual (Tereza, BR). 

Em 1976, foi apresentado o primeiro projeto de lei que tratava da regulamentação da 

profissão, o PL 2614/1976, de autoria do deputado federal Léo Simões, do Rio de Janeiro 

(BRASIL, 1976). Quando se questionou a Tereza sobre como foram as tratativas com o 

deputado, ela informou que os guias iriam procurar um deputado para dar entrada no projeto, 

porém não tinham nenhum contato e não sabiam qual seria o político mais adequado. 

Surpreendentemente, a assessoria do deputado Léo Simões a procurou: 

- Foi ele quem nos procurou! Ele se interessou e nos procurou. Um dia, eu ainda era 

a presidente, recebi um telefonema da assessoria dele. Entramos em contato e 

conversamos muito... tive muitas reuniões com ele pra explicar todos os detalhes. Eu 

tive também muitas reuniões, naquela época, com o Murilo Macedo, o Ministro do 

Trabalho, pra explicar as nuances da profissão, e com o Ministro da Educação pra 

explicar o currículo, entendeu? Eram reuniões com o pessoal dos ministérios, porque 

era nível nacional. A regulamentação da profissão é nível nacional, passei a fazer tudo 

em Brasília (Tereza, BR). 

Após a negativa ao PL2614/1976, o deputado reapresentou a proposta em 1979, com o 

PL815/1979, e em 1980, com o PL3751/1980, ambos também não foram aprovados (BRASIL, 

1979; 1980). Ainda assim, essa situação revela-se singular ao demonstrar que o deputado 

procurou a liderança da classe para encaminhamento do projeto e insistiu na proposta, ao passo 

que atualmente, em qualquer empreitada dos guias junto ao legislativo, são os trabalhadores 

que procuraram os políticos. Isso só demonstra como o espaço ocupado pelos guias, e a pela 

própria Tereza, era significativo na sociedade da época e tinham o apoio do trade turístico, 

facilitando as negociações. 

O projeto de viajar pelo Brasil contatando os guias das capitais e estimulando a fundação 

de associações estaduais tomou outras proporções quando Tereza chegou ao Maranhão e foi 

recepcionada, espetacularmente, segundo ela, pela Maratur (Empresa Maranhense de Turismo). 

A empresa de turismo daquele estado sugeriu e deu todo o apoio e estrutura para a realização 
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de um congresso de guias. Assim, aconteceu, em 1980, o primeiro Congresso de Guias de 

Turismo do Brasil, no Maranhão. 

- A Maratur deu todo o apoio material e estrutural, desde pastas e blocos até o espaço 

físico para o evento. O Hotel 4 Rodas nos ofereceu hospedagem para os representantes 

estaduais e a Varig e a Transbrasil deram as passagens. Então os representantes dos 

estados puderam ir ao evento sem pagar nada, tudo bancado por essas parcerias. No 

fim, reunimos mais de 700 guias de todo o Brasil no evento [...] quem não era 

representante estadual também foi, mas pagaram só 25% do hotel e das passagens, a 

gente conseguiu esse desconto [...] (Tereza, BR). 

É importante observar que toda essa articulação e apoio do trade para a organização 

coletiva dos guias se deu, principalmente, pela postura e influência pessoal da Tereza, que já 

era conhecida desde as movimentações no Rio de Janeiro. Possivelmente, se a liderança dos 

guias fosse outra, os resultados seriam bem diferentes. A Tereza pertence a uma família 

conhecida no Rio de Janeiro e circulava por espaços influentes. Ela conta que: 

- Eu sou de uma família bem conhecida por aqui, mas também nunca fui modesta, 

entendeu? Eu sempre pisei muito firme e tinha bons relacionamentos, muitos bons 

relacionamentos [...] Antes do congresso no Maranhão, eu já tinha um nome no Rio 

de Janeiro, cheguei a trabalhar na Prefeitura algum tempo e viajei muito representando 

o governo [...] por isso, conhecia muita gente e me tornei conhecida. Então quando 

cheguei lá [no Maranhão] foi muito fácil conseguir todo o apoio para o congresso e 

os patrocínios todos (Tereza, BR) 

Depois do primeiro congresso de guias de turismo, nos anos seguintes, realizaram-se 

novas edições. Ao mesmo tempo, outras associações estaduais foram fundadas. Esse 

movimento fortaleceu a união e a representação dos guias de turismo por todo o país.  

Então, em 1983, o deputado federal Léo Simões deu entrada em novo projeto de lei que 

propunha a regulamentação da profissão dos guias de turismo, o PL 1842/1983, que também 

não foi aprovado (BRASIL, 1983). Foi nesse mesmo ano que os guias de turismo foram 

mencionados pela primeira vez em aspectos legislativos, na Resolução Normativa nº04/83 do 

Conselho Nacional de Turismo.  

Apesar das negativas aos projetos de lei apresentados, Tereza conta que teve muita luta 

da categoria, mas principalmente muita persistência, pois eles não desistiam de reapresentar o 

projeto e tinham certeza de que em algum momento ele seria aprovado. Quando se perguntou 

a Tereza por que ela acreditava na aprovação do projeto, mesmo após tantas negativas, ela disse: 

- A regulamentação da profissão foi um pouco mais difícil do que organizar o 

Congresso Nacional e conseguir os patrocínios, apresentamos muitas vezes e em todas 

eles rejeitavam. Mas tinha uma grande vantagem... quem encabeçou isso no RJ era 

crème de la crème da elite dos guias de turismo. Era o pessoal que atendia os 
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estrangeiros, ninguém trabalhava com brasileiro não. Isso tinha um peso, sabe Bianca? 

Naquela época a quantidade de grupos internacionais era um absurdo, a gente 

trabalhava o ano inteiro, não tinha sazonalidade. Então todo mundo queria ser nosso 

parceiro e apoiar nossos projetos (Tereza, BR, grifo nosso). 

Percebe-se, portanto que o apoio que os órgãos oficiais, os equipamentos e atrativos 

turísticos davam à mobilização dos guias de turismo era em função das articulações serem 

lideradas pelos guias do receptivo internacional. O mercado tinha interesses explícitos em 

apoiar (e agradar) essa categoria de guias. Obviamente, a aprovação do projeto de 

regulamentação da profissão beneficiaria todos os guias do país, mas as lideranças 

representavam uma parcela de guias que não era (e não é) a maioria entre os trabalhadores que 

realizam serviços de guiamento. 

Em 1989, o PL3759/1989 apresentado pelo deputado José Maria Eymael, de São Paulo, 

retomou a proposta de regulamentar a profissão dos guias, seguido pelo PL 5254/1990, de 1990, 

do deputado Sérgio Spada do Paraná (BRASIL, 1989; 1990). Só então em 1993, após todas 

essas tentativas o projeto foi aprovado e a profissão regulamentada pela lei 3826/1993 e pelo 

decreto 946/1993 (BRASIL, 1993; 1993). 

A Tereza esteve à frente da associação e dos projetos de regulamentação até 1983, 

quando passou a atuar no turismo emissivo com grupos de brasileiros para viagens 

internacionais. Ela não soube dizer detalhes do projeto que, efetivamente, resultou na 

regulamentação da profissão.  

De qualquer forma, pode-se perceber que o processo histórico de organização dos guias 

de turismo, no Brasil, teve início em 1975 e a aprovação do projeto de regulamentação da 

profissão se deu em 1993. Foram 18 anos de organização coletiva e projetos recusados, onde 

se destaca a criação de uma entidade de classe nacional e suas seccionais estaduais, a liderança 

feminina da classe e, principalmente, um projeto político de apoio a categoria que também 

convergiria com os interesses do mercado. 

Diferente do que outros autores supõem, ao que parece, a profissão do guia de turismo 

não foi regulamentada por ter tido sua importância reconhecida ou porque perceberam sua 

contribuição com a qualidade e com o desenvolvimento turístico dos destinos. Há indícios de 

que a profissão foi regulamentada, de acordo com o testemunho da Tereza, porque o trade 

(empresários do setor de turismo e órgãos oficiais) reconhecia a importância que as lideranças 

da classe ocupavam na sociedade da época.  

Ainda que as articulações e as mobilizações da classe tenham sido importantes para a 

organização e o fortalecimento da categoria em todo o país, em especial, por meio das entidades 

que se estabeleceram ao longo do processo. Pode-se dizer que a regulamentação da profissão 
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só aconteceu porque havia esse apoio e interesse do mercado nas atividades realizadas pelos 

guias do receptivo internacional do RJ.  

Tanto é que após a regulamentação, diversos outros projetos da categoria foram levados 

ao Congresso e nenhum conseguiu ser aprovado, como os PLs que tratavam da criação de 

Conselhos Federais e Regionais de Guias de Turismo, que auxiliaria na organização, registro, 

controle e na fiscalização da atividade profissional (PL1840/1999; PL1991/1999; PL2034/1999 

e PL37/2003) e os projetos de lei e ementas às medidas provisórias que pretendiam conseguir 

algum auxílio aos guias de turismo durante o período da pandemia. 

 

1.3.2 GUIA, MONITOR E CONDUTOR DE TURISMO: QUEM É QUEM NAS 

ATIVIDADES DE GUIAMENTO 

 

Dentro das atividades de guiamento, identifica-se a presença de trabalhadores em distintas 

funções, as quais, habitualmente, são confundidas. Diferentemente da discussão entre guias de 

turismo e guias turísticos (onde um termo se refere a um trabalhador do turismo e o outro a um 

manual de informações turísticas), todas as confusões que existem entre guia, monitor e 

condutor de turismo, se referem à profissionais que desempenham funções de acompanhamento 

de turistas e visitantes. Por essa razão, é importante delimitar as áreas de atuação de cada uma 

dessas profissões para compreensão de suas funções, atribuições e importância.  

O art. 8º da Portaria nº 27 do MTur (Brasil, 2014) pontua que “a atividade de guia de 

turismo não se confunde com o exercício das atividades de condutor de visitantes em unidades 

de conservação federais, estaduais ou municipais e de monitor de turismo”. Essa portaria foi 

um importante marco para a delimitação das atividades de cada um dos profissionais 

mencionados, cujo a atuação já era prevista desde a Deliberação Normativa nº 326/1994, da 

Embratur. 

Os condutores de visitantes desenvolvem suas atividades em unidades de conservação e 

possuem como atribuição o ato de “conduzir visitantes em espaços naturais e/ou áreas 

legalmente protegidas, apresentando conhecimentos ecológicos vivenciais, específicos da 

localidade em que atua, estando permitido conduzir apenas nos limites desta área” (BRASIL, 

2014, s. p). Carvalho (2016) acrescenta que os condutores devem conduzir os turistas com 

segurança, ao mesmo tempo em que preconiza a obediência ao plano de manejo da UC, 

possibilitando experiências positivas ao visitante e contribuindo com a valorização e 

conservação do patrimônio natural.  Para isso, eles recebem capacitação específica para atuarem 
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em uma determinada unidade de conservação e são registrados no órgão gestor da referida 

unidade (BRASIL, 2014). 

Os monitores de turismo, por sua vez, caracterizam-se como os trabalhadores 

responsáveis pela “condução e monitoramento de visitantes e turistas em locais de interesse 

cultural existentes no município” (BRASIL, 2014, s. p), como por exemplo, museus, bens, 

monumentos e prédios históricos. Cabe aos monitores de turismo a atribuição de desenvolver 

“atividades interpretativas fundamentadas na história e memória local, contribuindo para a 

valorização e conservação do patrimônio histórico existente, não sendo permitido ao monitor 

de turismo a condução de visitantes fora dos limites do respectivo local” (BRASIL, 2014, s. p). 

A formação de condutores e monitores se dá por meio de qualificações profissionais, 

como cursos livres, com carga horaria de 150 a 300 horas. Carvalho (2016) pontua essa 

formação inicial como uma vantagem aos trabalhadores, pois os cursos não exigem alto nível 

de escolaridade. 

Observa-se que a atuação dos monitores e condutores é restrita a determinado 

equipamento ou atrativo turístico (museu, igreja, prédio histórico, unidade de conservação ou 

parque natural), ao passo que os guias podem atuar em todo um território para o qual seja 

habilitado (regional, nacional ou internacional), além de sua ação nos deslocamentos e junto a 

outros equipamentos e atrativos (hotéis, restaurantes e pontos turísticos em geral). Outra 

importante diferença é que o guia tem sua atuação assegurada pela lei que regulamenta a 

profissão, enquanto a atuação dos condutores e monitores fica a critério dos equipamentos 

turísticos, sejam unidades de conservação ou patrimônios históricos, determinarem se há 

necessidade ou a obrigatoriedade. 

Em 1994, a Embratur, por meio da Deliberação Normativa nº 326, recomendou que os 

órgãos oficiais das unidades da federação complementassem a legislação federal, estabelecendo 

normas para o exercício profissional de atividades que não tivessem sido abrangidas pela lei 

federal. A proposta se deu para que os órgãos tivessem autonomia para cadastrar, classificar, 

controlar e fiscalizar a prestação de serviços que fossem voltados ao atendimento de 

especificidades do local e que implicassem na qualidade do produto turístico da região. 

Por esse motivo, foram criadas outras categorias como monitores ambientais, líderes de 

turismo, condutores de ecoturismo, entre outros, cada qual se refere a organização das 

atividades de determinado órgão oficial.  

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade) é o responsável 

pelas atividades em parques e florestas nacionais, onde a prestação de serviços turísticos deve 

seguir as determinações da Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas (ABNT) que tratam sobre cada vertente do turismo, como turismo de aventura, 

cicloturismo, canoagem, técnicas verticais etc. Essas normas estabelecem as competências dos 

condutores e líderes dessas atividades, como líderes de canionismo e condutor de montanhismo, 

entre outros profissionais. Já os parques estaduais de São Paulo, por sua vez, têm suas atividades 

organizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) que, via resolução 195/2018, 

estabelece as normas para o exercício dos monitores ambientais. 

Portanto, em síntese, as atribuições de monitores de turismo e/ou condutores de visitantes 

são renomeadas, organizadas e controladas por cada órgão gestor dos equipamentos turísticos. 

Essas especificidades locais se mostraram determinantes durante o desenvolvimento dessa 

pesquisa, pois nota-se que em áreas onde há mais atividades de ecoturismo, por exemplo, as 

entidades representativas de classe congregam guias, monitores e condutores, uma vez que, na 

região, as atividades particulares de condutores e monitores são tão importantes (algumas vezes 

até mais) quanto as dos guias.  

- Nós nos denominamos condutores de ecoturismo desde sempre, só que para o Parque 

Nacional nós somos condutores de visitantes. E por mais que tenha a associação aqui 

com vários guias, de nada adianta tu só ser guia de turismo, porque não te atesta para 

entrar no Parque, você precisa ter essa NBR, né? É ela que dá a competência mínima 

para trabalhar no Parque. Então é importante ser guia sim, mas pra trabalhar nos 

principais polos turísticos aqui da região precisa ser condutor ou líder de turismo 

(Rubens, SC). 

Percebe-se, portanto, que a atuação desses profissionais é bem delimitada ao espaço dos 

equipamentos turísticos em que são cadastrados, de modo que esses trabalhadores são 

especialistas nesses atrativos e não podem atuar fora dessas áreas. Em razão dessa necessidade 

de conhecimentos específicos sobre o local de atuação, Carvalho (2016, p.40) ressalta que 

habitualmente trabalhadores são moradores “do entorno ou da localidade onde atua, um 

‘nativo’, um representante legal do lugar. [e normalmente] desenvolvem outra atividade 

profissional diretamente ligada a área em que atua no Turismo, como por exemplo: extrativistas, 

pescadores, agricultores ou pecuaristas”, isso permite que eles tenham conhecimentos técnicos 

sobre as vivências locais, sobre o meio ambiente e cultura da região, possibilitando que sua 

presença valorize ainda mais a experiência do guiamento no local (CARVALHO, 2016). 

As entrevistadas Talita (SP) e Isabel (AM) deram depoimentos sobre essa situação, Talita 

ao comentar a atuação de monitores de turismo rural em uma região do interior paulista e Isabel 

ao falar dos condutores de turismo que atuam na região amazônica: 

- Aqui na cidade nunca foi conflitante essa questão dos guias com os monitores, 

porque os monitores atuam na área rural, muitos deles são filhos dos produtores rurais, 
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são de formação da terra... Eles têm muito conhecimento específico que os guias não 

têm, eles sabem contar sobre PH da terra, sobre as folhagens, a poda... Enfim, são uns 

detalhes técnicos que só quem vive ali sabe. O guia leva pela cidade, mas nas áreas 

rurais precisa do monitor junto (Talita, SP). 

- A maioria dos nossos guias são nativos, eles começam a atividade como condutores 

de turismo ou mateiro5 e depois fazem a capacitação técnica. A maioria é nativa e 

conhece muito sobre a floresta, sobre os animais, os hábitos... Se você chegar e 

perguntar pra um deles, ele sabe até o horário que a cobra passa daquele local. Alguns 

dos nativos podem até não ter feito o técnico e serem só condutores, mas as vezes eles 

sabem mais que a gente que fez (Isabel, AM). 

É importante destacar que não há conflito entre a atuação desses profissionais com o guia 

de turismo, pois suas atividades podem (e devem) ocorrer colaborativamente. Por exemplo, um 

guia de turismo pode levar um grupo de turistas até uma cidade e em seu roteiro inserir a 

visitação a uma unidade de conservação, chegando lá um condutor de visitante faz as 

explicações e conduz o grupo. Ou o guia pode levar o grupo para determinado destino e, entre 

os passeios realizados, há a visitação a uma exposição em um museu local, chegando ao museu 

o grupo e o guia são orientados pelo monitor de turismo do museu que conhece as 

especificidades e detalhes do espaço e da exposição. Além disso, o próprio trabalhador pode 

acumular as duas formações e atuar dentro e fora dos perímetros do equipamento turístico, 

como ocorre em muitas regiões representadas na pesquisa. 

 

1.4 GUIAS DE TURISMO PELO MUNDO 

 

As discussões sobre as atividades realizadas pelos guias de turismo, bem como sua 

importância e a regulamentação da profissão, não acontecem apenas no Brasil. Essas são 

temáticas que envolvem a categoria no mundo todo. Por essa razão, verificou-se como a 

profissão dos guias de turismo é organizada em outros países. Poucos autores pesquisam essa 

temática, por isso, utilizou-se um relatório da Federação Mundial de Guias de Turismo 

(WFTGA), datado de 2011, porém sem versão atualizada. Ademais, aplicou-se questionários 

aos guias de turismo de diversas regiões pelo mundo6, a fim de se obter alguns dados que não 

estavam disponíveis na literatura.  

 

 

5 “Mateiro”, “pirangueiro”, “guieiro”, “ciceroni”, “piratas”, “piloteiros”, “maria tur”, “joão tur” são alguns dos 

nomes que os guias de turismo utilizam para se referirem aos trabalhadores que desempenham as atividades de 

guiamento ilegalmente, sem a devida formação técnica e sem credenciamento obrigatório.  
6 Os trechos citados pelos informantes em outro idioma foram transcritos traduzidos. 
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É válido destacar que, conforme apontado por Valle (2003), atualmente, não há uma 

legislação internacionalmente aceita para o guia de turismo. Em cada país a profissão se 

organiza de um modo diferente, possuindo características e formas de trabalho distintas, 

especialmente no que se refere à qualificação e regulamentação da ocupação. Sendo assim, não 

é possível que se discuta o trabalho do guia de turismo em diferentes países sem se considerar 

essas situações estruturais que refletem diretamente nas conjunturas locais.  

Ap e Wong (2001) entendem que o processo de formalização da atividade profissional 

deve iniciar-se gradualmente, porém comentam a ausência de uma resolução internacional 

sobre o tema, onde se evidencie claramente como fazer essa regulamentação e quais os 

responsáveis por ela. 

A importância existir uma regulação da atividade, inclusive em nível internacional, é 

pontuada por Ap e Wong (2001) que destacam que a regulamentação é uma política necessária 

para a padronização de práticas de guiamento pelo mundo, ao mesmo tempo que contribui para 

a melhoria da qualidade do serviço turístico no destino, assegura um padrão mínimo de 

profissionalismo, promove o sustendo dos guias de turismo e melhora a imagem e o 

reconhecimento desses trabalhadores. Valle (2003, p.48) complementa pontuando que a 

importância da regulamentação da profissão dos guias de turismo “deve estar muito mais na 

melhoria da qualidade do serviço, no nível de profissionalismo e na imagem e reconhecimento 

do guia de turismo, do que ao fato de uniformizar práticas adotadas ao redor do mundo, devido 

às especificidades locais”. 

A Federação Europeia de Associações Guias de Turismo (FEG), em 2019, publicou um 

documento com os termos padronizados para designar as terminologias utilizadas em serviços 

de turismo vinculados às agências de viagens e aos operadores de turismo, entre eles os 

trabalhadores dedicados ao guiamento de turistas. A tradução dos termos levou em 

consideração o referencial publicado pelo Comitê Europeu de Normalização (CEN).  

A fim de evitar mais interpretações errôneas das diferentes profissões e a confusão 

que isso causa dentro da indústria do turismo e aos visitantes/consumidores de cada 

país, solicitamos que utilizem apenas os termos oficiais acordados e adotados por 27 

países da União Europeia e pela Croácia, mais três países da Associação Europeia de 

Livre Comércio (Islândia, Noruega e Suíça) em todos os países oficiais da UE 

documentos no futuro (FEG, 2019, p.1, tradução nossa). 

Assim, a padronização das atividades se resume em três funções (FEG, 2019): 

• Guias de turismo: aqueles que orientam os visitantes no idioma de sua escolha e 

interpreta o patrimônio (cultural ou natural) de uma área, normalmente possui 
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qualificação específica e documentação emitida e/ou reconhecida pelas autoridades 

competentes; 

• Gerentes de turismo: aqueles que gerenciam e supervisionam o itinerário em nome do 

operador de turismo, garantindo que o programa seja executado conforme descritivo da 

operadora e vendido aos turistas, também fornece informações práticas sobre os locais; 

• Acompanhantes turísticos: aqueles que representam a operadora turística e presta 

assistência básica aos turistas. 

É importante saber dessa padronização das terminologias na União Europeia, mas 

reconhece-se que, talvez por se tratar de algo recente, a legislação de muitos países ainda não 

se adaptou e apresenta nomenclaturas próprias, mesmo que designando as mesmas funções. 

Na Espanha, a profissão foi regulamentada em 1964, porém com a divisão do país em 

comunidades autônomas, essa legislação tornou-se ultrapassada. Atualmente, cada região 

autônoma possui um ordenamento específico sobre a ocupação do guia de turismo, onde em 14 

delas a atividade profissional é regulamentada (PICAZO, 1996; WFTGA, 2011). Há no país 

uma entidade nacional de representação da classe, trata-se da CEFAPIT (Confederação 

Espanhola de Federações e Associações Profissionais de Guias de Turismo) que contava, em 

2011, com 2 mil guias registrados (WFTGA, 2011). 

No país, de acordo com Picazo (1996), a maioria das regiões administrativas que 

possuem legislação sobre os guias exige formação universitária (três anos), além do domínio 

em idiomas estrangeiros e aprovação em exame profissional. Em 2011, a WFTGA divulgou 

que esses cursos são de 1500h teóricas e 500h de práticas (WFTGA, 2011).  

Nota-se que nessas regiões, as escolas de turismo habilitam os guias de acordo com o 

idioma que eles dominam, majoritariamente inglês e francês. Porém, quando o órgão oficial de 

turismo, responsável pela regulamentação, percebe a necessidade de guias em outros idiomas 

são abertos editais específicos para o exame profissional no referido idioma.   

Observa-se que na Espanha, em geral, há dois caminhos para se tornar guia de turismo: 

pelo curso universitário ou pelos editais de idiomas específicos. De qualquer maneira, é 

evidente que no país a questão de domínio de idioma estrangeiro é determinante para a 

classificação profissional.  

Picazo (1996) dá como exemplo a região administrativa da Catalunha e a considera uma 

das legislações mais avançadas na área no país, onde a profissão é regulamentada desde 1989. 

Na Catalunha, os guias são divididos em guías territoriales de Cataluña, guías de Barcelona e 

guías de ruta. O governo local emite uma habilitação (como a credencial no Brasil) aos guías 
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territoriales e guías de Barcelona, após aprovação no exame profissional, porém não há 

habilitação aos guías de ruta, o que acaba possibilitando, indiretamente, a atuação dos 

“intrusos” ou “paracaidistas”, que são aqueles que exercem a atividade profissional sem a 

habilitação (PICAZO, 1996). Logo, percebe-se que a questão referente ao exercício ilegal da 

atividade profissional não é uma problemática apenas no Brasil e gera debates até mesmo em 

regiões consideradas avançadas nas legislações da área. 

Guias da região de Andaluzia apontaram que lá a profissão também é regulamentada e 

há necessidade de formação universitária em história ou turismo (curso de 4 anos), além de um 

curso de guia e o domínio de idiomas (no mínimo dois, além do nativo). Na região, existem 

duas associações de classe, mas o cadastro é facultativo. Por fim, disseram que quem trabalha 

sem a licença do governo pode ser multado, mas revelam que é difícil esse controle. 

Outros trabalhadores, da região de Madrid, relataram que a atividade é regularizada pelo 

governo desde 2017. A exigência da presença do guia se dá, principalmente, para visitas dentro 

de patrimônios nacionais (museus, igrejas, etc.), podendo ser multado o trabalhador sem o 

registro. Para ser guia oficial em Madrid é preciso ser aprovado no exame do estado, dominar 

um segundo idioma e ter diploma universitário. 

Já um guia de turismo da região de Ibiza, também na Espanha, disse que por lá há poucos 

guias oficiais, pois “é uma ilha que exige muita personalização nos serviços, não é como 

Barcelona, aqui é mais privado” (p. 19). 

No Reino Unido, a profissão não é regulamentada, mas existem cursos de qualificação 

específica para os trabalhadores da área e possibilidade de credenciamento, ainda que não 

obrigatoriamente. Holloway (1981) comentava que os guias de turismo dessa região não se 

interessam pelo registro, porque as agências de turismo preferem os trabalhadores sem 

qualificação, uma vez que muitas pessoas nessa situação estão disponíveis no mercado e que 

aceitam remuneração inferior ao que os guias registrados cobram. 

Na Escócia, os trabalhadores que fizerem o curso de qualificação para guias de turismo, 

na Universidade de Edimburgo, são certificados pela Associação Escocesa de Guias de 

Turismo. Apesar de não ser uma formação/certificação obrigatória, em 2011, a entidade somava 

mais de 400 associados (WFTGA, 2011). De acordo com um guia informante por meio do 

questionário, assim como o curso de guias, o domínio de idiomas estrangeiros também é 

facultativo. 

Na Inglaterra, quem oferece cursos de qualificação e certifica os guias de turismo é o 

Instituto de Orientação Turística (ITG). Esse instituto, fundado em 2002, foi resultado da 

resistência dos trabalhadores locais diante das mudanças nas normas técnicas de formação em 
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turismo do país. Isso porque, na Inglaterra existe uma forma de qualificação denominada NQV 

(National Vocation Qualification), onde a aprendizagem se baseia no trabalho e cada nível 

NVQ possibilita uma gama de atividades para o trabalhador. Entende-se que é uma formação 

focada na prática, sem conhecimentos teóricos ou conceituais. 

Nos anos 90, discutia-se no país a possibilidade da carreia de guia de turismo tornar-se 

uma qualificação NQV. Os profissionais que já atuavam na área de guiamento e representavam 

os coletivos locais (associações e grêmios) temiam que o novo formato não assegurasse 

conhecimentos teóricos, uma vez que só se pautava na prática. Eles tinham medo de que 

houvesse uma queda na qualidade dos guias formados, por isso uniram-se e argumentaram junto 

ao poder público local e às instâncias de governança para assumirem o controle da própria 

profissão. Até então, as formações eram ofertadas por instituições de ensino e a certificação era 

feita pelos Conselhos Regionais de Turismo (ITG, 2015). 

Após muitos anos de conflitos com os órgãos oficiais de turismo e com as instituições 

de ensino que apoiam as qualificações NVQ, os guias de turismo conseguiram fundar seu 

próprio Instituto, passando a adotar padrões de formação e criaram uma estrutura de carreira 

para a profissão, de modo a abranger todos os tipos de guias de turismo (desde os que faziam 

passeios a pé até os que possuíam rota fixa). O projeto de fundação do Instituto foi financiado 

e gerido pelos próprios trabalhadores (ITG, 2015). 

Atualmente, apesar da profissão não ser regulamentada, os cursos de qualificação para 

formação de guias de turismo e a certificação desses profissionais são realizados pelo ITG. 

Existem três níveis de formação e registro dos guias: 

• Distintivo azul: são habilitados para realizar guiamentos em uma região ou área 

metropolitana em passeios a pé, em locais de interesse turístico, utilizando-se de 

diversos meios de transportes;  

• Distintivo verde: são habilitados para realizar guiamentos em locais de interesse 

turístico e em passeios a pé em uma área como uma cidade, um bairro, uma vila ou área 

rural especificada; 

• Distintivo branco: são habilitados para realizar guiamentos em um atrativo específico, 

como um museu, catedral ou alguma rota fixa. 

Na Irlanda, também não existe regulamentação por parte do governo, mas os 

trabalhadores podem se qualificar e se certificar junto às associações locais. O curso de guia de 

turismo profissional possui duração média de um ano e meio, com carga horária de 200h. O 
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domínio de idiomas não é obrigatório para a certificação, porém apontou-se que é um 

importante diferencial para os guias. 

Assim como na Irlanda, na Suíça, de acordo com os guias participantes dos 

questionários, a profissão não é regulamentada, mas existem cursos para quem quiser se 

profissionalizar na área e ter uma certificação. 

Em outros países da Europa, como Albânia, Estônia, Romênia e Sérvia, a profissão não 

é regulamentada e não há necessidade de formação específica (WFTGA, 2011). Sabe-se que na 

Sérvia e na Romênia é preciso apenas do equivalente ao segundo grau. A profissão não é 

regulamentada na República Tcheca, Geórgia, Malta e Países Baixos, todavia a WTFGA não 

possui informações sobre a qualificação necessária para atuação nesses territórios (WFTGA, 

2011). 

Na França, por sua vez, a atividade é parcialmente regulamentada. Isso porque, só é 

exigida licença de atuação e qualificação específica dos guias conferencistas. Esse tipo de 

profissional é aquele que atua em passeios guiados no interior de museus e igrejas, por exemplo. 

Os guias conferencistas precisam de uma carteira emitida pelo Ministério da Cultura, para a 

qual é exigida formação superior (período integral durante um ano ou período noturno durante 

dois anos) e domínio de inglês e mais um idioma, além da língua materna. A fiscalização desse 

exercício profissional se dá no controle de acesso aos próprios atrativos. As atividades de 

guiamento nas ruas são de exercício livre.  

Assim como na França, na Rússia a atividade também é parcialmente regulamentada. 

Os profissionais são licenciados pela Associação de Guias de Turismo junto aos governos 

regionais.  Em razão da sua extensão territorial, os guias russos são credenciados por região e 

não possuem autorização para atuar em outras áreas. Além disso, existem outras condições: 

apenas cidadãos russos podem exercer a ocupação, há necessidade de formação específica e 

aprovação em prova técnica. 

Os guias da Rússia que participaram da pesquisa sinalizaram que lá existem dois tipos 

de guias: aqueles que atendem turistas estrangeiros e os que atentem turistas russos. O idioma 

estrangeiro é requisito obrigatório para quem atende estrangeiros. Os cursos possuem duração 

de 6 meses, para obter uma autorização temporária, e de 2 anos para obter a autorização 

definitiva com validade de 5 anos. A cada 5 anos os guias precisam passar por reciclagem.  

Ademais, cada museu credencia os guias que podem atuar internamente, para isso eles 

precisam fazer um curso próprio e serem aprovados na prova interna do equipamento.  Os guias 

comentam que eles pagam uma taxa para poderem exercer a atividade, além disso “obviamente 

todos os cursos de guia são pagos” (p. 69), indicando que essa necessidade de cursos específicos 
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de cada museu e renovação a cada 5 anos é uma estratégia dos equipamentos para rentabilizar 

o credenciamento desses trabalhadores. As atividades de guiamento em áreas externas não 

exigem licenciamento. 

Na Dinamarca, o curso de formação de guias é equivalente à uma licenciatura. A 

profissão não é regulamentada, mas para que os trabalhadores sejam protegidos pela associação 

nacional de guias é preciso que tenha feito o referido curso e seja credenciado na entidade. O 

domínio de idiomas não é uma obrigatoriedade, é necessário apenas para quem atende públicos 

específicos. 

Outro país onde existe credenciamento, mas não há regulamentação (proteção legal, 

como eles chamam) é na Alemanha. Lá os guias de turismo autorizados pertencem ao Sindicato 

e, segundo um deles:  

Há um controle de qualidade. Claro que qualquer pessoa pode fazer um guiamento 

pelas cidades, mas nós temos o conhecimento profundo da história, temos compostura 

e, principalmente, as licenças para realizar as visitas guiadas no interior dos atrativos. 

Também participamos de simpósios, palestras e treinamentos. A diferença entre os 

guias oficiais e os demais está na qualidade (p. 4). 

Para se tornar um guia oficial, o trabalhador deve fazer um curso técnico de 800h, além 

das atividades práticas e aprovação na avaliação do governo. Os idiomas não são obrigatórios, 

porém de acordo com os guias é uma demanda muito solicitada pelo mercado. 

De acordo com os profissionais de guiamento, na Noruega não existe regulamentação 

oficialmente, porém as empresas só contratam guias que sejam certificados. Para se tornar um 

guia credenciado, o trabalhador precisa fazer um curso com duração de um ano na cidade onde 

pretende atuar, depois necessita ser aprovado no exame prático.  

Os guias contam que essa avaliação prática, aplicada pela prefeitura, é composta por um 

exercício em um ônibus e outro em um dos museus da cidade, a fim de verificar se o guia 

domina o idioma selecionado para credenciamento e se possuem conhecimento sobre o museu. 

Os guias ressaltam que devem se preparar muito, pois o trecho do ônibus e o museu escolhido 

para avaliação é sorteado na hora. 

Em Portugal, a profissão está desregulamenta desde 2011, segundo os guias que 

participaram da pesquisa. Porém, ainda existem os guias licenciados, chamados também de 

guias oficiais. Esses profissionais com o curso superior de história, línguas ou turismo, além do 

curso próprio de guiamento. 

Apesar do curso ser opcional, os guias apontam que ele permite algumas regalias, como 

por exemplo, a entrada gratuita nos pontos turísticos e especializações em determinados 
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atrativos, permitindo que o guia se torne especialista no local. Além disso, a maior parte dos 

museus só permite a entrada de guias oficiais. 

Em Israel, a profissão é regulamentada e os guias são licenciados pelo Ministério do 

Turismo. Os trabalhadores relataram se trata de um curso de cerca de 18 meses e, ao final, é 

necessária a realização de um exame teórico e prático para obter o registro profissional. O 

domínio de idiomas estrangeiros é optativo, porém para poder atuar profissionalmente é 

necessário passar pela prova de proficiência. 

Os guias que participaram da pesquisa comentaram que a fiscalização em Israel se 

mostra bastante eficaz e que há multas tanto para os trabalhadores ilegais quanto para as 

operadoras que os contrataram. No país existe a Associação de Guias de Turismo de Israel que 

reúne e fortalece as demandas da classe. 

Nos últimos anos, a legislação sobre os guias de turismo mudou na Itália. Até 2013, os 

guias eram habilitados em uma cidade/região e não podiam atuar em outras áreas. Porém, a 

partir dessa mudança, eles passaram a ser cadastrados como guias nacionais, podendo trabalhar 

em todo território italiano. 

O exercício profissional é licenciado pelo governo e para obtê-lo é preciso que o 

trabalhador seja aprovado em um exame escrito e oral e domine obrigatoriamente, ao menos, 

um idioma estrangeiro. A cada cinco anos o guia deve passar por reciclagem para renovação da 

licença. Os guias que participaram da pesquisa informaram que o exame profissional é muito 

difícil e exige longos períodos de preparação. Para participar desse exame é preciso atestar o 

segundo grau completo. No entanto, pessoas com ensino superior em história da arte ou 

arqueologia são isentas das provas e conseguem a licença apresentando o diploma. 

Os guias disseram que não há um curso específico para se formar guia de turismo, 

porém, em razão da dificuldade do exame profissional, diversas escolas privadas e associações 

culturais oferecem cursos preparatórios para as provas. 

Na Itália, há duas categorias de profissionais do guiamento: guia de turismo e 

acompanhante turístico. O guia de turismo é quem instrui os turistas sobre os atrativos, faz 

passeios nos monumentos e dentro dos museus, etc. O acompanhante turístico é quem faz a 

parte operacional das viagens, viajando junto com o grupo, cuidando de check-in/out, cuidados 

em aeroportos e etc. 

Apesar da atividade profissional ser regulamentada, como em outros países, foi relatado 

a presença de trabalhadores ilegais, porém indicaram que a polícia turística realiza fiscalizações 

e aplica multas, especialmente em cidades históricas e nas proximidades de monumentos e 
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atrativos mais visitados. As agências e operadoras que contrataram os serviços sem habilitação, 

também são multadas. 

Na Áustria existe regulamentação. Os trabalhadores precisam ter um registro na Câmara 

de Comércio como guia de turismo credenciado. Para obter esse registro é necessária a 

realização de uma formação técnica, além de aprovação no exame do governo que avalia as 

habilidades teóricas e práticas. O domínio de, pelo menos, um idioma estrangeiro é obrigatório 

e requisito para o exame profissional. 

Segundo a WFTGA (2011), a formação profissional de nível técnico tem duração de um 

ano e meio, com carga horária de 960h (650h teóricas e 110h práticas).  

Outro país que possui regulamentação dos guias é a Croácia, onde os trabalhadores são 

licenciados por região de atuação. Além do curso de turismo, cada região oferta sua qualificação 

específica com conhecimentos focados no território. A fluência em idioma estrangeiro é uma 

obrigatoriedade para o registro profissional, afinal como disse um “ninguém entende Croata, 

precisamos de um idioma para falar com os turistas”. Também de acordo com os guias, na 

Croácia a fiscalização do exercício profissional é constante e rigorosa.  

A fiscalização da atividade na Grécia também foi descrita como efetiva e rigorosa, 

principalmente com a aplicação de multas. No país, a profissão dos guias é regulamentada pelo 

governo que exige a formação dos trabalhadores em um curso de 2 anos e meio, com 

obrigatoriedade de fluência em idioma estrangeiro. 

A WFTGA (2011) pontua que esse curso realizado na Grécia possui nível secundário e 

é dividido entre teoria e prática. São 1600h de teoria, ministrado por professores universitários 

e 60h de práticas realizadas por guias de turismo mais experientes. 

Na Polônia, o governo controla o exercício profissional por meio do registro dos guias 

oficiais. Para se tornar um guia oficial, os trabalhadores devem cursar programas específicos 

em cada cidade em que pretendem atuar e devem ser aprovados em um exame profissional. 

Essas qualificações possuem durações distintas, para guias acompanhantes a formação é de três 

meses, para os guias oficiais a formação é de um ano e meio para que possam aprender sobre 

as histórias, sobre a cultura local e os museus. 

De acordo com os guias da Polônia, a prova do exame profissional exige muitos 

conhecimentos específicos e eles precisam se preparar. Ademais, há 4 anos foi liberado o 

exercício da atividade profissional e Cracóvia, ou seja, deixou-se se exigir a formação de guia 

oficial para atuação, porém, eles ressaltam, apenas guias oficiais podem entrar em museus, 

castelos e apresentar a parte interna. 
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Na Turquia, a profissão é regulamentada pelo governo que exige formação específica e 

emite uma credencial aos trabalhadores habilitados. Os guias apontaram que um dos benefícios 

dessa regulamentação é que durante a pandemia estava sendo pleiteado para que eles 

recebessem vacinação como grupo prioritário. No que se refere à fiscalização, foi dito que há 

multas para os trabalhadores não habilitados e também para as agências que os contrataram. 

O curso que habilita o trabalho como guias de turismo na Turquia é a faculdade de 

turismo, um curso superior, com duração aproximada de 2 anos. Dentro dessa formação existem 

as viagens técnicas pelo país com supervisão de guias experientes.  

Na Suécia, a atividade profissional é regulamentada pelo Conselho de Turismo que 

exige uma formação técnica de um ano. De acordo com a WFTGA (2011), em 2011, havia 

cerca de 300 guias habilitados e associados à entidade de classe dos guias autorizados de 

Estocolmo. 

Em outros países como Armenia, Letônia, Irã e Chipre a profissão também é 

regulamentada pelo governo. Na Armenia, é necessário o licenciamento do trabalhador e para 

isso solicita-se uma formação de nível médio, com duração de 4 meses (112h de teoria e 48h 

de práticas). No Irã, a qualificação solicitada também é de nível médio, com duração de 6 meses 

e carga horária média de 320h. O curso iraniano é ofertado pelo Instituto de Turismo do país. 

No Chipre, a formação é de nível superior, na Universidade do Chipre onde funciona a Escola 

de Guias. Na Letônia, é exigida uma formação de nível superior em qualquer área mais um 

curso de guia de turismo. Os profissionais são cadastrados no Ministério da Economia e na 

Associação dos Guias de Turismo da Letônia. (WFTGA, 2011) 

No Iraque, de acordo com a WFTGA (2011), existe credenciamento dos trabalhadores, 

mas não se exige formação mínima, ao passo que qualquer trabalhador pode solicitar seu 

registro profissional. 

No Qatar os guias também devem ser licenciados pelo governo local. Para isso o 

trabalhador deve estar morando no país a pelo menos dois anos e realizar um curso ofertado 

pela Secretaria de Turismo. Essa é uma formação rápida, em média, uma semana. A fluência 

em outro idioma é um requisito obrigatório. Sobre a fiscalização, os guias pesquisados 

informaram que são aplicadas multas caríssimas para quem faz guiamentos sem a licença 

A situação dos guias de turismo em Hong Kong, região administrativa da China, foi 

estuda por Ap e Wong (2001). Eles relatam que, nessa região, os guias com experiência superior 

a dois anos se registram voluntariamente, mas não há obrigatoriedade de registro tampouco 

assistência aos guias iniciantes. Os autores analisam que o registro desses profissionais não traz 

benefícios tangíveis, apesar de existir uma associação local (HARTCO – Associação de 
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Coordenadores de Turismo Registrados em Hong Kong), pois nota-se que o nível de 

remuneração é baixo, fazendo os trabalhadores dependerem de comissionamento para garantir 

seus ganhos, não há sistema de monitoramento ou código de ética da profissão (AP; WONG, 

2001).  

Em outra região chinesa, Macau, também não há regulamentação da profissão, mas há 

cursos de qualificação de nível equivalente ao ensino médio. Esses cursos têm duração de 3 

meses, com 180h teóricas e 18h práticas pelo Instituto de Estudos Turísticos. Na região existe 

uma associação desses trabalhadores, denominada Associação de Guias de Turismo de Macau 

(WFTGA, 2011). 

No Japão, de acordo com os guias pesquisados, existe o registro profissional que é 

emitido após a aprovação em uma prova realizada pelo governo. No entanto “pessoas sem 

registro podem atuar como guias em línguas estrangeiras. As penalidades atingem somente os 

guias em língua japonesa” (p. 53).  

Diferentemente de outros países, em que se licencia os trabalhadores que apresentarem 

determinada escolaridade/qualificação. No Japão há um diferencial, o treinamento é realizado 

após a emissão da licença. Existem dois tipos de treinamentos, um para guias recém-habilitados 

e outro treinamento para guias que já atuam, como forma de atualização (WFTGA, 2011). 

Em Singapura, a ocupação de guia de turismo é licenciada pelo Conselho de Turismo 

de Singapura e, de acordo com os guias de turismo, muito bem regulada, pois existe fiscalização 

constante. Além disso, como o número de trabalhadores nessa área é reduzido, portanto o 

círculo de profissionais é restrito.  

O curso de guias de turismo no país é correspondente ao nível médio no Brasil, possui 

duração de 9 a 11 anos, a depender do período cursado. Ao término do curso, há um teste 

conduzido pelo Conselho de Turismo, onde se exige pontuação superior a 60% para aprovação 

e licenciamento do guia. O credenciamento em idiomas estrangeiros é opcional, mas caso o 

guia opte em conduzir turistas em outros idiomas, deve passar por uma avaliação da língua 

estrangeira.  

Na Indonésia até os anos 80 não existia qualquer legislação de regulamento das 

profissões e isso causava diversos problemas, pois o país vivia um momento de grande 

desenvolvimento turístico. De acordo com Dahles (2002), após a criação do novo regime de 

governo (Nova Ordem de Suharto) todas as ocupações profissionais foram formalizadas, entre 

elas, os guias de turismo. 

O governo estabeleceu que os trabalhadores que realizavam guiamento de turistas 

deveriam passar por treinamento formal e foram definidos “critérios para indicar quem poderia 
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exercer a profissão e os guias foram estrategicamente organizados e utilizados para cumprir 

objetivos políticos” (VALLE, 2003, p. 49). 

A organização que o governo fez das atividades de guiamento, segundo Dahles (2001), 

envolveu também os conteúdos e demais informações que eram transmitidas pelos guias aos 

turistas. Uma das primeiras medidas para a organização da classe foi a criação de uma 

associação, onde conta que, acima de qualquer coisa, o compromisso dos guias é com o Estado, 

com a nação e sua cultura (DAHLES, 2001). 

Desde então, a profissão segue regulamentada e a licença para a atividade profissional 

é emitida pelas Autoridades Provinciais de Turismo. A qualificação exigida para a ocupação é 

o equivalente ao ensino médio, além de treinamento de guia local (WFTGA, 2011). Mantem-

se ativa a associação nacional, denominada Associação de Guias de Turismo da Indonésia, com 

12.000 membros em 2011 (WFTGA, 2011). 

Na Índia, a profissão é regulamentada pelo governo e supervisionada pelo Departamento 

de Pesquisas Arqueológicas. Exige-se dos trabalhadores ensino superior em qualquer área, além 

de um curso de formação de guias de turismo, ofertado pelo Instituto Indiano de Turismo e 

Gestão de Viagens, com carga horária de 420h, com duração média de 6 meses (WFTGA, 

2011). 

Segundo a WFTGA (2011), no país existem diversas entidades representativas da classe, 

entre associações e federações. Essas entidades, em 2011, somavam mais de três mil 

trabalhadores registrados. 

Na Malásia, Nepal, Tailândia, Sri Lanka e Butão, as atividades de guiamento de turistas 

também são regulamentadas pelo Ministério do Turismo de cada país. Em todos esses territórios 

existe qualificação teórica e prática, sendo que no Sri Lanka trata-se de uma formação de nível 

médio e no Nepal exige-se formação superior, além de um curso de 10 semanas, com carga 

horária de 560h (WFTGA, 2011). 

Na Austrália a profissão não é regulamenta (WFTGA, 2011). De acordo com a WFTGA 

(2011), no país existe uma entidade de classe nacional, chamada “Guiding Organisations of 

Australia” que conta com 124 guias. 

Em 1994, com o desenvolvimento do ecoturismo no país, cogitou-se a ideia de 

certificação para os trabalhadores do guiamento. Elaborou-se um projeto que reconhecia a 

importância desse profissional para elevar a qualidade dos serviços turísticos, contribuindo 

diretamente com a experiência do turista nesse ramo da atividade. Em 2001, a primeira turma 

do projeto formou 50 guias certificados, porém a partir disso o projeto enfrentou dificuldades: 

a falta de infraestrutura e a falta de professores especializados (WEILER; BLACK, 2002). 
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Valle (2003) evidencia a ausência do poder público em providenciar recursos para o 

projeto, visto que desenvolvimento do ecoturismo é uma das propostas de geração de emprego 

e renda no país. Ademais, o referido projeto apresenta uma contradição: “se não existem 

instrutores, como capacitar; e se há capacitação, como conseguir instrutores?” (VALLE, 2003, 

p. 49). 

Já na África do Sul, que é dividida em nove províncias, exige-se um curso específico 

para atuação em cada uma delas, de acordo com os guias de turismo. No país, existe os guias 

nacionais, que possuem habilitação para guiar por todo o território, e os guias regionais, 

habilitados a guiar apenas em determinada província. Além deles, há também a divisão entre 

guias culturais, guias de aventura e guias de safári. 

Nesse país a profissão é regulamentada pelo Departamento de Turismo do Governo e é 

exigida uma formação específica para habilitação do guia de turismo (WFTGA, 2011). De 

acordo com os guias, há discussões e projetos que pretendem transformar o curso de guia em 

uma formação universitária, porém até o momento, é uma formação de três semanas com prova 

teórica e prática. Além disso, também é exigido dos guias curso de primeiros socorros 

atualizado e a carteira de motorista na categoria profissional.  

Durante o exercício da atividade profissional, o guia deve portar a credencial e uma 

insígnia que lhe garante acesso gratuitos equipamentos turísticos. No que tange a fiscalização, 

os guias disseram que são multados aqueles que não portam sua credencial e insígnia, bem 

como os guias que atuam fora das regiões para as quais são habilitados ou trabalhadores sem a 

devida licença. 

No Egito, a profissão é regulamentada pelo Ministério do Turismo e os trabalhadores 

são filiados ao Sindicato Geral de Guias de Turismo do Egito. A qualificação exigida é um 

diploma universitário e o curso de Egiptologia (WFTGA, 2011). 

No Panamá não há regulamentação, qualquer pessoa pode desempenhar a atividade 

profissional. Porém, segundo os guias, há muitas vantagens em se credenciar e eles acreditam 

que, em breve, esse credenciamento será obrigatório. No momento, não formação específica, 

mas existem cursos de especialização em determinados assuntos e atrativos. 

No México, a profissão é licenciada pelo governo, por meio da Secretaria de Turismo.  

Exige-se formação no curso de guia de turismo e aprovação em exame profissional realizado 

pelo INAH (Instituto Nacional de Arqueologia e História). Além disso, o exercício profissional 

era restrito aos mexicanos, porém recentemente foi autorizado que imigrantes com residência 

fixa também se licenciem. 
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A fiscalização da atividade é realizada pelos fiscais do INAH que verificam, 

principalmente, as zonas arqueológicas e os parques. Como penalidade ao exercício irregular 

da profissão, são aplicadas multas. 

No país existe a divisão dos guias em categorias. Há o guia geral, com atuação em todo 

o México, e o guia local, com atuação específica em uma cidade ou em um sítio arqueológico. 

Para se conseguir o credenciamento, é necessária a conclusão de um curso técnico que possui 

como pré-requisito o ensino médio. No que se refere ao domínio de idiomas estrangeiros, os 

guias gerais precisam falar um idioma além do espanhol, ao passo que os guias locais não 

precisam. 

Segundo com os guias, esse curso para o credenciamento dura alguns meses e é ofertado 

por diversas instituições e, a depender de cada uma delas, possui diferentes durações. Para a 

renovação da credencial, solicita-se uma atualização de 180h. 

Em maior parte do Canadá, a profissão não é regulamentada pelos governos, porém em 

Montreal e na cidade de Quebec é regulada pelo governo municipal e os profissionais devem 

ser registrados na Associação de Guias de Turismo Profissionais. A qualificação necessária 

para o credenciamento é um curso de nível médio de 240h, além do estágio com práticas. 

Nas regiões de Toronto e British Columbia, apesar de não ser obrigatório, existem 

cursos de aproximadamente dois meses para treinamento dos profissionais que realizam os 

guiamentos (WFTGA, 2011). 

Na província de Ontário, solicita-se licença para guias que realizam atividade em áreas 

especificas, como rafting, passeios de ski ou em parques nacionais, porém não é necessária a 

licença para guiamentos por entretenimento (passeio a pé, guia gastronômico ou guia de 

excursões de ônibus), conforme explicação de um guia nos questionários. Nos casos em que é 

necessária a licença do guia, há fiscalização e multa em caso de infrações. 

Nos EUA a regulamentação da profissão depende da legislação de cada estado, mas, em 

sua maioria, configura-se como uma atividade livre. Em muitas regiões, apesar de não ser 

regulamentada pelo governo, são ofertadas qualificações para os trabalhadores da área.  

Na região de Houston, no estado do Texas, por exemplo, a profissão não é 

regulamentada, mas existe uma formação para qualificação dos trabalhadores que se dedicam 

ao guiamento de turistas. Trata-se de um curso de um ano que habilita o registro do profissional 

na associação local de guias de turismo (WFTGA, 2011). 

Na cidade de Nova Orleans, o registro na prefeitura precisa ser renovado anualmente. 

Para poderem se cadastrar os guias devem fazer o curso de Orientação Turística, que possui 
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duração de oito semanas e é ofertado na faculdade comunitária. Ao término do curso o aluno 

deve passar por uma avaliação que permitirá o registro (WFTGA, 2011). 

No estado de Nova Iorque, os guias devem se credenciar no Departamento de Defesa 

do Consumidor, mas não há formação específica. Em Washington, o registro é realizado no 

governo distrital e os guias devem realizar um curso livre (não conta como crédito universitário) 

(WFTGA, 2011). De acordo com os guias de turismo, na California, a formação profissional é 

optativa, mas o registro na agência local do governo é obrigatório.  

Nas regiões de Chicago, Dallas, Boston, Santo Antônio e São Diego não há qualquer 

regulamentação ou treinamento, de acordo com a WFTGA (2011).  

Nos estados em que se solicita registro profissional e há oferta dos cursos de 

qualificação, os guias de turismo informaram que há fiscalização, mas é insuficiente e acaba 

por permitir a prática irregular de muitos trabalhadores. 

Na América do Sul, no Peru, a profissão é regulamentada. Para exercício profissional é 

necessário cursar uma formação de 16h ofertada pelo governo local e se cadastrar no órgão 

oficial de turismo (WFTGA, 2011). 

No Chile, a profissão não é regulamentada e não há qualquer legislação específica para 

o exercício da atividade. Os guias se queixam da ausência dessa regulação e da ausência de um 

Ministério do Turismo. “Em nosso país, temos um escritório do governo, Sernatur, mas não 

temos legislação para ver quem pode e quem não pode ser guia de turismo. Nossa atividade 

não é fiscalizada, então qualquer pessoa pode trabalhar como guia, mesmo se não tiver estudos 

em nossa área” (p. 12). 

No país, existem alguns cursos técnicos na área de turismo e de agenciamento de 

viagens, mas os guias comentam que não vale a pena, pois sem a obrigatoriedade da 

qualificação, as agências pagam o mesmo valor por um roteiro, independentemente se a pessoa 

possui estudos na área ou não. 

Na Bolívia, exige-se formação superior (curso de 3 anos) para a habilitação de guias de 

turismo em territórios urbanos, porém existem os guias de sítio que podem ser camponeses e 

não há exigência de formação ou registro. 

Na Argentina, a profissão é regulamentada pelo governo e a formação necessária para o 

credenciamento é a licenciatura em turismo, um curso de nível superior com duração média de 

três anos. Ainda assim, os guias comentam que existe pouca fiscalização e muitos motoristas 

de aplicativo realizam a atividade ilegalmente. 
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No Uruguai, os guias de turismo devem ser registrados no Ministério do Turismo e 

possuem uma habilitação profissional. A qualificação exigida para o exercício da atividade é 

uma formação profissional de nível superior, com duração de 2 anos para os guias nacionais. 

Com essa descrição da organização da atividade profissional do guia de turismo em 

diferentes regiões do mundo, pode-se perceber que na maioria dos países identificados nessa 

pesquisa a profissão é regulamentada. Em outros locais é parcialmente regulamentada, a 

depender da região administrativa ou do tipo de atividade desenvolvida pelo guia de turismo. E 

em alguns outros países é considerada uma profissão de livre exercício e sem regulação. 

É possível observar que a regulamentação da profissão não é diretamente vinculada com 

o credenciamento dos trabalhadores, pois em diversas localidades onde a atividade não é 

regulamentada, existe a possibilidade de cadastro dos profissionais em órgãos oficiais, ainda 

que voluntariamente.  

Essa análise também permite identificar uma ampla variedade de formatos dos cursos 

de guia de turismo. Há países com cursos universitários, outros com cursos técnicos ou ainda 

com cursos livres, cada qual com diferentes composições de carga horária. Essa diversidade de 

configuração das formações reflete na qualidade da educação recebida pelos trabalhadores, à 

medida que alguns cursos oferecem conteúdos mais aprofundados e específicos, enquanto 

outros são mais superficiais.  

No que diz respeito à formação dos guias, também é possível constatar a variedade de 

disciplinas que compõem os cursos. Entende-se que essas matérias são referências ao segmento 

de turismo mais desenvolvido na região, por isso alguns cursos ensinam a história local, outros 

tratam de arqueologia e outros sobre arquitetura. 

Por outro lado, o domínio de idiomas estrangeiros mostrou-se necessário na maior parte 

das regiões estudadas, configurando-se, em muitos países, como um requisito obrigatório para 

o credenciamento dos guias. No Brasil, não é dada essa importância, visto que o domínio de 

outros idiomas figura como um diferencial dos profissionais e não como um elemento 

necessário para a categoria. 

Outro ponto percebido nessa discussão é com relação às tipologias de guias de turismo. 

Observa-se que em muitos países existe a distinção entre os guias que atuam só em um atrativo 

(como os monitores de turismo no Brasil) e outros que podem atuar em deslocamentos regionais 

ou nacionais (como os guias regionais e nacionais do Brasil). Identifica-se também a 

diferenciação entre os trabalhadores que exercem atividades de receptivo e os que atuam em 

emissivo. 
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Um dos aspectos observados que mais se diferencia da organização da profissão no 

Brasil é a realização de exames profissionais. Em muitas localidades, após a formação 

específica, existe a necessidade do trabalhador ser aprovado em um teste (teórico ou prático) 

para obter o registro profissional. Soma a isso, a exigência que alguns países fazem de uma 

formação de reciclagem pra renovação do cadastro.  

Uma das características mais comuns entre guias de diferentes países é o uso de uma 

credencial, também chamada de crachá ou carteira profissional, alguns países utilizam insígnias 

e distintivos. Independente do nome ou do formato, nota-se que a utilização de um objeto de 

identificação é muito comum, seja para fins de fiscalização ou reconhecimento para os turistas 

e atrativos turísticos.  

Entre as similaridades da profissão no Brasil e no restante do mundo, pode-se pontuar 

as queixas sobre a ausência de fiscalização efetiva. Guias de diferentes países sinalizaram que 

apesar da regulamentação da profissão e da necessidade de credenciamento junto aos órgãos 

oficiais, a ausência de fiscalização acaba por permitir o exercício ilegal da atividade. 

Apesar de entender e concordar com a importância da fiscalização para a valorização da 

atividade profissional e do ordenamento da profissão, gera um incomodo perceber que em 

tantos países (inclusive no Brasil) os únicos penalizados pelo exercício ilegal da profissão são 

os trabalhadores. É preciso que os exemplos de Israel e da Turquia sejam seguidos e que as 

empresas contratantes (agências, operadoras e transportadoras) também sejam 

responsabilizadas pela infração.  

Muitas vezes, o trabalhador não se qualifica para o credenciamento oficial, pois não teve 

acesso ao curso, seja por limitações financeiras ou dificuldade de acesso às instituições de 

ensino. E por realizar atividades irregulares, fica refém das lógicas do mercado que impõe 

tarifas abaixo da média, entre outras medidas. Por isso, entende-se que não é justo, ou tampouco 

efeito para o combate às atividades ilegais, que apenas o trabalhador seja penalizado. 
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2 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Toda pesquisa surge de uma inquietude diante da realidade e carrega consigo o desejo 

de mudar o mundo, ainda que esteja contribuindo com as transformações em apenas uma área 

da sociedade. Não se trata de um discurso heroico, mas da esperança de que um futuro com dias 

melhores é possível. 

Para que se possa transformar a realidade é preciso compreendê-la e para isso necessita-

se exercitar a observação, a interpretação e a crítica para, só então, propor mudanças que sejam 

estruturais (FERNANDES, 2020). Por esse motivo, é importante uma proposta metodológica 

que conduza a pesquisa para resultados que auxiliem na compreensão do mundo como ele é 

hoje, ao mesmo tempo em que possibilite questionamentos e reflexões capazes de fundamentar 

uma prática transformadora.  

Esta prática transformadora, denominada práxis, é essencial para que os resultados dos 

estudos e pesquisas contribuam com mudanças reais na sociedade e não fiquem limitadas as 

fronteiras acadêmicas. É nesse sentido que Martins (2006, p. 11) afirma que “a atividade teórica 

por si mesma em nada altera a existência concreta do fenômeno. Esta alteração apenas se revela 

possível quando a atividade teórica orienta a intervenção prática transformadora da realidade”. 

Essa práxis a qual se refere é diferente de apenas prática, não é antônimo de teoria, trata-

se da unidade dialética entre teoria e prática (FREIRE, 1979), onde uma atua sob a outra, 

impactando-se mutuamente. Assim, os homens e mulheres agem cotidianamente, depois 

refletem sobre suas ações, sobre as contradições da realidade e, então, utilizam o produto dessa 

reflexão para orientar a ação seguinte (FERNANDES, 2020). Esse é o propósito do 

desenvolvimento das pesquisas acadêmicas, refletir e tentar entender os conflitos e as 

contradições da vida cotidiana, para que se possa auxiliar nas ações futuras.  

“O foco em práxis garante que a parte da construção material das condições necessárias 

para mudar a realidade esteja sempre presente” (FERNANDES, 2020, p. 60). Por isso, a 

compreensão sobre práxis é fundamental, pois trata-se de uma categoria medular para o 

materialismo histórico e dialético. Método esse que não se limita a interpretar o mundo, mas, 

principalmente, contribuir com a sua transformação (MARX, 1845).  

O materialismo histórico, enquanto método de análise e transformação da sociedade foi 

desenvolvido a partir da lógica dialética, por essa razão para compreendê-lo é preciso entender 

esse movimento em si. Para Konder (2004), quem denomina a dialética como filosofia da 

mudança, esse movimento dialético é “[...] uma maneira de pensar elaborada em função da 
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necessidade de reconhecermos a constante emergência do novo na realidade humana” 

(KONDER, 2004, p. 39).  

Em contraposição à lógica formal, a lógica dialética busca compreender a realidade, 

entendendo sua natureza essencialmente contraditória, conflituosa e em constantes movimentos 

e transformações (ALVES, 2010; MARTINS, 2006; PIRES, 1997; PLENTZ, 2007). Por esse 

motivo, Moesch (2000) aponta essa lógica como o lado dinâmico e mutável do real, definindo 

a dialética como uma “[...] forma de pensar e compreender a realidade como um processo em 

permanente contradição” (MOESCH, 2000, p. 49). 

Por muitos anos, as pesquisas em turismo foram, majoritariamente, guiadas pela lógica 

formal (MOESCH, 2000; SANTOS FILHO, 2005). Santos Filho (2005, p. 16) aponta que “o 

discurso que encaminha a discussão do turismo trata o fenômeno como um mundo à parte das 

questões políticas, econômicas e sociais”, porém ao se analisar as dinâmicas que envolvem o 

mundo do trabalho e suas transformações e características, verifica-se a necessidade de 

compreensão dessas interações contraditórias como resultado de processos sociais e históricos 

e, por isso, a lógica dialética figura como um caminho oportuno. 

Ainda que as primeiras discussões sobre a dialética tenham acontecido na Grécia antiga, 

onde era vista como a arte do diálogo, em que a construção do conhecimento e a busca pela 

verdade se davam mediante indagações e questionamentos, foi na obra de Hegel que o 

pensamento dialético se desenvolveu enquanto método  (GIL, 2008; PIRES, 1997; PLENTZ, 

2007). 

Para Hegel, novos conhecimentos são gerados a partir das contradições, por isso ele 

entende a dialética como a contradição que transforma ciclicamente, por meio da tese, que é 

questionada pela antítese, gerando a síntese. A síntese, por sua vez, configura-se como uma 

nova tese, que também será questionada e assim sequencialmente. Fernandes (2020) explica 

que a tese representa um problema ou situação inicial, a antítese é o confronto desse problema 

com a realidade que procederá na síntese, como uma ação resultante desse conflito entre tese e 

antítese, ao mesmo tempo em que gerará novas problemáticas.   

No entanto, Hegel era um idealista, pois defendia a hegemonia da ideia sobre a matéria, 

entendendo que a realidade era conhecida a partir do pensamento e as contradições aconteciam 

na superestrutura da sociedade. Em relação a isso, Marx teceu suas principais críticas ao 

pensamento hegeliano, distanciando-se das suas referências de origem, e reinterpretou o método 

pautando-se na materialidade, evidenciando a hegemonia da matéria sobre as ideias e 

entendendo que as contradições se iniciam na infraestrutura social (ALVES, 2010; 

FERNANDES, 2020; GIL, 2008; MOESCH, 2000; PIRES, 1997). 
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Ao contrário de Hegel, o pensamento de Marx partia do concreto para o abstrato, 

observando o movimento dialético a partir das condições materiais da sociedade 

(FERNANDES, 2020). Diante disso, Alves (2010, p. 01) esclarece que “materialismo é toda 

concepção filosófica que aponta a matéria como substância primeira e última de qualquer ser, 

coisa ou fenômeno do universo”, contrapondo-se às visões idealistas, nas quais o cerne é a ideia 

e o pensamento. 

Nesse sentido, entende-se que as ideias e ideologias de uma sociedade não existem 

independentemente, pois elas são fundamentadas nas condições materiais da existência 

humana. Por essa razão, para que haja transformações na realidade não bastam ideais diferentes, 

é preciso que existam novas e diferentes condições para a vida social historicamente localizada.  

O método desenvolvido por Marx, além de dialético e materialista, é também histórico. 

Assim, além de compreender a realidade como um movimento em constantes transformações e 

contradições, pautadas nas condições materiais, ele entende que tal materialidade é fruto de 

acumulativas dinâmicas históricas (ALVES, 2010; FERNANDES, 2020; PIRES, 1997; 

PLENTZ, 2007). Por isso, comenta que “Os homens fazem a sua própria história; contudo, não 

a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles que escolhem as circunstâncias sob as 

quais ela é feita, mas estas lhe foram transmitidas assim como se encontram” (MARX, 2011, p. 

25). 

Diante disso, Santos Filho (2005, p. 21) aponta que “buscar, no passado, as raízes para 

a explicação dos fatos não está errado, sua fragilidade pode aparecer quando não 

contextualizamos historicamente os mesmos, isto é, quando desprezamos, na maioria das vezes, 

a contradição”. Por esse motivo, a compreensão acerca da historicidade dos processos e 

fenômenos é fundamental para o entendimento de que tais fatos não acontecem de maneira 

isolada, eles são fruto de complexas relações históricas em contínuo desenvolvimento. Em vista 

disso, Sabrina Fernandes (2020, p. 60–61) analisa que “[...] nada do que enfrentamos existe sem 

sua história. Não viemos de um vazio, e nosso conhecimento precisa se fundar também na 

compreensão de que todas essas circunstâncias exigem entendimento de como surgiram e como 

são sustentadas (ou não) até hoje”. 

A utilização do materialismo histórico e dialético “[...] no estudo do turismo recoloca 

um outro entendimento sobre o fenômeno, a capacidade crítica, de visão de totalidade e a 

possibilidade de perceber que os conceitos são produtos do movimento da história” (SANTOS 

FILHO, 2005, p. 14). Tal prática, de acordo com Plentz (2007), deveria compor qualquer 

exercício de pesquisa: 
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[...] partir da prática social que exercemos; organizar um processo de interpretação 

crítica dela, que vai do descritivo ao reflexivo; realizar de forma rigorosa – entretanto 

que seja sensível – a análise, síntese, indução e dedução; situar o fazer nas tensões e 

contradições de fundo e obter conclusões teóricas e ensinamentos práticos. Trata-se 

de um método e procedimentos concretos que sejam coerentes com sua 

fundamentação filosófica e que permitam fazer da pesquisa, efetivamente, uma 

interpretação crítica de nossas experiências e uma ferramenta transformadora e 

criadora (PLENTZ, 2007, p. 89). 

É nesse sentido que o materialismo histórico e dialético fundamenta o desenvolvimento 

dessa pesquisa, auxiliando na compreensão das contradições e dos contextos históricos que 

proporcionaram as atuais condições de trabalho dos guias de turismo no Brasil. Por se tratar de 

um método de análise e transformação da realidade pautado, principalmente, na práxis, espera-

se que a caracterização do trabalho dessa categoria profissional, bem como as reflexões acerca 

disso, subsidie projetos e ações capazes de alterar a realidade contraditória e conflituosa desses 

trabalhadores. 

Por fim, entende-se que para que a realidade possa ser compreendida e interpretada são 

necessários alguns instrumentos que “[...] são ferramentas diversas para entender e explicar o 

mundo, o materialismo histórico e dialético é o método que instrui como usar cada uma delas” 

(FERNANDES, 2020, p. 59). Os instrumentos utilizados nessa pesquisa, seus usos, orientações 

e procedimentos estão detalhados a seguir. 

 

2.1 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Os instrumentos de pesquisa são as técnicas operacionais de pesquisa que envolvem a 

coleta de dados e a análise dos resultados a fim de se atingir os objetivos do estudo (DENCKER, 

1998; GIL, 2008). “Esses instrumentos são meios de que se vale o pesquisador de ‘apoderar-se 

da matéria’” (NETTO, 2009, p. 10), pois tais técnicas e procedimentos munem o pesquisador 

de ferramentas objetivas para o desenvolvimento da pesquisa no sentido prático (DENCKER, 

1998; GIL, 2008). 

Nesta pesquisa foram utilizados instrumentos de abordagem mista, coletando tanto 

dados qualitativos como quantitativos, a fim de subsidiarem uma análise e compreensão mais 

completa e dinâmica da realidade. Quanto a isso, Gil (2008) destaca que diversos instrumentos 

podem ser combinados, afinal “nem sempre um método é adotado rigorosamente ou 

exclusivamente numa investigação” (GIL, 2008, p. 15), uma vez que cada técnica, entre as 

diversas existentes, possuem um alcance e propósito diferenciado (NETTO, 2009). 
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Prates (2012) comenta sobre a importância de associação dos métodos para a 

compreensão da realidade: 

A expressão do real se manifesta e se constitui por elementos quantitativos e 

qualitativos, objetivos e subjetivos, particulares e universais, intrinsecamente 

relacionados. Sua separação pode se efetivar apenas para fins didáticos, contudo, ao 

analisarmos o movimento ou a “vida da realidade”, para usar uma expressão de 

Lefebvre (1991), é necessário reconhecermos que todos estes aspectos precisam ser 

interconectados para que a explicação contemple o fenômeno como unidade dialética 

e tenha, portanto, coerência com o próprio método (PRATES, 2012, p.17). 

As pesquisas de métodos mistos são importantes para dar espaços para as vozes dos 

sujeitos pesquisados, ao mesmo tempo em que pode “contribuir com a elevação de sua 

consciência, valorizando o processo e aportando sugestões no sentido de contribuir com 

mudanças que possam ter impactos na melhoria da vida dos sujeitos” (PRATES, 2012, p.124). 

Nesse estudo, utilizou-se como técnicas para coleta de dados e informações, 

considerando a proposta metodológica e os objetivos do estudo: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, questionários e entrevistas. Os dados coletados na pesquisa bibliográfica 

e documental serviram de fundamentação para a discussão e análise crítica dos dados coletados 

por meio dos questionários e entrevistas.  

Tais instrumentos de pesquisa são coerentes com a proposta metodológica apresentada 

anteriormente, visto que, conforme apontado por Netto (2009, p. 10), “o próprio Marx recorreu 

à utilização de distintas técnicas de pesquisa (hoje caracterizadas como análise bibliográfica e 

documental, análise textual, análise de conteúdo, observação sistemática e participante, 

entrevistas, instrumentos quantitativos etc.) [...]”.  

 

2.1.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

A pesquisa bibliográfica pode ser compreendida como aquela fundamentada em fontes 

já elaboradas cientificamente, como livros, artigos científicos, teses e dissertações. Esse 

instrumento de pesquisa é imprescindível para a construção do referencial teórico, pois permite 

ao pesquisador uma visão panorâmica e diversa sobre seu objeto (GIL, 2008; VEAL, 2011). 

Para que se possa compreender a realidade é preciso um conhecimento prévio que subsidie a 

interpretação e a análise crítica. 

Por isso, essa técnica de pesquisa é considerada, por Knechtel (2014), como o pilar para 

qualquer tipo de investigação, pois desempenha diversos papéis durante todo o 

desenvolvimento do estudo, desde fonte de informação sobre outras pesquisas realizadas com 
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a mesma temática até ideias sobre metodologia e teorias, ou referências para comparação de 

resultados (GIL, 2008; VEAL, 2011). De acordo com Veal (2011, p. 91) “revisão bibliográfica 

é um termo acadêmico que se refere ao processo de identificar e estudar pesquisas anteriormente 

publicadas, relevantes para o tema de interesse”.  

No entanto, não se trata de uma “repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183), mas sim análise crítica sobre o tema por 

diferentes enfoques e/ou abordagens, permitindo que se chegue a novas conclusões 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). Por essa razão, Santos Filho (2005, p. 15) diz que “o 

procedimento imediato é entender e repensar o existe, demonstrando que historicamente 

surgirão constantes e novos paradigmas no campo do turismo e das ciências sociais em geral”. 

Nesse sentido, pautando-se na bagagem sobre o tema e sua historicidade, podem ser apontados 

dialeticamente as contradições dos fenômenos e processos envolvidos na pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica desenvolvida para esse estudo foi dividida em dois grandes 

eixos temáticos: mundo do trabalho e guias de turismo. A investigação sobre a literatura 

referente ao mundo do trabalho envolveu materiais sobre as recentes transformações do mundo 

do trabalho, as novas configurações da classe trabalhadora, os trabalhadores do setor de 

serviços, em especial da área de turismo, e as dimensões para a caracterização e discussão sobre 

as condições de trabalho do guia de turismo. No que tange a investigação sobre os guias de 

turismo, os materiais tratam sobre caracterização do profissional e da profissão em diversos 

aspectos, além do histórico e definição dessa categoria de trabalhadores.   

Os resultados desse levantamento bibliográfico, em conjunto com a pesquisa 

documental, foram fundamentais para o embasamento teórico e para as discussões dos 

resultados da pesquisa de campo (questionários e entrevistas), objetivando a compreensão da 

realidade para que se possa intervir e transformá-la. 

 

2.1.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

A pesquisa documental é bastante semelhante à pesquisa bibliográfica, porém esta se 

configura como a investigação de materiais não acadêmicos, como reportagens, cartas, 

documentos oficiais, fontes estatísticas, leis e regulamentos, relatórios, atas e ofícios, materiais 

audiovisuais, arquivos particulares, entre outros (GIL, 2008; PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Assim como a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental é importante para que o 

pesquisador se muna de materiais que auxiliem na compreensão e interpretação do mundo, 

fundamentando as análises críticas e as propostas de transformação. 
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A principal característica da pesquisa documental é o acesso a fontes de dados primários, 

ou seja, que ainda não foram analisados cientificamente (MARCONI; LAKATOS, 2003). De 

acordo com Gil (2008), enquanto a pesquisa bibliográfica explora fontes que já foram discutidas 

por diversos autores, a pesquisa documental tratará de materiais que ainda não foram analisados 

criticamente. Na realidade, alguns deles, como relatórios, até receberam algum tratamento, mas 

há possibilidade de serem reanalisados criticamente de acordo com o objetivo da pesquisa. 

Por muitos anos, a ausência de documentação para a pesquisa foi um empecilho aos 

pesquisadores, porém hoje há um excesso de informações e documentos que, muitas vezes, 

encontram-se dispersos (MARCONI; LAKATOS, 2003; PRODANOV; FREITAS, 2013). Por 

isso, é necessário que haja uma concentração e ordenamento desses materiais a partir do 

julgamento sobre sua pertinência, credibilidade e representatividade diante dos objetivos da 

pesquisa (CELLARD, 2012). Dessa forma, a primeira etapa da pesquisa documental consiste 

na seleção, sistematização e exploração das fontes documentais (GIL, 2008; MARCONI; 

LAKATOS, 2003), na sequência desenvolve-se a análise. 

No contexto desta pesquisa, foram analisados documentos normativos, tais como leis, 

decretos e portarias, do mesmo modo que se tratou de informações e relatórios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro de Prestadores de 

Serviços Turísticos (Cadastur), todos referentes às temáticas do mundo do trabalho e ao 

exercício profissional do guia de turismo.  

A descrição e interpretação dos referidos materiais foi apresentada conforme sua 

contextualização ao longo do desenvolvimento do trabalho. No entanto, ressalta-se que essa 

etapa de pesquisa documental contribuiu para a o entendimento dos processos históricos e suas 

contradições que fundamentam o trabalho do guia de turismo até os dias atuais. 

Também compuseram os materiais da pesquisa documental reportagens da mídia sobre 

a realidade atual dos guias de turismo, especialmente nos contextos da pandemia. Outros 

documentos analisados referiam-se à tarifários e relatórios de pesquisas internas de sindicatos 

e associações de guias de turismo, tais materiais foram obtidos em sites oficiais das entidades 

e/ou enviado pelas fontes entrevistadas.  

Alguns dados, especificamente àqueles referentes aos guias de turismo vinculados como 

microempreendedores individuais (MEIs) não estavam disponíveis em sites oficiais, como do 

Ministério do Turismo ou Receita Federal e Ministério da Economia. Diante disso, protocolou-

se a solicitação de acesso aos referidos dados no Portal da Transparência. Após os trâmites, 

receberam-se dois relatórios: um do Ministério do Turismo relativo aos guias de turismo 
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cadastrados como MEI no Cadastur e outro do Ministério da Economia sobre números de MEIs 

vinculadas à Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAEs) específicos. Os 

dados fornecidos nesses relatórios compuseram as análises dessa pesquisa, auxiliando na 

compreensão sobre a organização do trabalho do guia de turismo diante das transformações do 

mundo do trabalho. 

Essa necessidade de solicitação de informações às instituições e órgãos específicos foi 

pontuada por Veal (2011),  que afirmou que muitos dados são coletados e mantidos em suas 

instituições apenas para fins administrativos e rotineiros, são os chamados dados secundários, 

pois seu principal uso é para a gestão do órgão/instituição e a pesquisa seria, portanto, um uso 

secundário.  

Realizou-se a pesquisa documental nesse estudo, principalmente, a fim de caracterizar 

e contextualizar o objeto de estudo, compreendendo suas contradições e conflitos, auxiliando 

também na justificativa e demonstração de sua relevância. Os documentos examinados foram 

de suma importância para a delimitação da abrangência das análises no período histórico e no 

território pesquisado. Quanto a isso, Cellard (2012, p. 295) afirma que “[...] pode-se operar um 

corte longitudinal que favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de 

indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, praticas, etc. 

bem como o de sua gênese até os nossos dias”. 

Isso porque esse estudo está concentrado no trabalho dos guias de turismo no Brasil, 

que se difere do exercício da profissão em outros países, conforme demonstrado pela 

documentação analisada e pelos resultados dos questionários. Além disso, as legislações, 

reportagens e outros materiais permitiram a delimitação do período estudado, considerando sua 

construção histórica, afinal “o documento permite acrescentar a dimensão tempo à 

compreensão social” (CELLARD, 2012, p. 295). 

 

2.1.3 QUESTIONÁRIOS 

 

Os questionários são uma listagem de perguntas utilizadas em pesquisas para a coleta 

de dados (GIL, 2008; VEAL, 2011), caracterizam-se como “uma série ordenada de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito pelo informante (respondente)” (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 106), portanto, esse é um instrumento de pesquisa auto aplicado. Quando 

as perguntas são realizadas oralmente e o pesquisador as registra, configura-se como a aplicação 

de formulários, também conhecidos como questionários com entrevistas (GIL, 2008; 

MARCONI; LAKATOS, 2003; VEAL, 2011). 
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O diferencial desse instrumento auto aplicado é pontuado por Prates (2012) que 

relembra os questionários aplicados por Marx aos operários franceses, onde ele dizia que era 

essencial “que os próprios sujeitos descrevessem as condições nas quais eram explorados, pois 

[...] somente eles poderiam convenientemente fazê-lo” (PRATES, 2012, p. 118). Portanto, o 

uso de técnicas de pesquisa que coletem dados diretamente dos sujeitos investigados é 

fundamental para a compreensão e interpretação da realidade vivida por esse grupo. Sendo 

assim, nessa pesquisa na qual os sujeitos são trabalhadores é apropriado a utilização de 

questionários para que os próprios guias de turismo caracterizem suas atividades.  

Os questionários são muito utilizados em pesquisas quantitativas, mas isso não impede 

de serem combinados com outros métodos das pesquisas qualitativas, afinal, os dados de ambos 

acabam se completando dentro do estudo, inclusive é uma das técnicas mais utilizadas em 

pesquisas de lazer e turismo (BONI; QUARESMA, 2005; VEAL, 2011). Sobre a utilização de 

métodos mistos, Prates (2012) afirma que pesquisadores preocupados em transformar a 

realidade devem buscar a apreensão integral dos objetos estudados e isso envolve argumentos 

pautados em dados quantitativos e qualitativos, caso contrário haverá “a supervalorização de 

um desses aspectos [que] pode significar a secundarização do outro de igual relevância” 

(PRATES, 2012, p. 117). 

Por essa razão, de acordo com Gil (2008), a construção de um questionário envolve a 

tradução dos objetivos da pesquisa em questões especificas, assim, as respostas serão capazes 

de gerar dados e informações necessárias e relevantes para as análises do estudo.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa elaborou-se dois questionários com objetivos e 

públicos distintos. O primeiro deles (Apêndice B) foi destinado aos guias de turismo do Brasil 

e o segundo (Apêndice C) aos guias de turismo do exterior. Ambos (Apêndice B e C) contavam 

com a leitura e concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices D e 

E) como pré-requisito para que o participante desse início às questões.  

O questionário para os guias de turismo do Brasil pretendeu, em consonância com os 

objetivos da pesquisa, caracterizar o trabalho do guia de turismo no país e traçar um perfil 

desses trabalhadores. Para isso, utilizou-se de blocos de questões sobre as temáticas: 

identificação, atuação, caracterização dos trabalhadores, escolaridade, remuneração, jornadas 

de trabalho, caracterização das atividades desenvolvidas, sazonalidade, acidentes e doenças 

associadas ao trabalho, posição na ocupação, rede, pandemia e outros contatos. Os blocos 

relacionados às redes e aos contatos foram fundamentais para a aplicação das entrevistas, pois 

por meio das indicações realizadas nessas questões realizaram-se os convites para os guias que 

foram entrevistados.  
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A proposta de se utilizar os questionários como caminho para se chegar aos sujeitos que 

seriam entrevistados é sustentada por um pensamento materialista que sai do concreto para o 

abstrato. 

Como bom materialista, Marx separa claramente o que é da ordem da realidade, do 

objeto, do que é da ordem do pensamento (o conhecimento operado pelo sujeito): 

começa-se “pelo real e pelo concreto”, que aparecem como dados; pela análise, um e 

outros elementos são abstraídos e, progressivamente, com o avanço da análise, chega-

se a conceitos, a abstrações que remetem a determinações as mais simples. Este foi o 

caminho ou, se quiser, o método [...] (NETTO, 2009, p. 19). 

O questionário para os guias de turismo do exterior objetivou a investigação sobre o 

exercício profissional em outros países a fim de comparação com o trabalho no Brasil, uma vez 

que é sabido que em diferentes países a profissão possui características e formas de trabalho 

distintas. Para esse fim, dividiram-se os questionamentos nos blocos: localização, legislação do 

país em que atuam, escolaridade, atividades desenvolvidas, entidades representativas, jornadas 

de trabalho, remuneração e outros contatos.  

Os objetivos dessa pesquisa pautaram a elaboração dos dois questionários que contaram 

tanto com questões fechadas (dicotômicas ou múltipla escolha), como questões abertas e 

dependentes. As questões abertas são livres e possuem espaço para que os participantes 

registrem suas próprias respostas, manifestando suas opiniões. As questões dependentes são 

aquelas que só fazem sentido para alguns dos pesquisados, por isso só são respondidas por 

aqueles que em questões anteriores tiveram determinada resposta. As questões fechadas são 

aquelas que oferecem aos pesquisados uma lista de possibilidade de respostas pré-

determinadas. Nas alternativas listadas nas questões fechadas, buscou-se a utilização da escala 

Likert, onde os respondentes sinalizam seu nível de concordância, frequência, importância ou 

probabilidade diante das afirmações apresentadas (GIL, 2008; MARCONI; LAKATOS, 2003; 

PRODANOV; FREITAS, 2013; VEAL, 2011). 

Seguindo a recomendação de Prodanov e Freitas (2013), as primeiras perguntas partiram 

de temáticas mais gerais, como identificação, caracterização dos trabalhadores e escolaridade, 

a fim de uma aproximação do respondente com a pesquisa, para depois inserir as questões mais 

específicas sobre o trabalho, como remuneração, jornadas de trabalho, sazonalidade e acidentes. 

Veal (2011) e Gil (2008) também orientam sobre a utilização da linguagem adequada com o 

público, por isso, diversos conteúdos da construção teórica dessa pesquisa foram adaptados para 

a elaboração das questões.  

Após a estruturação do questionário, aplicou-se um pré-teste do instrumento com 10 

guias de turismo para os questionários do Apêndice B e com 05 guias para o questionário do 
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Apêndice C. Com as devolutivas, foram realizados pequenos ajustes que facilitassem a 

interpretação das questões, como a inclusão das descrições nas perguntas e da sinalização 

detalhada de algumas alternativas. 

A aplicação dos questionários se deu por meio eletrônico, as questões foram inseridas e 

formatadas em um formulário do Google e o link enviado aos potenciais respondentes. A 

utilização do meio digital para circulação dos questionários foi vantajosa, pois permitiu o 

contato com participantes geograficamente distantes, ampliando o alcance da pesquisa e 

corroborando com o objetivo de caracterizar as diferentes formas de trabalho do guia de turismo 

pelo Brasil. A circulação dos questionários se deu, em boa parte, internamente em grupos de 

guia de turismo no Whatsapp e no Facebook.  

No que se refere à amostragem, com o questionário do Apêndice C, mais do que um 

número determinado de respondentes, intencionava-se uma variedade de representantes de 

diferentes países, para que se pudesse comparar com o Brasil. Esse questionário circulou apenas 

pelas mídias digitais, pois não há uma sistematização conjunta dos guias de turismo a nível 

mundial. 

O questionário do Apêndice B foi disponibilizado para toda a população de guias de 

turismo do Brasil, conforme cadastro no Cadastur do Ministério do Turismo. No relatório do 

MTur, referente aos dados do Cadastur no primeiro trimestre de 2020, havia 24.284 guias de 

turismo na plataforma. Os questionários foram enviados para os e-mails cadastrados, além da 

circulação e convite de outros guias pelas mídias digitais. Pretendia-se uma amostragem 

significativa entre os guias do Brasil, para que os resultados da pesquisa pudessem obter algum 

grau de generalização no que tange às atuais condições de trabalho dos guias de turismo, porém 

o mais esperado era que houvesse representantes das diferentes regiões do país, para que as 

especificidades de cada localidade pudessem ser percebidas.  

O cadastro dos prestadores de serviços turísticos junto ao Ministério do Turismo foi 

determinado na Política Nacional de Turismo, em 2008, com a finalidade de auxiliar no 

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico no país, conforme consta na lei n° 

11.771/2008 (BRASIL, 2008). O Cadastur que se configura como um Sistema Nacional de 

Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos foi instituído pela Portaria do Ministério do 

Turismo nº 130 de 2011 (BRASIL, 2011).  

O Cadastur é um sistema online, responsável pelo controle dos prestadores de serviços 

turísticos no país e conta com a colaboração dos órgãos oficiais de turismo das unidades 

federativas (BRASIL, 2021). É uma plataforma gratuita que disponibiliza o cadastro e a 

consulta online de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, instituindo 
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credibilidade aos seus prestadores de serviços e empresas cadastradas, além de contribuir para 

a divulgação e ao acesso à diversas linhas de crédito.  

É valido ressaltar que entre as categorias que podem se cadastrar no Cadastur, os guias 

de turismo são os únicos que podem optar pelo cadastro como pessoa física ou pessoa jurídica, 

todas as outras categorias configuram-se apenas como pessoas jurídicas. Ademais, existem 

algumas categorias que são de cadastro obrigatório, ou seja, para a legalidade do exercício é 

fundamental que estejam no Cadastur. 

 

Quadro 1 – Obrigatoriedade de cadastro no Cadastur 

CADASTRO OBRIGATÓRIO CADASTRO OPCIONAL 

Acampamentos turísticos Casas de espetáculo, shows e equipamentos de animação turística 

Agências de turismo Centros ou locais de exposição, feiras e etc. 

Guias de Turismo Empreendimentos de apoio à pesca 

Meios de Hospedagem Empreendimentos de entretenimento e lazer 

Organizadora de Eventos Empreendimentos de turismo náutico 

Parques temáticos Locadora de veículos 

Transportadoras turísticas Parques aquáticos 

 Prestadores de serviços de infraestrutura e apoio a eventos 

 Prestadores especializados em segmentos turísticos 

 Restaurantes, cafés, bares e similares 
Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021 adaptado da Portaria Mtur nº 130/2011 (BRASIL, 2011). 

Reconhece-se a pouca divulgação do uso da plataforma, bem como a ausência de 

fiscalização sobre os empreendimentos e profissionais de cadastros obrigatórios, acarretando 

uma discrepância entre os números de prestadores de serviços atuantes e de prestadores 

cadastrados. No caso dos guias de turismo, há aqueles que atuam mesmo sem o cadastro 

obrigatório, assim como nem todos os trabalhadores listados na plataforma estão, de fato, 

exercendo a atividade profissionalmente.  

No entanto, optou-se pela utilização do Cadastur como delimitação e recorte do universo 

amostral, principalmente por se entender que, atualmente, no Brasil, o cadastro na plataforma 

é um requisito obrigatório para o exercício profissional, especialmente por se tratar de uma 

profissão reconhecida e regulamentada. Além disso, os dados são atualizados pelos próprios 

trabalhadores e há uma análise que certifica a confiabilidade desses materiais. Portanto, 

vislumbrou-se a utilização do Cadastur como uma ferramenta de seleção e contato com a 

amostra para a pesquisa. 

Os questionários ficaram abertos para o recebimento de respostas por dois meses cada, 

para os guias do Brasil o período de aplicação foi junho a julho de 2020, para os guias do 

exterior o período foi de outubro a novembro de 2020. Quanto à devolutiva dos respondentes, 
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o questionário do Apêndice C obteve 79 respostas, dessas três estavam duplicadas, 

permanecendo 76 respostas válidas. O questionário do Apêndice B obteve 784 respostas, dessas 

29 eram duplicadas e 63 foram invalidadas, dessa forma o instrumento de pesquisa contou com 

692 respostas válidas. A necessidade de invalidação de 63 questionários respondidos se deu, 

pois, 18 guias sinalizaram na primeira questão que não possuíam Cadastur, ou seja, não 

realizam suas atividades em consonância com as determinações para o exercício legal da 

profissão no país e, dessa forma, não compunham a amostra definida para a pesquisa. Outros 

45 guias, apesar de terem o Cadastur, sinalizaram que nunca tinham trabalhado com guiamento 

e, por se tratar de uma pesquisa que objetiva conhecer as características e condições do trabalho, 

a ausência de atuação profissional inviabilizaria que eles respondessem as questões específicas 

sobre o trabalho dos guias de turismo. 

No questionário do Apêndice C, destinado aos guias de turismo do mundo todo, houve 

informantes de 30 países, são eles: África do Sul, Alemanha, Argentina, Áustria, Bolívia, 

Canadá, Chile, Croácia, Dinamarca, Escócia, Espanha, EUA, França, Grécia, Irlanda, Israel, 

Itália, Japão, México, Noruega, Panamá, Peru, Polônia, Portugal, Qatar, Rússia, Singapura, 

Suíça, Turquia e Uruguai. 

A amostra coletada pelo questionário do Apêndice B representa 3% do total de guias de 

turismo existentes no Brasil, em 2020. O único estado que não participou dos questionários foi 

Rondônia, todos os demais tiveram seu universo representando, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 - Proporção de guias de turismo que responderam os questionários, por UF’s e região 

UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO 
INFORMANTES 

REPRESENTAÇÃO 

NA PESQUISA (%) 

REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO (%) 

Acre (AC) 1 0 6 
Amapá (AP) 5 1 6 

Amazonas (AM) 10 1 4 
Pará (PA) 12 2 8 

Rondônia (RO) 0 0 0 
Roraima (RR) 1 0 7 

Tocantins (TO) 5 1 5 

Total Região Norte 34 5 5 

Alagoas (AL) 24 3 3 
Bahia (BA) 12 2 2 
Ceará (CE) 7 1 1 

Maranhão (MA) 8 1 5 
Paraíba (PB) 22 3 4 

Pernambuco (PE) 38 5 5 
Piauí (PI) 8 1 6 

Rio Grande do Norte (RN) 1 0 0 
Sergipe (SE) 25 4 7 

Total Região Nordeste 145 21 3 
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Distrito Federal (DF) 10 1 3 
Goiás (GO) 26 4 16 

Mato Grosso do Sul (MS) 40 6 15 
Mato Grosso (MT) 10 1 3 

Total Região Centro-Oeste 86 12 8 

Espírito Santo (ES) 33 5 7 
Minas Gerais (MG) 53 8 11 
Rio de Janeiro (RJ) 53 8 1 

São Paulo (SP) 116 17 3 

Total Região Sudeste 255 37 2 

Paraná (PR) 95 14 5 
Rio Grande do Sul (RS) 25 4 2 

Santa Catarina (SC) 52 8 10 

Total Região Sul 172 25 5 

TOTAL BRASIL 692 100 3 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

A maior parte dos estados foram representados na pesquisa com proporção similar a 

apresentada nos dados do Cadastur. No entanto, destaca-se a baixa adesão proporcional dos 

guias do Amazonas, Pará e do Rio de Janeiro, com 1%, 2% e 8% respectivamente, sendo que 

no país esses estados respondem a 15%, 10% e 35% respectivamente. Por outro lado, as regiões 

Centro-Oeste e Sul aderiram mais a pesquisa com 12% e 25% e se tornaram mais relevantes 

em seus resultados do que são no cotidiano de atuação, com 4% e 15%. 

Os dados coletados com os questionários foram tabulados e analisados, subsidiando as 

análises e interpretações dessa pesquisa. O material permitiu a comparação do trabalho do guia 

de turismo no Brasil com o exercício da profissão em outros países. Também foi possível traçar 

um perfil dos trabalhadores estudados e identificar as diferentes formas de atuação em território 

nacional. Além disso, as respostas ao questionário dos guias de turismo no Brasil foram de 

suma importância para a aplicação de outro instrumento de pesquisa, as entrevistas. As 

informações obtidas pelos questionários, somadas às entrevistas e à pesquisa bibliográfica e 

documental permitiu a compreensão das contradições, dos contextos, das características e 

condições do trabalho do guia de turismo no Brasil. 

 

2.1.4 ENTREVISTAS 

 

A entrevista é um dos instrumentos de pesquisa mais utilizados nas ciências sociais, pois 

seu uso é flexível e seus objetivos extrapolam a simples coleta de informações, Portelli (2016) 

a caracteriza como a arte da escuta. Pode-se entender a entrevista como a técnica de pesquisa 

em que há um contato direto entre pesquisador e participante com o objetivo de, por meio da 
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interação social, se obter dados relevantes para o desenvolvimento do estudo (BONI; 

QUARESMA, 2005; GIL, 2008; MARCONI; LAKATOS, 2003; PRODANOV; FREITAS, 

2013).  

A entrevista é adequada para a coleta de dados sobre fatos atuais ou passados, sobre 

motivações, comportamento, opiniões, sentimentos, entre outros (GIL, 2008; MARCONI; 

LAKATOS, 2003), portanto torna-se pertinente para esse estudo que se propôs a conhecer mais 

detalhes sobre o trabalho dos guias de turismo. Além disso, como nos questionários, a técnica 

da entrevista permite a coleta de dados diretamente com os sujeitos pesquisados, permitindo 

que os próprios trabalhadores relatem suas vivências, auxiliando na compreensão de suas 

realidades.  

Inclusive, Boni e Quaresma (2005) ressaltam a importância das entrevistas para 

complemento ou confirmação de dados já adquiridos por outras técnicas, pois elas conseguirem 

coletar informações quantitativas e qualitativas diretas, mas questões subjetivas são só possíveis 

por meio de entrevistas. Portelli (2016, p. 10) diz que a relação dialógica das entrevistas se dá, 

pois, diferentemente dos registros históricos e documentais, as narrativas “orais não são 

encontradas, mas cocriadas pelo” pesquisador, no sentido que “elas não existiriam sob a forma 

em que existem sem a presença, o estímulo e o papel ativo do historiador [pesquisador] na 

entrevista feita em campo” (PORTELLI, 2016, p. 10). 

A utilização de entrevistas nessa pesquisa se justificou pela necessidade de 

aprofundamento em algumas temáticas apresentadas nos questionários. Por meio das 

entrevistas foi possível perceber algumas contradições, além de compreender alguns contextos 

que justificam as respostas apresentadas pelos guias nos questionários, como por exemplo, 

como são determinados os valores de referência dos tarifários, questões de qualificação, entre 

outros aspectos.  

Existem diversos tipos de entrevista, separados de acordo com o nível de estruturação, 

que consiste na rigidez na formulação das questões. Deve-se escolher o tipo de entrevista, 

sempre considerando, além dos objetivos da pesquisa e os dados que necessários. Segundo Gil 

(2008) existem as entrevistas mais estruturadas, que são aquelas em que as respostas são 

esperadas, e outras menos estruturadas, que são aquelas desenvolvidas de forma espontânea e 

sem modelos de perguntas. 

A entrevista semiestruturada é chamada de entrevista por pautas por Gil (2008) e de 

entrevista em profundidade por Veal (2011), apesar de apresentarem o instrumento de pesquisa 

com nomes distintos, sua organização é semelhante para os dois autores. Essa técnica é aquela 

que apresenta algum grau de estruturação, onde o entrevistador norteia a conversa por meio de 
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um roteiro de tópicos pré-determinados. Os temas a serem tratados são organizados como um 

roteiro e definidos previamente, fundamentados no referencial teórico construído pela pesquisa 

bibliográfica e documental (GIL, 2008; VEAL, 2011). 

O roteiro da entrevista semiestruturada auxilia o pesquisador na condução da aplicação 

do instrumento, instruindo a realização de poucas perguntas diretamente, proporcionando 

espaço e liberdade para que o entrevistado se articule espontaneamente (GIL, 2008). “Em vez 

de só fazer perguntas, registrar uma resposta simples e passar par a próxima, o entrevistador 

[...] encoraja os entrevistados a falar, fórmula questões suplementares e pede que os 

entrevistados expliquem suas respostas” (VEAL, 2011, p. 271). Ao fazer uso desse roteiro 

semiestruturado, o pesquisador conduz a entrevista como uma conversa informal, introduzindo 

os temas da pauta conforme o desenvolvimento dos assuntos (BONI; QUARESMA, 2005). 

Nessa pesquisa, considerando as discussões teóricas sobre o mundo do trabalho, sobre 

o profissional e a profissão do guia de turismo, as dimensões para compreensão das condições 

do trabalho e tópicos pertinentes à atualidade, organizou-se o roteiro das entrevistas 

semiestruturadas com os blocos temáticos, partindo dos aspectos mais pessoais sobre o 

entrevistado, para que houvesse uma proximidade com o entrevistador, depois aspectos mais 

gerais sobre o trabalho do guia na localidade. O roteiro das entrevistas está disponível no 

Apêndice A. 

Os blocos temáticos do roteiro de entrevistas foram: identificação do entrevistado, 

formação e trajetória profissional, contexto da entidade que representa, nível de escolaridade 

dos guias, regulamentação da profissão, remuneração do trabalho, formas de contratação, 

sazonalidade, jornada de trabalho, acidentes e doenças associadas ao trabalho, o cadastro como 

MEI, impactos da pandemia, transformações e desafios da profissão e, por fim, realização 

profissional. Cada bloco possuía perguntas norteadoras que eram abordadas, se necessário, 

conforme as falas dos entrevistados.  

Além disso, em cada entrevista a ordem dos blocos era alterada, algumas questões eram 

adicionadas ou retiradas, de acordo com o desenvolvimento da conversa com o pesquisado. 

Essa estrutura flexível foi importante, pois como apontado por Veal (2011, p. 271), “cada 

entrevista de uma pesquisa, embora lide com os mesmos temas de outras, é diferente”. 

É importante pontuar que, em razão da pandemia, a classe dos guias de turismo teve 

suas atividades profissionais profundamente afetadas, por isso, orientou-se que, em muitas 

questões, os entrevistados considerassem o contexto imediatamente anterior a pandemia. 

Pautando-se nas respostas das perguntas do bloco sobre rede do questionário 

direcionado aos guias de turismo do Brasil, onde os guias pontuaram o vínculo à alguma 
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entidade de classe (associação, cooperativa, sindicato, coletivos, etc.), identificou-se 86 

entidades, cujos representantes poderiam contribuir com a pesquisa por meio da entrevista. 

Optou-se por entrevistar os representantes de entidades de classe, pois se entende que eles 

configuram uma amostra significativa, em razão de suas experiências e representatividade local, 

e capaz de fornecer informações relevantes sobre o trabalho dos guias de turismo em suas 

respectivas localidades. De acordo com Gil (2008, p. 94) selecionar a amostra de uma pesquisa 

“consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, 

possa ser considerado representativo de toda a população”. 

Dessa forma, dentre as 86 entidades identificadas, algumas não dispunham de contato 

telefônico, e-mail ou página na internet para que o convite pudesse ser realizado; outras apesar 

de convidadas, não retornaram o contato estabelecido pela pesquisadora. Em síntese, 25 

representantes de entidades representativas de guias de turismo no Brasil colaboraram com a 

pesquisa. Outros 03 guias de turismo contribuíram com a resposta à entrevista-teste, onde 

verificou-se a fluidez das questões e dos tópicos abordados, mas essas respostas não 

compuseram a amostragem final.  

Além dessas, realizou-se uma entrevista que não foi determinada pela indicação dos 

questionários (com a informante Tereza). Quando se iniciou a aplicação das entrevistas, uma 

das temáticas tratadas era a regulamentação da profissão e diversos informantes mencionaram 

a atuação de antigos guias de turismo nesse projeto. Muitos deles não conseguiram ser 

identificados, mas uma guia em específico que teve forte atuação em toda a campanha pela 

regulamentação da profissão foi identificada e contatada por redes sociais. Ela aceitou 

contribuir com a pesquisa e relatar maiores detalhes desse processo histórico. Essa entrevista 

foi realizada por ligação telefônica, gravada, transcrita e colaborou com a contextualização da 

regulamentação dos guias de turismo no Brasil, algo que não foi discutido nos materiais 

encontrados nas pesquisas bibliográficas e documentais.  

Por essa razão, apesar de ter sido uma entrevista fora do escopo determinado pelos 

questionários, entende-se que a ex-representante de entidade de classe, hoje aposentada, que 

participou do projeto de regulamentação da profissão possibilitou a compreensão dos contextos 

e conflitos que envolveram a regulamentação, além de tratar das muitas transformações que 

ocorreram no trabalho do guia desde então. 

Para a realização das entrevistas, estabeleceu-se um primeiro contato com os 

entrevistados, onde se apresentou o tema e os objetivos da pesquisa, destacando a importância 

de suas contribuições e as formas de utilização dos dados obtidos. Após o aceite, a entrevista 

foi agendada para o momento mais oportuno para o entrevistado. Todas as conversas 
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aconteceram de agosto a outubro de 2020, por videochamada via o aplicativo Zoom Meetings, 

com duração média de 01 hora e 15 minutos (a mais curta durou 38 minutos e a mais longa 

durou 2h15), pois os entrevistados eram livres para discorrer sobre os temas sem interferência 

ou interrupção da pesquisadora. Antes das entrevistas, foi realizado envio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível no Apêndice F – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e no dia agendado confirmou-se o aceite e a autorização 

para gravação. Nenhum dos entrevistados se negou ao TCLE ou a gravação da conversa. A 

gravação das entrevistas foi fundamental para que posteriormente houvesse a transcrição que 

subsidiou as análises e interpretações dessa pesquisa.  

Tendo em vista os tópicos abordados nas entrevistas, uma preocupação com relação aos 

participantes foi a garantia de que não seriam identificados nominalmente na pesquisa. Por essa 

razão, foram utilizados nomes fictícios, a fim de preservar a identidade dos entrevistados. Outra 

preocupação se referia à seleção de representantes das diferentes regiões do Brasil, para que os 

resultados pudessem refletir as diversas formas de atuação do guia de turismo no país, 

considerando suas condições de trabalho e os conflitos e contradições de cada localidade. 

Algumas regiões tiveram maior adesão ao convite para pesquisa, mas ainda assim, as cinco 

regiões brasileiras estão representadas. 

O Quadro 2 – Relação de entrevistas, entidades e localidades representadas apresenta a 

relação das entrevistas realizadas, identificando o nome, o tipo de entidade, abrangência de 

representação e a localidade. 

 

Quadro 2 – Relação de entrevistas, entidades e localidades representadas  

NOME TIPO DE ENTIDADE REPRESENTAÇÃO LOCALIZAÇÃO¹ 

Marcos Sindicato Estadual Amazonas 

Isabel Associação Municipal Amazonas 

Daniel Associação Estadual Bahia 

Vinícius  Associação Regional Mato Grosso do Sul 

Juliano Associação Municipal Minas Gerais 

Andréia Associação e Sindicato Estadual Minas Gerais 

Jorge Sindicato Estadual Pará 

Helena Associação Estadual Paraná 

Cristiano Associação Municipal Paraná 

Ricardo Associação Estadual Rio de Janeiro 

Michele Associação Municipal Rio de Janeiro 

Thales Associação Municipal Rio de Janeiro 

André Associação Regional Rio Grande do Sul 

Rubens Associação Municipal Santa Catarina 

Alice Associação Regional Santa Catarina 

Roberta Sindicato Estadual São Paulo 

Silvia Coletivo Municipal São Paulo 
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Diego Associação Municipal São Paulo 

Talita Associação Regional São Paulo 

Vanessa Associação Municipal São Paulo 

Pamela Associação Municipal São Paulo 

Viviane Associação Municipal São Paulo 

Sandra Coletivo Estadual Sergipe 

Sérgio Federação Nacional - 

Claudia Associação Nacional - 

Tereza² Associação Nacional - 
Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Legenda:  (1) As localidades sinalizadas com (-) se referem às entidades de abrangência nacional. 

                 (2) A informante denominada Tereza é a ex-representante de uma associação nacional, já extinta, que 

foi entrevistada sem a indicação dos questionários.   

As entrevistas possibilitaram a coleta de dados sobre diferentes aspectos do cotidiano 

de trabalho dos guias de turismo, foram descritos detalhes sobre a rotina, comportamentos e as 

experiências desses trabalhadores durante o exercício da profissão, foi possível identificar as 

contradições e os conflitos que enfrentam, além das principais manifestações de precariedade 

do trabalho. Como previsto por Gil (2008), Boni e Quaresma (2005) e Marconi e Lakatos 

(2003), as respostas às perguntas foram espontâneas, em razão da proximidade que se 

estabeleceu com os entrevistados e da flexibilidade de adaptação e esclarecimento sobre os 

pontos abordados. 

Os dados coletados por meio das entrevistas foram classificados e analisados 

criticamente, em conjunto com os materiais obtidos por intermédio dos questionários e das 

pesquisas bibliográfica e documental, subsidiando as análises e interpretações dessa pesquisa. 

 

2.1.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todos os dados provenientes das pesquisas bibliográfica e documental, juntamente com 

os dados dos questionários e das transcrições das entrevistas serão investigados pela análise de 

conteúdo. 

Segundo Machado (1991, p. 53), a análise de conteúdo foi inicialmente criada “como 

uma técnica de pesquisa com vistas a uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa de 

comunicações em jornais, revistas [...], hoje é cada vez mais empregada para análise de material 

qualitativo obtido através de entrevistas de pesquisa”. Apesar de grande parte das análises 

clássicas de conteúdo envolverem descrições numéricas de alguns dados, atualmente já se 

utiliza-se em análises qualitativas, pois permite uma descrição mais sistematizada, não 

necessariamente quantitativa, uma vez que “o método é baseado no uso de categorias derivadas 
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de modelos teóricos” (FLICK, 2013, p. 137), ou seja, se o modelo teórico da pesquisa permite 

análises qualitativas, elas são possíveis por meio desse procedimento. 

A autora que mais difundiu o uso da análise de conteúdo foi Bardin (1977), segundo ela 

essa técnica de análise visa “obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” 

(BARDIN, 1977, p. 42). 

Em suas primeiras utilizações, segundo Machado (1991), a análise de conteúdo se 

assemelhava muito às categorizações e tabulações de respostas abertas de questionários ou 

entrevistas. No entanto, o objetivo dessa técnica é a classificação dos dados textuais em um 

sistema de categorias, a fim de se entender o que está por trás de cada conteúdo manifestado 

(escrito, falado, desenhado, etc.) (FLICK, 2013). 

Este tipo de análise trabalha com materiais escritos, por isso a importância de transcrição 

das entrevistas. De acordo com Puglisi e Franco (2005) há dois tipos de textos, primeiro são 

aqueles construídos pela pesquisa, como transcrição de entrevistas e observações de campo; os 

outros são aqueles que foram produzidos para outras finalidades, mas serão analisados, tais 

como leis, relatórios, livros, artigos e etc. 

Tal procedimento metodológico de análise de dados, segundo Bardin (1977) 

desenvolve-se em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento e interpretação 

dos dados. A primeira fase, chamada de pré-análise é onde ocorre a organização do 

procedimento, os documentos são lidos e selecionados, é aqui onde se seleciona quais 

entrevistas, documentos etc. ou qual parte deles são relevantes para a pesquisa. Ainda nesta 

primeira etapa, deve considerar também toda a situação de coleta dos dados que serão 

analisados, deve-se questionar quem foram os entrevistados, como se conseguiu determinados 

documentos e quais foram contextos de obtenção dos dados de forma geral (CÂMARA, 2013; 

FLICK, 2013; GIL, 2008; VEAL, 2011). Bardin (1977) orienta, a fim de se garantir os melhores 

resultados, que a seleção dos materiais seja orientada por algumas regras: exaustividade, 

representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade. 

A segunda etapa, exploração do material é a fase mais longa, pois tem o objetivo de 

sistematizar o processo, criando uma relação para codificação que envolve a escolha das 

unidades e das categorias. Deve-se identificar objetivamente o que se pretende interpretar, 

fazendo uso das discussões teóricas, ou seja, devem-se criar categorias de análise a partir das 

categorias vinculadas teoricamente (CÂMARA, 2013; FLICK, 2013; GIL, 2008; PUGLISI; 

FRANCO, 2005; VEAL, 2011). 
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A terceira fase consiste no tratamento e interpretação dos dados, onde todas as 

informações serão validadas e separadas de acordo com as categorias criadas (CÂMARA, 2013; 

FLICK, 2013; GIL, 2008; VEAL, 2011). As categorias, na perspectiva da análise de conteúdo, 

são classes que agrupam determinados elementos com características em comum (BARDIN, 

1977). Flick (2013) sugere que os pesquisadores parafraseiem seus documentos de forma a 

fragmentá-lo o quanto for necessário, depois se deve separar de acordo com as categorias 

estabelecidas e, por fim, serão analisados esses conjuntos de fragmentos que tratam da mesma 

categoria. Na fase de interpretação dos dados, segundo Bardin (1977), é necessário que o 

pesquisador retome as discussões teóricas para embasar as análises e dar sentido às 

interpretações.  

Esta é uma das técnicas é adequada, segundo Flick (2013), principalmente, para quando 

há grandes quantidades de dados para se analisar. Além disso, é um dos procedimentos técnicos 

mais importantes de análise de dados, pois conforme afirma Gil (2008, p. 153) “à medida que 

as informações obtidas são confrontadas com informações já existentes, pode-se chegar a 

amplas generalizações [...]”, ao mesmo tempo em que essa elaboração sistêmica a torna uma 

técnica aparentemente mais transparente, menos ambígua e fácil de se aplicar do que outras 

análises qualitativas (FLICK, 2013). 

A análise dos dados obtidos por meio dos questionários e das entrevistas, somados 

àqueles advindos da pesquisa documental (como relatórios de entidades e dados brutos do 

IPEA, por exemplo) foram tratados seguindo as três etapas propostas pela Bardin (1977).  

Na pré-análise, os materiais foram sistematizados e preparados para as próximas etapas. 

Os questionários foram tabulados, removendo os inválidos e duplicados, além da aplicação de 

algumas fórmulas que facilitaram a padronização de alguns dados quantitativos. As entrevistas 

foram transcritas integralmente, registrando os dados do informante, da representação e da 

reunião. Nessa etapa, também foram selecionados os dados dos relatórios da WFTGA que 

seriam utilizados na comparação internacional e os dados do IPEA, da Rais e da RF que 

subsidiariam as interpretações. Por fim, foi na pré-análise que se construíram os painéis de 

identificação dos sujeitos entrevistados, atribuindo-lhes nomes fictícios para preservação das 

identidades. 

Na fase da exploração do material, os dados transcritos das entrevistas se juntaram aos 

dados coletados nos questionários e nas análises documentais sobre o mesmo tema. Para os 

dados de comparação internacional, foram utilizados os seguintes marcadores: regulamentação 

da profissão, credenciamento da atividade, cursos de formação, categorias profissionais e 

domínio de idiomas.  
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Os dados sobre o trabalho dos guias no Brasil foram divididos em: identificação, 

escolaridade, regulamentação da profissão, remuneração do trabalho, sazonalidade, formas de 

atuação, jornadas de trabalho, acidentes e doenças, posição na ocupação e adesão os MEI, 

impactos da pandemia, transformações e desafios da profissão e realização profissional. 

Por fim, na fase de tratamento e interpretação dos dados, como o nome sugere, os dados 

foram interpretados e validados, ao passo que muitas vezes, um dado quantitativo era 

complementado por um comentário das entrevistas. Cada fragmento separado na fase de 

exploração, aqui foi interpretado e contextualizado em conjunto com os outros fragmentos 

sobre o mesmo tema. 

Esse cruzamento dos dados quantitativos e qualitativos foi fundamental para que se 

pudesse (tentar) entender a realidade dos sujeitos pesquisados. Enquanto o material dos 

questionários possuía representatividade quantitativa, por representarem uma amostra 

significativa, os dados qualitativos das entrevistas possuíam contextos detalhados, com riqueza 

de informações que complementavam e/ou explicavam o que havia sido apontado nos 

questionários. 
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3 O TRABALHO DO GUIA DE TURISMO NO BRASIL 

 

Após a introdução das temáticas sobre mundo do trabalho e da apresentação dos guias 

de turismo abordando aspectos históricos e normativos, considerando as perspectivas 

conceituais e as diferenciações do exercício profissional em território nacional e em outros 

países do mundo, o trabalho do guia de turismo no Brasil será discutido a seguir.  

A caracterização do trabalho do guia de turismo no Brasil foi realizada a partir da 

reflexão sobre o perfil do trabalhador, as dimensões e condições do trabalho e sua relação com 

tópicos da atualidade, como os impactos da pandemia. 

Uma das principais características do turismo é sua multi e transdisciplinaridade que 

abarca uma ampla variedade de setores que compõe a atividade. Em razão dessa complexidade, 

é preciso considerar as singularidades de cada grupo de trabalhadores envolvidos, pois cada um 

desses segmentos possui características e especificidades próprias. Porém, a fim de apresentar 

um panorama e/ou comparativo com outras profissões do turismo, muitas vezes, utilizou-se as 

pesquisas do IPEA como um indicador referencial.  

A categoria dos guias de turismo não corresponde a uma ACTs (Atividades 

Características do Turismo) separadamente nas pesquisas do IPEA, isso porque o guiamento é 

uma atividade transversal as demais ACTs, que possuem atuações bem delimitadas. Por isso, 

pode-se encontrar esses trabalhadores (guias) atuando vinculados a agências de viagens, a 

empreendimentos de cultura e lazer ou, até mesmo, a empresas de transporte terrestre. Entende-

se, portanto, que uma parcela dos guias de turismo é contabilizada, principalmente aqueles com 

vínculos formais, mas boa parte desses profissionais ainda permanecem sem mensuração de 

suas atividades.  

 

Tabela 2 – Número de trabalhadores por ACT 

ACT’s (1) 
TOTAL DE TRABALHADORES 

(FORMAIS E INFORMAIS) 

Alojamento 318.114 

Alimentação 1.271.932 

Transporte Terrestre 358.222 

Transporte Aquaviário 7.640 

Transporte Aéreo 55.057 

Aluguel de Transportes 48.839 

Agência de Viagem 92.865 

Cultura e Lazer 39.566 

Guiamento 24.308 
Fonte: SIMT/IPEA (2019); Brasil (2020), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Legenda: (1) Os dados das ACTs, segundo o IPEA, são referentes ao ano de 2019. Os dados da atividade de 

guiamento, segundo o Cadastur, são referentes ao ano de 2020. 
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De acordo com o IPEA (2019), as atividades de alojamento, transporte aéreo e agências 

de viagens compõem o chamado núcleo das ACTs, pois são atividades que se dedicam 

majoritariamente ao atendimento de turistas e, por isso, podem refletir melhor as dinâmicas do 

setor. Ao passo que as demais ACTs, além dos turistas, também atendem moradores. As 

atividades de guiamento poderiam compor esse núcleo, visto que os guias de turismo, em sua 

maioria, prestam serviços apenas aos turistas e não usual o atendimento de moradores locais. 

Desse modo, nessa pesquisa, a atividade de guiamento é analisada como uma ACT 

separadamente, para que suas características e peculiaridades possam ser discutidas e 

comparadas. 

Compreende-se que a metodologia do IPEA é inédita e fundamental para um panorama 

sobre as atividades características do turismo. No entanto, há necessidade de se redefinir as 

atividades selecionadas para que mais trabalhadores do turismo sejam representados, 

possibilitando análises mais complexas da realidade. 

 

3.1 ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS NO CADASTUR 

 

Segundo a plataforma Cadastur, os guias de turismo são a segunda categoria com maior 

número de registros, pois 20% dos cadastros na plataforma referem-se à classe, atrás apenas 

das agências de viagens, que representam 28%. Ao todo, existem no Brasil, 24.308 

trabalhadores que se dedicam às atividades de guiamento (BRASIL, 2021). 

Ao analisar o número de cadastros dos guias no Cadastur desde o primeiro ano 

documentado na plataforma, percebe-se uma tendência de crescimento. Porém, conforme 

apontado por Santos (2018), observa-se que o crescimento dos empregos no turismo tende a 

acompanhar, embora com índices inferiores, o restante da economia, ou seja, percebe-se que “o 

emprego no turismo cresce, quando a economia também cresce” (SANTOS, 2018, p. 124).  
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Gráfico 1 - Registros dos guias de turismo no Cadastur 2006 - 2020 

 

Fonte: Brasil (2020), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

No entanto, o crescimento no número de guias de turismo no Brasil apresenta certa 

peculiaridade, pois a economia brasileira não apresentou crescimento linear ao longo desse 

período. Assim, pode-se atribuir esse crescimento à popularização da plataforma (Cadastur), a 

maior disponibilidade de cursos técnicos na área e, talvez, mais exigência do mercado e dos 

turistas por profissionais qualificados e devidamente cadastrados. 

No estudo realizado por Arbache (2001) foi identificado que um dos fatores que podem 

influenciar o mercado de trabalho são as características regionais, pois mercados de trabalho 

mais dinâmicos e com melhores remunerações têm se apresentado em regiões onde a atividade 

econômica é mais intensa e com menor taxa de desemprego. Portanto, espera-se que “a 

distribuição das atividades econômicas entre as regiões afete os indicadores do mercado de 

trabalho naquele setor” (ARBACHE, 2001, p. 64). Entendendo que o turismo é uma atividade 

muito dependente dos territórios, Santos (2018, p. 122) aponta que analisar “a distribuição 

espacial do trabalho no turismo é fundamental para o entendimento do próprio turismo no 

Brasil”. 

Entre os trabalhadores formais do turismo, segundo o Sistema de Informações sobre o 

Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT/IPEA 2019), nota-se uma grande discrepância 

entre as regiões, com evidente concentração dos trabalhadores na região Sudeste, onde se 

encontram 57% dos ocupados formalmente em atividades características do turismo. Os demais 
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encontram-se distribuídos com 17% no Nordeste, 15% no Sul, 7% no Centro-Oeste e 4% deles 

estão na região Norte. Para Santos (2018, p. 128) fica evidente que a  

[...] concentração espacial do trabalho no turismo no Brasil parece contradizer a lógica 

de que o turismo possibilita a criação de trabalho de forma generalizada. Pois o que 

se percebe é a existência de maior aglomeração de postos de trabalho nas regiões mais 

adensadas, principalmente no Sudeste e Sul do país (SANTOS, 2018, p. 128). 

Ao se observar essa divisão espacial da força de trabalho no turismo por ACT, verifica-

se a tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos trabalhadores formais do turismo, por região, em 2019 

ACT’s 
NORTE  

(%) 

NORDESTE 

(%) 

CENTRO-

OESTE 

(%) 

SUDESTE 

(%) 

SUL  

(%) 

Alojamento 4 26 7 45 18 

Alimentação 4 15 8 60 14 

Transporte Terrestre 3 8 5 68 15 

Transporte Aquaviário 65 15 1 6 13 

Transporte Aéreo 3 11 9 69 8 

Aluguel de Transportes 9 30 5 46 10 

Agência de Viagem 3 16 8 54 17 

Cultura e Lazer 2 22 8 44 24 
Fonte: SIMT/IPEA (2019), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Em todo o Brasil, a região Norte se destaca pela maioria dos trabalhadores do turismo 

vinculados às atividades de transporte aquaviário (65%). A região Sudeste concentra os 

trabalhadores de todas as demais ACTs. Santos (2018) explica que essa maior concentração da 

atividade no Sudeste se justifica porque é onde estão, também, os maiores fluxos de capitais, 

além de ser onde “se localizam maiores contingentes da população, a maior renda, bem como 

a maior infraestrutura para o turismo, como portos, aeroportos, hotéis, rodovias, restaurantes, 

agências de viagens, entre outros importantes serviços” (SANTOS, 2018, p.127). 

Os guias de turismo seguem a tendência apresentada pelas outras ACTs e estão 

distribuídos pelas 27 unidades da federação, conforme a Figura 1. Regionalmente, o Sudeste 

concentra o maior número desses trabalhadores (57,4%), seguido pelo Nordeste (20,2%), Sul 

(15,4%), Centro-Oeste (4,4%) e Norte (2,6%). 
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Figura 1 - Mapa da proporção de guias de turismo no Brasil, por região, em 2020 

 

Fonte: Brasil (2020), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

A tabela 4 apresenta a proporção por estados e são muitas as questões que devem ser 

consideradas ao se observar a distribuição desigual dos guias de turismo pelo Brasil. Além dos 

fatores já apontados, como a concentração de capital, renda e infraestrutura turística, na situação 

dos guias de turismo, pode-se apontar a densidade populacional, a distribuição dos fluxos 

turísticos (centralizados na região concentrada) e, principalmente, histórica desigualdade de 

acesso educacional, nesse caso ao ensino profissionalizante, como uma das causas para essa 

discrepante distribuição (mais de 8604 guias no RJ e 12 no RO). 

Tabela 4 - Proporção de guias de turismo no Brasil, por UF’s, em 2020 

UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO 

GUIAS DE 

TURISMO (%) 
 

UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO 

GUIAS DE 

TURISMO (%) 

Acre (AC) 0,1  Paraíba (PB) 2,2 

Alagoas (AL) 3,0  Paraná (PR) 7,3 

Amapá (AP) 0,3  Pernambuco (PE) 2,9 

Amazonas (AM) 1,1  Piauí (PI) 0,5 

Bahia (BA) 3,0  Rio de Janeiro (RJ) 35,4 

Ceará (CE) 3,0  Rio Grande do Norte (RN) 3,4 

Distrito Federal (DF) 1,3  Rio Grande do Sul (RS) 5,9 

Espírito Santo (ES) 2,1  Rondônia (RO) 0,1 

Goiás (GO) 0,7  Roraima (RR) 0,1 

Maranhão (MA) 0,7  Santa Catarina (SC) 2,1 

Mato Grosso do Sul (MS) 1,1  São Paulo (SP) 18,0 

Mato Grosso (MT) 1,3  Sergipe (SE) 1,4 

Minas Gerais (MG) 2,0  Tocantins (TO) 0,4 

Pará (PA) 0,6  TOTAL BRASIL 100 
Fonte: Brasil (2020), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 
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Alguns autores, como Cruz (2020), analisam a regionalização do espaço brasileiro a 

partir da noção de desenvolvimento geográfico desigual, onde a divisão territorial do trabalho 

é uma das centralidades da análise. Pautada nisso, a autora explica que essa distribuição 

desigual é resultado de um processo histórico, contraditório e em constantes transformações. 

Isso porque quando o turismo começou a se desenvolver no Brasil, já encontrava territórios 

historicamente desiguais e com condições distintas para o desenvolvimento da atividade. 

Assim, além de ser influenciado por tais condições, passa a integrar o espaço e condicionar sua 

reprodução (CRUZ, 2018). 

O caso do Rio de Janeiro, que concentra mais de um terço dos guias de turismo do país, 

pode ser interpretado para além do fato de ser um dos principais destinos turísticos do Brasil. 

De acordo com o entrevistado Ricardo (RJ): 

- Recentemente, o que a gente passou aqui no Rio de Janeiro foi um sonho de verão e 

isso fez um bum na formação de guias, parecia padaria. Quando eu falo de sonho de 

verão tô falando desses grandes eventos que aconteceram por aqui, teve o Pan em 

2007, a visita do Papa em 2013, Copa em 2014 e Olimpíadas em 2016. Isso fez muita 

gente querer ganhar dinheiro como guia, mas depois percebeu que não era sustentável. 

Por isso, no Cadastur diz que temos quase 9 mil guias no estado, mas no levantamento 

que a gente fez no início da pandemia, deu pra perceber que só uns 3000, 3500 estão 

na ativa (Ricardo, RJ). 

Com esse depoimento do Ricardo (RJ), pode-se perceber o quanto os eventos ou ações 

pontuais nos destinos, geram uma demanda pelos serviços de guiamento que depois não se 

sustenta ao longo dos anos. Por essa razão, há muitas pessoas que são guias de turismo, estão 

devidamente cadastradas no Cadastur, mas não trabalham com isso cotidianamente. Por outro 

lado, sabe-se que existem diversos trabalhadores que exercem a atividade profissional sem 

registro.  

No que tange as categorias de atuação dos guias de turismo – Guia Regional, Guia de 

Excursão Nacional - Brasil / América do Sul, Guia Internacional, Guia Especializado em 

Atrativo Cultural e Guia Especializado em Atrativo Natural – nota-se a predominância dos 

guias regionais (86%), aqueles que estão habilitados a levar ou receber os turistas dentro de 

uma unidade da federação. Esse dado corrobora com a literatura que aponta que o Brasil é, 

majoritariamente, um país receptivo na área do turismo, pois os guias regionais, em sua maioria, 

atendem o receptivo dos destinos turísticos, enquanto os guias nacionais atuam mais no 

emissivo. Indica também a atuação localizada dos guias que atuam dentro dos limites do seu 

estado. 
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Gráfico 2 - Categorias dos guias de turismo no Brasil, em 2020 

 

Fonte: Brasil (2020), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

No Gráfico 2, observa-se a pouca participação dos guias especializados e dos guias 

internacionais. Isso se deve, em primeiro lugar, pela baixa oferta de cursos de especialização 

para guias em todo o Brasil, em especial, em instituições púbicas. Algumas entidades privadas 

ofertam os cursos, caso haja turma fechada, não se trata, portanto, de uma oferta constante. Em 

2021, o Ministério do Turismo ofertou, pela primeira vez, cursos de especializações técnicas 

para todas as regiões do país, trata-se dos cursos da ANCTUR. Em segundo lugar, pela ausência 

de obrigatoriedade de especialização técnica para atuações específicas.  

No caso da especialização em atrativos naturais, ressalta-se a existência de outras 

formações correspondentes, como condutor ambiental. Para a atuação em determinadas 

Unidades de Conservação há necessidade do curso de condutor, ofertado, muitas vezes, pela 

própria gestão da unidade, mas não há obrigatoriedade do curso de especialização como guia. 

Por isso, supõe-se que os guias que atuem em áreas naturais prefiram a formação 

complementar/paralela de condutor do que a especialização.  

Já no caso dos guias internacionais, acredita-se que a baixa adesão à categoria se dá, 

além da ausência de cursos, pelas especificidades normativas para atuação em cada país. Assim, 

muitas vezes, os guias devem se formar nos cursos nos países que irão atuar, a fim de obter o 

registro no país e conhecer as dinâmicas turísticas e culturais locais.  

Ao se analisar as categorias dos guias por região, percebe-se que nas regiões Norte e 

Nordeste há uma minoria de guias internacionais, diferentemente do contexto nacional, onde a 
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minoria é de guias especializados em atrativos culturais. Nota-se, também, significativa 

proporção de guias especializados em atrativos naturais no Centro-Oeste e no estado do Rio de 

Janeiro, especialmente, divergindo do cenário nacional. 

 

Tabela 5 – Proporção de guias de turismo no Brasil, por categorias, em 2020 

UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO 

REGIONAL 

(%) 

NACIONAL 

E AM. DO 

SUL (%) 

INTERNA

-CIONAL 

(%) 

ESPEC. ATR. 

NATURAIS 

(%) 

ESPEC. ATR. 

CULTURAL 

(%) 
Acre (AC) 93,8 56,3 0,0 25,0 25,0 

Amapá (AP) 100,0 0,0 0,0 2,5 1,3 
Amazonas (AM) 98,1 8,7 0,4 3,4 3,4 

Pará (PA) 75,4 71,8 1,4 9,2 4,9 
Rondônia (RO) 100,0 66,7 0,0 16,7 0,0 
Roraima (RR) 92,9 57,1 7,1 21,4 0,0 
Tocantins (TO) 52,0 85,0 0,0 3,0 0,0 

Total Região Norte 85,7 37,4 0,6 5,7 3,3 
Alagoas (AL) 99,7 58,8 0,0 0,1 0,1 
Bahia (BA) 93,6 43, 2,4 2,0 2,0 
Ceará (CE) 97,8 65,7 0,8 0,0 0,4 

Maranhão (MA) 90,7 35,4 0,0 22,4 24,2 
Paraíba (PB) 99,4 90,8 0,0 0,0 0,0 

Pernambuco (PE) 98,2 84,4 0,3 1,1 0,7 
Piauí (PI) 81,2 41,4 0,0 33,1 27,8 

Rio Grande do Norte (RN) 97,2 27,0 0,1 1,9 1,7 
Sergipe (SE) 94,0 79,0 0,3 1,2 2,1 

Total Região Nordeste 96,7 59,6 0,6 2,5 2,5 
Distrito Federal (DF) 72,8 88,1 5,8 2,9 2,9 

Goiás (GO) 84,7 50,9 0,6 7,4 5,5 
Mato Grosso do Sul (MS) 93,5 65,4 0,4 68,5 20, 

Mato Grosso (MT) 91,6 38,7 0,0 2,8 1,5 
Total Região Centro-Oeste 85,4 61,7 1,9 19,7 7,1 

Espírito Santo (ES) 92,6 97,6 7,4 2,0 2,0 
Minas Gerais (MG) 72,8 79,0 3,3 7,4 8,0 
Rio de Janeiro (RJ) 95,2 84,8 9,8 14,6 4,5 

São Paulo (SP) 67,8 86,0 1,7 5,1 4,1 
Total Região Sudeste 85,7 85,5 7,0 10,9 4,4 

Paraná (PR) 87,3 40,2 0,7 0,6 0,3 
Rio Grande do Sul (RS) 85,0 86,5 1,6 2,3 1,2 

Santa Catarina (SC) 84,1 60,5 1,4 3,5 1,2 
Total Região Sul 86,0 60,8 1,1 1,7 0,8 

TOTAL BRASIL 88,0 74,2 4,4 8,0 3,5 

Fonte: Brasil (2020), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Em todas as UF’s, os guias regionais são maioria, com exceção de Tocantins, Minas 

Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul onde a maior parte dos guias são habilitados em 

excursões nacionais e na América do Sul. Considerando a atuação dos guias nacionais/Am. do 

Sul, que acompanham os turistas de uma localidade para outra fora das federativas, pode-se 

entender que esses são os estados que mais emitem turistas, acompanhados de guia, do Brasil. 
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É importante pontuar que os guias de turismo podem acumular categorias de acordo 

com sua atuação. Há possibilidade de ser guia regional em diversos estados, assim como pode-

se atuar como especialista em atrativos naturais e culturais, ou ainda, possuir todas as 

categorias. Nesse sentido, identificou-se que existem 53,8% dos guias do Brasil possuem 2 

categorias, a maioria soma a categoria regional com a nacional/Am. do Sul. Outros 35,3% 

atuam apenas com uma categoria e apenas 10,8% possuem mais de 3 categorias. 

No Cadastur, é possível que os guias sinalizem em quais segmentos do turismo possuem 

experiência ou preferência de atuação. A lista disponibilizada pela plataforma envolve: 

Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de Aventura, Turismo de Esporte, Turismo de Estudo 

e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos, Turismo de Pesca, Turismo de Saúde, Turismo 

de Sol e Praia, Turismo Náutico, Turismo Rural, Turismo Social ou O(A) Guia de Turismo não 

é especialista em nenhum dos segmentos turísticos antes citados. Há possibilidade de selecionar 

mais de uma preferência.  

 

Gráfico 3 - Guias de turismo atuantes por segmento, em 2020 

 

Fonte: Brasil (2020), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Observa-se que há predominância de guias de turismo atuantes no segmento de Turismo 

Cultural, o que se torna uma contradição ao verificar que a categoria de guias especializados 

em atrativos culturais é minoria no Brasil. Esse dado reforça que a ausência de oferta de cursos 
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de especialização no país é um impeditivo para a qualificação desses trabalhadores que já atuam 

no segmento. 

Outro dado disponível no Cadastur é relativo aos idiomas em que os guias são fluentes7. 

Entre os 24.308 trabalhadores cadastrados na plataforma, 66% tem o domínio apenas da língua 

portuguesa e 34% são fluentes em, pelo menos, mais um idioma. Apesar da maioria dos guias 

não dominar um segundo idioma, esse índice está acima da média nacional, como mostrou a 

pesquisa do British Council (2014), em parceria com o Instituto de Pesquisa Data Popular, que 

aponta que apenas 5% da população brasileira tem domínio do inglês.  

 

Gráfico 4 – Domínio de idiomas por guias de turismo, em 2020 

 

Fonte: Brasil (2020), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Entre os guias que falam um segundo idioma, destacam-se que o Inglês é dominado por 

24% dos guias e o Espanhol é dominado por 19%. Essa análise também indica que 19,7% dos 

guias do Brasil são bilíngues, 10,3% trilíngues e 4,4% falam 4 idiomas ou mais. Existem 

profissionais que falam até 9 idiomas. Esse dado é um indício de que esses trabalhadores estão 

acima do nível médio de qualificação dos demais profissionais do turismo. 

 

 

7 No Brasil, há guias fluentes nos seguintes idiomas: Alemão, Árabe, Armênio, Azeri, Catalão, Coreano, 

Dinamarquês, Eslovaco, Espanhol, Esperanto, Finlandês, Francês, Grego, Guarani, Hebraico, Holandês, Húngaro, 

Inglês, Italiano, Japonês, Libras, Mandarim, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Russo, Sérvio, Sueco, Suíço, 

Turco e Ucraniano. 
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Domínio do português
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3.2 PERFIL DO TRABALHADOR 

 

O perfil do trabalhador foi traçado considerando os guias de turismo do Brasil que 

compuseram a amostragem dessa pesquisa, por meio das 692 respostas ao questionário. Os 

entrevistados tiveram falas importantes para entender alguns dados e refletir sobre a realidade 

apresentada. 

 

3.2.1 FAIXA ETÁRIA DA MÃO-DE-OBRA 

 

A primeira característica analisada do perfil do trabalhador é a faixa etária da mão de 

obra. Ao se examinar as outras ACTs, computadas pelo IPEA, verifica-se na Tabela 6 que 

65,4% dos ocupados formais em turismo, no ano de 2019, tinham entre 25 e 49 anos (698 mil). 

Os jovens, trabalhadores com até 24 anos, representavam 18,4% (196 mil), enquanto aqueles 

com mais de 50 anos totalizavam 173 mil (16,2%). 

Observa-se que todas as ACTs empregam majoritariamente trabalhadores de 25 a 49 

anos, no entanto os segmentos de alojamento, transportes (terrestre, aquaviário e aéreo) e 

aluguel de transportes empregam, em segundo lugar, a mão de obra mais velha, acima de 50 

anos, enquanto os setores de alimentação, agências de viagem e cultura e lazer empregam 

jovens até 24 anos. 

 

Tabela 6 – Faixa etária dos trabalhadores do turismo, em 2019 

ACT’s 
ATÉ 24 ANOS 

(%) 

25 A 49 ANOS 

(%) 

50 ANOS OU MAIS 

(%) 

Alojamento 13,2 69,0 17,8 

Alimentação 28,2 61,2 10,6 

Transporte Terrestre 5,8 63,5 30,8 

Transporte Aquaviário 7,3 68,8 24,0 

Transporte Aéreo 8,6 79,0 12,4 

Aluguel de Transportes 9,8 75,0 15,2 

Agência de Viagem 13,5 73,8 12,7 

Cultura e Lazer 21,6 64,9 13,5 

TOTAL  18,4 65,4 16,2 
Fonte: SIMT/IPEA (2019), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

O guia de turismo, ainda que seja uma formação técnica e de nível médio, exige que os 

profissionais tenham 18 anos, no mínimo, para o exercício profissional. Como realizou-se um 

recorte amostral que só permitiu que guias devidamente regularizados participassem da 

pesquisa, não houve incidência de trabalhadores com menos de 18 anos. 
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Nas atividades de guiamento (formais e informais), mais da metade dos trabalhadores 

(56,1%) possuem entre 25 e 49 anos, seguidos por aqueles com mais de 50 anos (39,7%) e, por 

fim, os jovens com até 24 anos (4,2%). Observa-se o baixo emprego de mão de obra jovem, 

característica marcante entre outras ACTs, evidenciando que o guiamento é uma atividade 

profissional realizada por pessoas mais velhas. Embora se possa frequentar um curso técnico a 

partir dos 16 anos, talvez, a necessidade de formação específica justifique a entrada tardia no 

mercado de trabalho da profissão. Por outro lado, o alto índice de emprego de mão-de-obra 

mais velha, possivelmente, reforce o estereótipo de que muitos trabalhadores passam a se 

dedicar ao guiamento depois de se aposentarem em outra profissão. 

 

Tabela 7 – Faixa etária dos guias de turismo no Brasil, em 2020 

FAIXAS ETÁRIAS GUIAS DE TURISMO  REPRESENTAÇÃO (%) 

Até 24 anos 29 4,2 

25 a 49 anos 388 56,1 

50 anos ou mais 275 39,7 

TOTAL  692 100 
Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Ao se visualizar a pirâmide etária por gênero, é interessante identificar algumas 

características dos guias no que se refere à idade e à prática profissional. Nota-se que a maior 

parte dos trabalhadores de 18 a 29 anos são do gênero feminino, enquanto dos 30 aos 54 anos 

a maioria é masculina, voltando a predominância feminina acima dos 55 anos de idade. Isso 

indica que as trabalhadoras são maioria no início e no fim da vida profissional, mas no bojo da 

carreira, a atividade de guiamento é majoritariamente masculina.  
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Gráfico 5 – Pirâmide etária dos guias de turismo no Brasil, em 2020 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

São diversas as razões que podem elucidar sobre as causas desse “recorte” na pirâmide 

etária. A maternidade e a necessidade de um emprego formal para garantir a estabilidade 

familiar foram apontadas pela entrevistada Viviane ao comentar sobre sua trajetória 

profissional: 

- Ali no começo dos anos 90, 1990 e pouco, eu já trabalhava como guia aqui na cidade, 

mas precisei dar uma pausa por um tempo e só voltei depois de 98. Eu tinha os 

meninos pequenos em casa e, sozinha, precisei começar a trabalhar no colégio de 

segunda a sexta. Minha mãe me ajudava e ficava com eles enquanto eu trabalhava, 

mas não sobrava muito tempo pra fazer o turismo. Depois, com eles maiorzinhos, fui 

conseguindo voltar a trabalhar de guia e tô aqui até hoje... (Viviane, SP). 

 

3.2.2 GÊNERO 

 

Assim como Viviane, muitas outras mulheres trabalham como guia de turismo no Brasil. 

Inclusive, as mulheres foram maioria na pesquisa aplicada, correspondendo a 52,9% dos guias 

participantes, enquanto o gênero masculino representou 47,1%. Em um panorama mundial, de 

acordo com Baum (2013), as mulheres representam 55,5% do mercado de trabalho no turismo. 

No Brasil, de acordo com o SIMT/IPEA (2019), as mulheres ocupam 54% dos empregos 

formais do turismo. Portanto, percebe-se que apesar das mulheres serem maioria entre os guias, 
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a proporção é menor do que foi observado no mercado de trabalho no turismo mundial e 

nacional.  

Historicamente, as mulheres são predominantes em trabalhos internos, relacionados aos 

cuidados domésticos e de reprodução e manutenção da vida cotidiana. Assim, Cañada (2019) 

aponta a feminização de atividades profissionais que sejam associadas ao trabalho doméstico e 

reprodutivo, como é o caso das camareiras. Entende-se, portanto, que o trabalho dos guias de 

turismo é mais feminilizado, pois, apesar de não se configurar como um trabalho interno e ser 

exercido, em sua maioria, na rua, são desempenhadas atividades relacionadas ao cuidado com 

o outro, nesse caso com os turistas. É comum que sejam os guias de turismo quem se preocupam 

com cuidados de alimentação e descanso, com horários, com o conforto do grupo, entre outras 

atividades que visam garantir o bem-estar dos turistas. Essas atividades de cuidado podem ser 

vinculadas às atividades culturalmente desenvolvidas pelas mulheres em seus lares, justificando 

a predominância feminina na profissão.  

Ao se verificar a distribuição entre os gêneros nas atividades de guiamento, por regiões 

do Brasil, percebe-se que, apesar da maioria feminina, no âmbito nacional, proporcionalmente 

apenas no Sudeste há mais profissionais mulheres (52%). É válido ressaltar que essa é a região 

com maior concentração de guias de turismo no Brasil. Nos outros estados, os homens são 

maioria, com destaque na região Norte, onde chegam a representar 62% dos profissionais.  
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Figura 2 – Distribuição dos guias de turismo pelo Brasil, por gênero, em 2020 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

A entrevistada Isabel, que representa um coletivo municipal no Amazonas, comentou 

sobre a pouca presença feminina entre os guias da região. Para ela, os contextos de guiamento 

em selva e o contato frequente com animais são fatores que fazem as mulheres desistirem da 

profissão 

- Eu sou a guia mais antiga que tem dentro da associação, já entrou várias guias e não 

aguenta. Às vezes elas tem medo entende? Tem guias formadas, mas que tem medo 

de cobra, ou então quando vê a primeira cobra não quer mais ir na floresta, entendeu? 

Pra mim é normal porque eu sou bióloga, então já tenho conhecimento técnico pra 

agir no momento que aparece uma na minha frente. Eu sou do tipo que diz: ‘olha que 

linda!’ Pra mim é super normal, mas também porque eu vim de um berço onde eu 

nasci na área ribeirinha, eu vim de área indígena, então pra mim  é super normal lidar 

com animais... já tenho no sangue. Agora pra quem nunca teve contato com floresta é 

um pouco difícil. Muitas mulheres desistiram por esse motivo, mas agora 

recentemente nós temos algumas mulheres bem ousadas, entende? que não tem medo. 

Eu acho que dentro da associação tem umas oito mulheres, dentro da nossa associação, 

assim, que trabalha direto (Isabel, AM). 
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3.2.3 RAÇA OU COR 

 

Ao traçar o perfil do trabalhador, outra característica analisada se refere à raça ou cor 

dos guias de turismo. De acordo com o IBGE (2020), 45% dos brasileiros se declaram brancos, 

45% se declaram pardos, 9% pretos e aproximadamente 1% se declara indígena ou amarelo. 

No caso dos guias de turismo essa proporção é diferente, pois aproximadamente: 55,2% se 

declaram brancos, 31,2% pardos, 7,4% pretos, 3,2% indígenas e 1,9% amarelos.  

 

Gráfico 6 – Cor ou raça dos guias de turismo no Brasil, em 2020 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Nota-se que maioria dos guias se declaram brancos, assim como a tendência apontada 

pelo IBGE, porém pode-se perceber uma pequena redução na participação dos que se 

declararam pardos e pretos e o aumento dos indígenas e amarelos. 

Ao cruzar esses dados de cor e raça com os dados de gênero, obtém-se o gráfico 7, onde 

pode-se notar que as mulheres são maioria em todas as raças, exceto na parda. 
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Gráfico 7 – Cor ou raça dos guias de turismo, por gênero, em 2020 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

 

3.2.4 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 

 

O conceito de pessoa com deficiência, no Brasil, está definido no Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, onde consta que as pessoas com deficiência são aquelas “que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas” (BRASIL, 2015). 

Para entender se as atividades de guiamento ocupavam essas pessoas, questionou-se os 

guias de turismo. Sobre isso, 98% dos pesquisados responderam não serem PcD (pessoa com 

deficiência) e outros 2% responderam que são PcDs. Ao se indagar sobre o tipo de deficiência 

desses trabalhadores, obteve-se o gráfico 8: 

Gráfico 8 – Tipos de deficiência dos guias de turismo, em 2020 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 
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A maioria dos guias de turismo PcD são deficientes físicos e visuais. Mesmo que os 

índices de guias de turismo PcD seja, relativamente, baixo será interessante se investigações 

futuras se debruçassem a pesquisar a atuação desses trabalhadores. A fim de descobrir as 

barreiras e adaptações realizadas para o exercício profissional, entre outras características 

especificas desses guias. 

Esses dados são importantes, pois de acordo com Duarte (2020) o setor do turismo 

apresenta peculiaridades no que se refere às pessoas com deficiência, tais aspectos podem 

dificultar a inserção dessas pessoas ao mercado de trabalho do segmento. 

 

3.2.5 ESCOLARIDADE 

 

A escolaridade é outra característica importante para delimitar o perfil da força de 

trabalho dos guias de turismo no Brasil. Segundo Santos (2018), os trabalhadores do turismo 

apresentam um grau de instrução menor que os demais trabalhadores CLT, embora nos últimos 

anos tenha sido apontada uma melhoria na escolaridade de forma geral. O estudo do IPEA 

(2006) também indica que esse baixo índice educacional no turismo compromete a qualidade 

da prestação de serviços aos turistas, ocasionando menores remunerações no setor em razão da 

baixa escolaridade dos trabalhadores. 

As análises realizadas por Santos (2018) revelam uma importante contradição do 

mercado de trabalho em turismo, no que se refere aos índices de escolaridade. O autor diz que, 

no período estudado por ele, a atividade de agenciamento era a que apresentava o mais alto 

percentual de escolaridade entre as ACTs, porém “a situação é bem diferente entre as ACTs 

que mais empregam no setor” (SANTOS, 2018, p. 158). Isso porque os segmentos de transporte 

terrestre, alimentação e alojamento são os que têm menores índices de escolaridade. Assim, 

percebe-se que qualificação não está vinculada diretamente à empregabilidade, visto que as 

áreas que mais empregam são as menos qualificadas, enquanto as mais qualificadas são as que 

menos empregam. 

Este fato evidencia a preferência do mercado por mão de obra com baixa qualificação, 

mais passível de ser precarizada com baixa qualidade de emprego e com condições de trabalho 

ruins. Contraditoriamente, a qualidade dos serviços turísticos também é afetada, por isso, o 

mercado passa a exigir qualificações, mas sem oferecer condições melhores aos trabalhadores. 

Nesse sentido, Valle (2003, p. 58) reconhece que os guias de turismo são fundamentais para a 

qualidade dos serviços, ainda assim “existe uma indisposição das agências para contratar guias 

altamente qualificados, já que isso implica custos que elas não estão dispostas a assumir”. 
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Em 2019, de acordo com o SIMT/IPEA (2019), a maioria dos trabalhadores do turismo, 

com contratos formais, tinham o ensino médio completo ou superior incompleto (72%). O 

grupo menos escolarizado, representado pelos trabalhadores que tinham estudado até o 5º ano 

(equivalente ao ensino fundamental I), representam 4%. Enquanto aqueles que tinham do 6º ao 

9º ano (equivalente ao ensino fundamental II) somavam 16% e os que possuíam curso superior 

completo registravam 7%. 

 

Tabela 8 – Grau de escolaridade dos trabalhadores do turismo, em 2019 

ACT’s 
ATÉ 5º ANO 

(%) 

6º A 9º ANO 

(%) 

ENSINO MÉDIO E 

SUPERIOR 

INCOMPLETO (%) 

SUPERIOR 

COMPLETO 

(%) 

Alojamento 5 18 69 8 

Alimentação 3 15 80 2 

Transporte Terrestre 9 25 63 4 

Transporte Aquaviário 4 19 72 5 

Transporte Aéreo 0 1 64 35 

Aluguel de 

Transportes 
3 9 72 16 

Agência de Viagem 1 4 63 31 

Cultura e Lazer 3 11 73 13 

TOTAL BRASIL 4 16 72 7 
Fonte: SIMT/IPEA (2019) organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

A tabela 8 mostra que, entre as ocupações formais, o segmento de transporte aéreo 

apresenta maior grau de escolaridade entre as atividades características do turismo, com mais 

de 1/3 dos trabalhadores com ensino superior completo (35%). Enquanto isso, os setores de 

alojamento e transporte terrestre empregam os trabalhadores menos escolarizados, com estudos 

até o 5º ano, com índices de 5% e 9%, respectivamente.  

No caso dos guias de turismo, que não compõe integralmente uma única ACT, a situação 

é diversa, pois todos os respondentes são guias de turismo regularizados e, portanto, possuem 

a formação técnica obrigatória para o exercício profissional. Nesse sentido, não há guias de 

turismo credenciados com o ensino fundamental incompleto (até o 5º ano e do 6º ao 9º ano). 

No entanto, 35% afirmaram possuir apenas a formação técnica para exercício da profissão, 

índice bastante inferior aos 72% dos trabalhadores do turismo em geral. 

Entre os guias de turismo, a maioria, representada por 39,9% dos respondentes, possui 

graduação (ensino superior completo), índice superior aos 7% registrado pelo IPEA, referentes 

ao total das ACTs. Outros 19,7% possuem especialização e/ou MBA, 4,3% são mestres e 1,2% 

são doutores, conforme mostra o gráfico 9.  
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Gráfico 9 – Grau de escolaridade dos guias de turismo, em 2020 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Examinando o grau de escolaridade dos guias de turismo por gênero, pode-se verificar 

que há uma diferença vertical entre as qualificações desses trabalhadores. As mulheres são 

maioria entre aqueles que possuem o ensino médio e técnico completo (51%), graduação (56%) 

e especializações (53%), porém os homens são maioria entre os guias que possuem mestrado 

(57%) e doutorado (63%). Esse dado reflete uma disparidade entre os níveis de escolaridade 

apresentados na sociedade como um todo, onde os homens são maioria nas qualificações mais 

elevadas e as mulheres, diante dos inúmeros obstáculos estruturais, permanecem entre os 

menores índices de escolaridade.   

Ao analisar-se regionalmente, é possível perceber que, proporcionalmente, os guias de 

turismo do Norte e do Centro-Oeste possuem maior grau de escolaridade (6% de mestres e 3% 

de doutores, em ambos as regiões). À medida que nas regiões Sul (41%), Sudeste (34%) e 

Nordeste (34%), esses trabalhadores têm menor escolaridade (apenas a formação técnica). 
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Gráfico 10 – Grau de escolaridade dos guias de turismo, por região, em 2020 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Para tratar da escolaridade dos guias, fez mais sentido adicionar formações além do 

ensino superior, pela profissão exigir a formação técnica. Em síntese, esses dados indicam que 

os guias de turismo são trabalhadores altamente escolarizados, mais de 25% possuem pós-

graduação (especializações, mestrado e doutorado), especialmente ao se comparar com outras 

ACTs. Porém, como já apresentado por Santos (2018), o grau de escolaridade não reflete 

diretamente na empregabilidade. No caso dos guias de turismo, especificamente, a ausência do 

curso técnico impede a atuação profissional e, portanto, configura-se como um impeditivo de 

acesso à profissão.  

O entrevistado Daniel, representante de uma entidade estadual de guias de turismo, 

condutores e monitores da Bahia, comentou sobre esse acesso à escolaridade. 

 

- Eu tenho segundo grau completo, infelizmente não tive condições, na época, de 

tomar uma faculdade, mas tenho o curso técnico, sou guia de formação. Muitos 

colegas e membros da associação, ainda não são. Sabe por que? Porque o curso de 

guia de turismo, principalmente na época, alguns anos atrás, era muito caro. A gente 

mora no interior, a gente tem uma certa dificuldade de deslocamento até Salvador, 

não é muito distante, mas requer custos né? Eu acho de suma importância essa parte 

de qualificação, você tem que tá qualificado, inclusive, a gente tá solicitando ao 

governo do estado que esse curso possa ser distribuído a todo estado da Bahia, né? 

Nas zonas turísticas... (Daniel, BA). 

A dificuldade de acesso ao curso técnico se mostra uma barreira para a formação de 

trabalhadores que pretendem atuar como guias. Essa qualificação é imprescindível para a 
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atuação profissional e os entrevistados reconhecem sua importância, porém destacam para a 

necessidade de aumento da oferta desses cursos. No Brasil, há poucas instituições que oferecem 

essa qualificação, muitas vezes com turmas concentradas nas capitais (atualmente já é 

autorizado e reconhecido o curso no formato EaD, mas ainda assim há os polos regionais). 

Dentre essas instituições que ofertam a formação, existem as públicas, geralmente, com 

aberturas de turma regularmente e as privadas que abrem turmas periodicamente, quando há 

turmas de alunos interessados fechadas. 

No passado, quando o curso era obrigatoriamente presencial e, ao final, exigiam-se as 

visitas técnicas, que eram exercícios avaliativos para validação das habilitações na credencial, 

os obstáculos eram ainda maiores. Essas visitas técnicas eram um outro impeditivo, pois eram 

custeadas pelos alunos. Era frequente o aluno que fazia o curso todo, mas não conseguia custear 

as visitas finais e, assim, não conseguia se formar como guia. 

Ao questionar os guias sobre em que tipo de instituição de ensino eles estudaram, a 

maioria (53,2%) revelou ter cursado em instituições privadas, 39,3% estudaram em instituições 

públicas e 7,5% em outros tipos, onde destaca-se o Senac que é uma entidade privada com fins 

públicos.  

 

Gráfico 11 – Tipos de instituições de ensino, por região. 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Verifica-se que nas regiões Norte e Centro-Oeste a maior parte dos profissionais foram 

formados em instituições públicas, enquanto no Nordeste, Sudeste e Sul, a maioria se formou 

em escolas privadas, tal como a média nacional. 
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A fim de entender quais as motivações levaram esses trabalhadores a buscarem a 

qualificação de guia de turismo, indagou-se a comunidade que integrou a amostra sobre quais 

os objetivos que os fizeram buscarem a formação profissional que os habilitou como guia de 

turismo. Os respondentes podiam afirmar mais de uma motivação, assim a maior parte (47,8%) 

disse que estava buscando adquirir novos conhecimentos, seguidos por aqueles que queriam 

uma aproximação com a área do turismo (42,1%), regularização da profissão (40,8%), obter a 

credencial (38,3%), formação de nível técnico (32,5%) e outros (9%). 

Entre essas motivações destaca-se o interesse pela credencial e pela regularização da 

profissão. Entende-se que os que buscavam a credencial pretendiam trabalhar como guias e 

sabiam que para isso deveriam ter a formação. Os que pretendiam se regularizar, por outro lado, 

já atuavam como guias e foram fazer o curso para se formalizar nas instancias competentes. 

 

3.2.5.1 A visão dos representantes de entidades de classe sobre a 

escolaridade dos guias de turismo  

 

Ao entrevistar os representantes de entidades de classe dos guias de turismo pelo Brasil, 

questionou-se sobre a impressão deles com relação ao grau de escolaridade dos trabalhadores 

que realizavam guiamento em suas regiões. A investigação pretendeu descobrir se o curso 

ofertado foi suficiente para o exercício profissional, se haveria algo a ser mudado nas grades 

curriculares e demais considerações. 

Alguns representantes, como Roberta (SP), Vinícius (MS), André (RS) e o Jorge (PA), 

acreditam que a oferta do curso de nível técnico é suficiente para qualificar os trabalhadores 

para realização de guiamentos. Dentre as vantagens desse formato de curso, foi apontada a 

rápida inserção dos guias no mercado de trabalho, pois a formação é mais curta e objetiva. 

Roberta (SP) comentou sobre a abrangência dos cursos técnicos, em todas as áreas, que são 

capazes de aliar conhecimentos teóricos e práticos.  

-  O curso técnico é excelente para dar o ponta pé na carreira de guiamentos. Ele te 

prepara para uma carreira que é essencialmente técnica, entendeu? Agora se o guia 

quiser galgar outros espaços, ir além das questões operacionais, como o planejamento, 

por exemplo, aí ele precisa de uma formação superior (Jorge, PA). 

O André (RS) comenta que o nível de escolaridade dos guias é muito bom, 

principalmente se comparado com os cicerones que, segundo ele, muitas vezes se quer tem o 

ensino fundamental completo. Ele menciona também o caso dos motoristas de aplicativo que 
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realizam atividades de guiamento ilegais na sua região e não possuem qualquer tipo de 

treinamento para o turismo. 

No entanto, a qualidade dos cursos ofertados pelo país tem deixado a desejar nos últimos 

anos, especialmente pela recorrente redução de carga horária, redução de atividades práticas 

(vivências), desinteresse dos alunos e conivência das instituições de ensino. 

- Eu acredito mesmo é no ensino técnico, mas eu acredito que nosso ensino, a 

educação em si está avacalhada no Brasil. Eu estou desiludida com isso, não vou mais 

dar aula. [...] Porque, na verdade, existe uma cumplicidade entre os alunos e o ensino 

das instituições: ‘eu finjo que aprendo e você finge que ensina’. Então, é uma 

cumplicidade, porque o aluno, hoje, você conta nos dedos quem realmente está lá para 

aprender e quem está lá para pegar só um diploma, pegar a regulamentação, uma 

regularização, enfim e isso é geral. E as instituições, elas não estão preocupadas com 

isso, elas estão preocupadas em ganhar dinheiro (Roberta, SP). 

A Sandra (SE), assim como a Roberta, aponta que hoje muitas pessoas buscam o curso 

só para terem a credencial e a regularização de suas atividades e não para aprender sobre as 

técnicas de guiamento. “Eles estão ali só pra cumprir tabela, porque chegam já achando que 

sabem de tudo e não querem aprender” (Sandra, SE). O Ricardo (RJ), que também teve 

experiências como docentes, comentou algo semelhante dizendo que em todo seu histórico 

como professor de cursos de guia de turismo só se recordava de uma reprovação. E a causa 

dessa reprovação era a forma como a aluna se vestia que era julgada como inadequada para o 

exercício da profissão. Assim, ele aponta que “existe aquela preocupação em formar, formar, 

formar, mas não tem a preocupação com a qualidade dessa formação”.  

Outra preocupação referente ao desinteresse dos alunos nos cursos de guia e a 

conivência das instituições de ensino, foi apontada pela Pamela (SP) e pela Roberta (SP). Elas 

disseram que a profissão dos guias lida com pessoas e é bastante preocupante quando esses 

futuros trabalhadores não são bem treinandos, podendo colocar em risco a saúde e o bem-estar 

dos turistas. O Thales (RJ) citou como exemplo as situações que exigem primeiros socorros em 

áreas naturais que coloca a vida do turista em risco se o guia não for devidamente qualificado. 

Um fator determinante, segundo os representantes das entidades de classe, para a 

redução da qualidade dos cursos técnicos de guia foi a implementação dos cursos EaD. Viviane 

(SP) comentou que essa modalidade, apesar de facilitar o acesso ao ensino, não proporciona as 

vivências práticas que são fundamentais para a formação dos guias.  

- A gente percebe na cara dos novos guias quem fez o curso presencial e quem fez o 

EaD. A turma do EaD não tem a desenvoltura para falar em público, não sabe fazer 

um serviço de bordo, não sabe as técnicas de embarque e desembarque. Não tô 

dizendo que todos que fizeram o curso presencial sabem, mas a gente percebe que o 
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mínimo de treinamento eles tiveram. Eu acho muito importante que o máximo de 

pessoas tenha acesso ao curso, mas isso não pode prejudicar a qualidade do 

profissional, né? Parece que não, mas o guiamento é cheio de técnicas e coisas 

práticas, mas as pessoas não percebem isso. Imagina um médico, formado no EaD, 

fazendo uma cirurgia... Na teoria ele sabe, mas na prática não, será que vai dar certo? 

(Viviane, SP). 

Roberta (SP) complementa essa linha de pensamento, acrescentando que as instituições 

de ensino não se preocupam com isso, pois há uma lógica produtivista na educação que cobra 

número de egressos. Assim, a redução na qualidade do curso e o despreparo dos alunos 

formados são “consequências que as instituições não pensam, porque ela só pensa em números 

de diplomas, parece uma linha de produção, sabe?” (Roberta, SP). 

A Claudia (BR) relembra que antigamente eram poucas instituições que ofertavam o 

curso de guia de turismo e “era um curso extremamente caro na época, não era um curso 

acessível para todas as pessoas. As mensalidades eram caras e a gente também pagava as 

viagens. A gente penava para concluir o curso!”. Depois, conforme comentado por Helena (PR) 

houve um aumento da oferta de cursos técnicos gratuitos e, com isso, notou-se um aumento 

expressivo no número de novos trabalhadores de guiamento na região.  

Nota-se que tanto no discurso da Claudia (BR) quanto da Helena (PR) há uma 

preocupação quanto ao número de novos profissionais no mercado. “Nosso medo é que sobre 

profissionais e falta qualidade”, confessou Claudia (BR). Percebe-se que historicamente a 

profissão do guia de turismo sempre foi bastante elitizada e a popularização da atividade, por 

meio dos cursos técnicos gratuitos, tem provocado incômodos na categoria que teme, não só a 

concorrência com os novos guias, como a queda do padrão de qualidade dos atendimentos. 

A redução e/ou a insuficiência das atividades práticas no curso técnico em guia de 

turismo foram apontadas pela maioria dos entrevistados como os principais fatores que tem 

prejudicado a formação desses trabalhadores. Entende-se que readequando essas atividades nos 

cursos haverá uma considerável melhoria no nível de qualificação dos guias do Brasil. 

Assim, diante dessa situação, onde é crescente o número de guias recém-formados que 

são julgados despreparados para a atuação no mercado de trabalho, diversas entidades de classe 

começaram a oferecer estágios e treinamentos onde esses novos guias acompanham guias 

experientes para aprender a profissão na prática.  

- Eu tive alguns colegas que vinham falar comigo e falavam: eu fiz o curso e agora? 

Por isso, criei o grupo de estagiários, onde eu chamo essa turma que tá saindo dos 

cursos para trabalharem com a gente e ver como que é. Então quando tem trabalho, 

eu e uns colegas chamamos essa turma e cada um leva alguém para aprender. A gente 

ensina sobre os pontos turísticos, como fechar o grupo, alguns caminhos... Sabe que 

muita gente se perde indo pra Ilha do Mel? Com isso a gente tá melhorando a 
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qualidade do turismo, sempre ensinando e assim vai mantendo um bom nível para os 

turistas (Helena, PR). 

- Aqui nós temos uma regra dos acompanhamentos. Para o guia entrar na associação 

ele deve realizar, no mínimo, seis acompanhamentos com guias mais experientes, para 

aprender na prática como se guia aqui na cidade. É como se fosse um estágio, entende? 

Mas a gente entende que estágio é para estudantes que ainda não são formados e, nesse 

caso, eles já são guias formados e com credencial. Daí ele faz os seis 

acompanhamentos, sempre com guias diferentes, e aprende diferentes jeitos de guiar 

e vai adequando como achar melhor até ter o seu próprio estilo. A gente já fazia isso 

antes mesmo dos cursos EaD, sempre foi muito bom, mas agora é fundamental! 

(Viviane, SP). 

De acordo com Helena (PR) e Viviane (SP), essa prática dos estágios não é remunerada, 

pois não podem tirar valores da diária do guia experiente para pagar o estagiário, se fizessem 

isso, os guias não aceitariam ensinar os demais e ainda ganhar menos. Por outro lado, não 

podem cobrar a mais das agências, porque elas também não aceitariam a presença do aprendiz. 

Além desses estágios, observa-se que entre as maiores preocupações das entidades, 

sejam sindicatos, associações ou coletivos, estão as questões referentes à qualificação e 

treinamento dos guias de turismo. Por isso, é comum que essas instituições busquem ofertar 

capacitações aos seus associados, desde as mais específicas, como a história local ou sobre um 

atrativo da região, até cursos mais gerais, como idiomas e primeiro socorros.  

Segundo os representantes de algumas entidades, outra situação que prejudica a 

qualidade dos serviços prestados pelos guias de turismo é a de trabalhadores formados há 

muitos anos e que não se atualizam, ficando estagnados e desatualizados nas informações que 

passam aos turistas. Por isso, alguns entrevistados comentaram sobre a oferta de cursos de 

reciclagem, onde as entidades disponibilizam treinamentos para atualizar seus associados sobre 

as práticas da região. Inclusive o Sérgio (BR) comentou que uma boa alternativa seria a 

exigência de um curso de atualização ou uma avaliação no momento que os guias fossem 

renovar a credencial (a cada 5 anos), assim atestaria que o profissional se atualizou no período. 

Durante as entrevistas, evidenciou-se a falta de oferta dos cursos de especializações 

técnicas, previstas na legislação que regulamenta a atividade do guia de turismo. Também por 

essa razão, identificou-se a necessidade do guia de turismo se qualificar em outras áreas além 

do guiamento. Essas áreas correlatas variam a depender a forma de atuação desses 

trabalhadores. Os guias que atuam com turismo histórico-cultural, por exemplo, muitas vezes 

são formados em história, geografia e arquitetura, ao passo que os guias que atuam em áreas 

naturais buscam se especializar nas áreas de biologia, botânica, observação de aves e mergulho. 



109 

 

 

A Pamela (SP) aponta que essas formações acrescentam muito no currículo dos guias e servem 

como um diferencial no mercado de trabalho.  

- Olha, o nosso técnico é o básico. Por exemplo, eu como guia, pelo fato de ser guia 

no Amazonas, eu senti a necessidade de aprender mais sobre a biodiversidade, foi 

quando eu fui fazer a faculdade de biologia, que é o que tinha mais a ver comigo, 

porque meu trabalho é com a natureza e tudo que ela oferece. Então eu tinha que 

aprender a interpretar tudo isso, porque só o curso de guia é muito básico (Isabel, 

AM). 

O Diego (SP) refletiu que, as vezes, os guias não buscam outras qualificações, pois eles 

não vislumbram as atividades de guiamento como uma carreira. Essa visão de ter o guiamento 

como um ‘bico’, ou uma segunda profissão, faz com que os guias não busquem se especializar. 

A Andréia (MG) também comentou sobre isso e acrescentou que um dos motivos para o guia 

não se especializar é o fato de, muitas vezes, ter de deixar de trabalhar para frequentar cursos e 

workshops. Então, entre fazer uma formação e trabalhar, eles preferem trabalhar porque “não 

dá para perder o dia”. 

De acordo com o Sérgio (BR), a Federação Nacional dos Guias de Turismo tem 

realizado diversas solicitações junto ao Ministério do Turismo sobre programas de qualificação 

para os guias. Em virtude do empenho da Embratur em ampliar o número de turistas 

estrangeiros no país, solicitou-se, desde 2018, cursos de idiomas (inglês e espanhol), visto que 

66% dos guias do Brasil não dominam um segundo idioma. Essa solicitação foi atendida em 

2020, mas não houve adesão da categoria aos programas lançados, 

- Bianca, eles [os guias] pedem, mas não fazem. O Ministério disponibilizou 2857 

vagas, você sabe quantas pessoas efetivaram a inscrição? 1040. Isso é horrível! Isso 

afasta a gente de conseguir outras demandas (Sergio, BR). 

Alguns representantes de outras entidades, como Ricardo (RJ), Viviane (SP) e Sandra 

(SE), comentaram sobre o curso de idiomas ofertado pelo MTur em parceria com a Federação. 

Eles apontaram que o momento pandêmico prejudicou o interesse dos guias em se qualificarem 

e que o formato de ensino remoto também não agradou. 

- É importante essa oferta, mas veio no momento errado, né? Estamos aí no meio de 

uma pandemia, todo mundo sem trabalhar... quem que quer fazer curso de inglês essas 

horas? Além disso, o curso é totalmente online, um monte de guia não sabe usar essas 

ferramentas pra estudar pelo computador e outros falam que não aprendem nada no 

EaD. Tem alguns colegas que se inscreveram, mas falaram que o mesmo verbo to be 

de sempre... (Ricardo, RJ) 

Sérgio (BR) comentou também sobre outra demanda levada pela Federação ao 

Ministério, a respeito dos cursos de especialização técnica em atrativos naturais e culturais, 
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muito solicitados pela categoria. Essa demanda também foi atendida e começou a ser ofertada 

em 2021 com os projetos da ANCTUR, onde, em cada região do país, uma instituição de ensino 

está responsável pela realização das especializações técnicas. 

Para além das questões referentes ao curso técnico em si, alguns representes dos guias 

apontaram o despreparo dos novos profissionais no que se refere às relações interpessoais e 

atendimento ao público. A Silvia (SP), por exemplo, comenta que muitos jovens chegam sem 

saber falar o português corretamente e isso prejudica o atendimento ao cliente. O Ricardo (RJ) 

fez uma crítica semelhante e pontuou que, linguisticamente, se a comunicação está sendo 

realizada, pouco importa a norma culta da língua, mas ainda assim ele vê guias falando muito 

errado ou passando informações equivocadas e, para ele, isso reflete diretamente na 

remuneração desses trabalhadores. O André (RS) acrescenta a falta de postura dos guias com 

relação aos turistas. Para ele, algumas vezes, os guias de turismo exageram na informalidade 

com os clientes e perdem a postura profissional, mesmo sendo um excelente guia. 

Alguns entrevistados, como Ricardo (RJ), Andreia (MG), Michele (RJ), Tereza (BR), 

Marcos (AM) e Cristiano (PR) acreditam que ensino de nível técnico não é suficiente para a 

preparação dos guias de turismo para o mercado de trabalho e sinalizam que a formação desses 

trabalhadores deveria ser de nível superior, como ocorre em outros países.  

- Aqui a gente cruza a fronteira e vê o pessoal da Argentina. Eles são super avançados, 

anos luz em comparação ao Brasil. Lá tem uma regulamentação que exige o curso 

universitário de turismo e é bem aprofundado. Você percebe isso quando vai nas 

Cataratas do lado argentino e vê os guias explicando as coisas e entrando com 

profundidade nas temáticas, é muito bacana! (Cristiano, PR). 

O Marcos (AM) também acredita na necessidade de um curso superior para a formação 

dos guias de turismo e ainda destaca a urgência dos cursos integrarem conhecimentos e saberes 

regionais, como em seu caso, de conhecimentos sobre botânica, sobre fauna e flora amazônica, 

ervas medicinais, saberes indígenas e outros tópicos. Alice (SC) pontua que com maior carga 

horária durante sua formação, o guia sairia mais preparado para os desafios do mercado de 

trabalho. 

Pensando na formação superior em turismo já existente, bacharelado e tecnólogo, o 

Ricardo (RJ) fez uma sugestão que buscaria ressignificar tais cursos. 

- Na minha opinião, levando em consideração a realidade dos cursos de bacharel em 

turismo no Brasil, que estão completamente esvaziados porque a pessoa entra na 

faculdade de turismo e não sabe muito bem pra quê, não entende onde vai trabalhar 

depois de se formar, é uma coisa muito vaga... Por exemplo, eu fiz faculdade de 

comunicação social, mas sou formado em jornalismo, porque na faculdade de 

comunicação social, você faz dois anos do básico e a partir do terceiro ano você 
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escolhe entre jornalismo, publicidade, radialismo e etc. Você tem várias áreas para se 

especializar. Eu acho que a faculdade de turismo deveria ser semelhante... talvez um 

ano ali no básico e depois você poderia se especializar em guia de turismo, em 

hotelaria, em agenciamento de viagens, em transporte turístico, sei lá. Você teria uma 

objetividade maior no curso.  Sairiam profissionais mais qualificados, sem dúvida 

seria um ganho de qualidade pra todo o turismo, não só pros guias (Ricardo, RJ). 

Outra sugestão foi apontada por André (RS). Ele comenta que quando os guias de 

turismo são habilitados como regionais, eles podem atuar em todo o estado, porém não é 

possível que o profissional tenha conhecimento das histórias, curiosidades, trajetos, pontos 

turísticos de todo o estado. André discorre sobre a importância dos antigos guias locais, que são 

especialistas em determinado território. Por isso, ele destaca que o regional (de abrangência 

estadual) deve se especializar em determinas cidades para manter a qualidade do seu 

atendimento. 

Ao se discutir a escolaridade e qualificação dos guias de turismo identificou-se que em 

muitas regiões, principalmente onde há maior oferta de atividades de turismo em áreas naturais 

e onde é mais difícil o acesso aos cursos técnicos, criou-se uma “hierarquia” dentro das 

atividades de guiamento. Desse modo, os trabalhadores são divididos entre monitores, 

condutores e guias de turismo, onde o guia de turismo seria o topo da “carreira” por estar 

registrado no Ministério do Turismo e ter a credencial. Por esse motivo, pode-se perceber que 

nessas regiões são mais comuns entidades de classe que misturem guias, monitores e 

condutores, enquanto em localidades onde há maior oferta de cursos, as entidades são apenas 

de guias. 

- A nossa associação não é só de guias, temos sócios também condutores de turismo. 

Para chegar na fase do guia de turismo, a gente geralmente associa os condutores e vê 

quem é que consegue se identificar com essa profissão. Então a gente pega e entra em 

contato com a escola técnica e traz esse curso técnico de qualificação para esses 

condutores que resistiram durante esse trabalho, esses que se identificaram com o 

trabalho, porque tem uns que desistem, né? (Isabel, AM). 

É importante mencionar que, oficialmente, não há hierarquia entre as atividades de 

monitor, condutor e guia, cada qual possuiu sua área de atuação e suas responsabilidades. 

Porém, intrinsecamente, observa-se esse incentivo para que os monitores e condutores se 

tornem guias. 

- [...] se todos os condutores fossem guias de turismo, eu acho que o patamar, o 

nivelamento do serviço ia melhorar muito, porque o curso de monitor tem a carga 

horaria muito reduzida, as vezes são só alguns finais de semana, não é igual o guia de 

turismo que tem uma lei, um cadastro no Ministério e toda essa burocracia que é muito 

pertinente (Alice, SC). 
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O Rubens (SC) comentou que os cursos de monitores ou condutores são mais fáceis de 

serem ofertados, porque a carga horária é menor e os próprios parques nacionais ou estaduais 

oferecem. O Juliano (MG) também disse que essas formações, algumas vezes, são 

desenvolvidas pelas Prefeituras, o que facilita o acesso dos trabalhadores. Já os cursos de guias 

só são ofertados por instituições cadastradas no MEC e algumas regiões tem dificuldade de 

conseguir atrair polos de ensino. 

- Alguns colegas aqui da associação tem uma formação muito boa, mas ainda falta o 

curso técnico em guia de turismo. Os condutores estão habilitados a trabalhar aqui na 

região, mas ainda não fizeram o curso para viverem guias porque a maioria não tem 

condições financeiras de arcar com o curso, pagar as mensalidades. O que a gente 

observa é que muitos queriam fazer o curso, mas ele não é oferecido de forma gratuita. 

Eu acho que o município poderia oferecer isso, sabe? Como associação a gente já 

buscou isso, mas só o que vem são cursos de no máximo 40 horas. Então o pessoal 

faz os cursos, mas não consegue a credencial mesmo... (Juliano, MG). 

Apesar de existirem os cursos EaD, conforme já comentado, o Rubens (SC) diz que “o 

curso EaD tem um pouco de resistência aqui pela galera, viu? Eles julgam quem fez o curso a 

distância e acham que a pessoa não aprendeu direito. Eles dão mais créditos aos cursos 

presenciais, mas trazer esse curso pra cá é uma novela, então a galera acaba não fazendo”. 

Em síntese, com essas análises pode-se perceber que o guia de turismo é um trabalhador 

mais qualificado que os demais trabalhadores do turismo, especialmente pela obrigatoriedade 

do curso técnico e pelo alto grau de escolaridade apresentada pelos participantes dessa pesquisa. 

O domínio de outros idiomas também aparece como um diferencial na escolaridade dos guias. 

Em geral, os representantes das entidades de classe acreditam que a formação técnica 

está defasada em função da redução da carga horária, da diminuição das atividades práticas e 

do desinteresse de alunos e instituições de ensino. Notou-se que a categoria carece de 

qualificações específicas que possam contribuir com a especialização e com a competitividade 

no mercado. 

É necessário reconhecer a importância e o papel fundamental dos coletivos de classe 

para a formação e o treinamento dos guias, bem como na solicitação de qualificações. 

 

3.2.5.2 A regulamentação da profissão e o credenciamento  

 

O credenciamento dos guias junto ao Ministério do Turismo é previsto na 

regulamentação da profissão, isso significa que aquele trabalhador está devidamente cadastrado 

nos órgãos competentes, está apto e autorizado a exercer a profissão e cumpre com os requisitos 

mínimos para a prática (ser brasileiro ou estrangeiro residente no país com habilitação para 
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trabalhar, ter mais de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, ter o 2º grau 

completo e ter concluído o curso de formação profissional de guia de turismo). 

Ao realizar esse procedimento, é emitida uma credencial aos guias de turismo que 

devem sempre a portar consigo. Trata-se de uma credencial, documento que reconhece uma 

pessoa a um propósito, o que vai além de um crachá de identificação.  

Por essas razões, a regulamentação da profissão e o credenciamento dos trabalhadores 

é um tema muito debatido ao se referir aos guias de turismo. Ao mesmo tempo que essas 

temáticas são apresentadas como motivação para que diversas pessoas procurem o curso 

técnico, nota-se que em distintos discursos, seja em conversas informais entre guias ou em 

campanhas de publicidade, campanhas de entidades de classe ou mesmo em redes sociais, as 

questões que envolvem o credenciamento sempre são mencionadas como um fator 

determinante, não só para o exercício legal da atividade, mas também como um aspecto 

identitário entre os próprios trabalhadores.  

Isso significa que, para os guias, além dos aspectos legais, só é considerado guia de 

turismo aqueles que, de fato, estão credenciados, conforme determina a regulamentação. 

Portanto, percebe-se o registro nos órgãos oficiais como um fator determinante para a 

identificação desses trabalhadores como classe. 

- Olhe, vou te falar, não existe isso de guia de turismo credenciado e não credenciado, 

legalizado e não legalizado. Só existe um tipo de guia de turismo que é aquele 

credenciado no Ministério do Turismo através do Cadastur, aquele que tem sua 

credencial no peito para fazer os guiamentos. Agora esses outros, sem credencial, sem 

curso, sem qualquer coisa, não pode ser chamado de guia. São piratas e estão atuando 

ilegalmente... Você entende o que eu quero dizer? Por acaso chamamos de advogado 

qualquer que cursou direito? Não, né? O cara tem que ter a OAB. É a mesma coisa. 

Não podemos chamar qualquer um que tá por aí guiando de guia de turismo (Sandra, 

SE). 

Quando se perguntou aos guias sobre essas questões de regulamentação e 

credenciamento, identificou-se que a maioria (65%) não trabalhava como guia de turismo antes 

de ter a credencial, porém os demais (35%) relataram que começaram sua atuação profissional 

sem estarem regularizados e só após algum tempo fizeram o curso e se credenciaram. 

O Thales (RJ) bem lembrou que cada vez mais pessoas estão desempenhando as 

atividades de guiamento sem o credenciamento necessário. Essas atividades estão sendo 

estimuladas por grandes empresas que ignoram muitas legislações trabalhistas, ele menciona o 

Trip Advisor Experiences, o serviço de local host do Booking.com e do Airbnb. Por fim, ele 

pontua que a regulamentação da profissão não garante que não haja profissionais 

desempenhando-a ilegalmente. 
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Perguntou-se aos trabalhadores qual a importância prática da credencial para o seu 

exercício profissional e as respostas, em síntese, indicam que para eles esse objeto: 

• identifica os trabalhadores em atuação para reconhecimento dos turistas e do trade 

• demonstra que eles são profissionais qualificados e que fizeram um curso técnico e estão 

aptos a realizar aquele trabalho, indicando que possuem o mínimo de conhecimento 

necessário para a realização daquelas atividades 

• valoriza e reconhece o profissional que a porta, destacando o esforço deles em se 

qualificarem e estarem regularizados na atividade 

• certifica que atuam legalmente no mercado, por estarem cadastrados nos órgãos 

competentes 

• permite o registro como microempreendedor individual 

• dá visibilidade aos guias de turismo diante dos governos, do trade e de instâncias de 

governança regionais 

• possibilita a fiscalização e a mensuração da atividade 

• melhora a qualidade da prestação de serviços turísticos 

• demonstra que o turismo no Brasil é uma atividade organizada e sem amadorismo 

• insere os trabalhadores no mercado de trabalho de maneira respeitosa, proporcionando 

uma concorrência justa entre profissionais do mesmo ‘nível’ 

• transmite confiança, credibilidade e segurança para os turistas, garantindo que eles não 

serão guiados por leigos. Além disso, a chancela do MTur assegura aos clientes que eles 

tenham onde recorrer em qualquer situação 

• acarreta em maior peso e responsabilidade para exercerem suas atividades 

• permite que os trabalhadores se identifiquem (e se organizem) enquanto classe 

Um dos respondentes do questionário (p. 383) resumiu a importância da regulamentação 

e do credenciamento dos trabalhadores na seguinte fala:  

- Um Guia qualificado e credenciado, além de trazer maior segurança para os turistas 

que recebe, fortalece sua categoria e o trade do lugar onde trabalha de forma legal, 

além de ajudar no reconhecimento desta profissão e favorecer a criação de políticas 

públicas para estes profissionais. 

A credencial também ajuda a inibir eventuais farsantes, que eventualmente se passam 

por guias, sem ter nenhuma qualificação ou atributos que são indispensáveis ao 

exercício desta profissão. Estando cadastrado no Cadastur, o Guia de Turismo garante 

a autenticidade do seu trabalho e ainda pode ser contactado através do banco de dados 

do Ministério do Turismo. 

Quanto à regulamentação, acho de suma importância para todo o trade turístico, em 

todos os níveis, pois sem registros oficiais não há como saber a real demanda de uma 
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região turística. Quando se atua na informalidade, esse dado não aparece para o 

Ministério do Turismo e prejudica o direcionamento de eventuais recursos, 

capacitações ou qualquer política pública relacionada ao turismo regional e local, 

principalmente. Também não fornece dados suficientes para demandas nacionais e 

internacionais. 

Ademais, a formalidade pode trazer outros benefícios, como demandas de formação 

continuada, reciclagens em primeiros socorros e/ou busca e salvamento, intercâmbios, 

criação de grupos de trabalho em redes sociais etc. Favorece ainda o 

Associativismo/Cooperativismo, fortalecendo o movimento da sociedade civil 

organizada (p. 383). 

Entende-se que só a regularização da profissão ou o uso da credencial não garante que 

o guia seja um bom profissional, isso envolve muitos outros aspectos. Sabe-se também que só 

a regulamentação não resolve todas as contradições apresentadas na realidade da profissão, 

como apontado por Martoni (2021, p. 179) “temos a compreensão de que isso não irá resolver 

problemas inerentes a essa forma social, bem como trata-se de uma luta cada vez mais difícil – 

mas necessária – no conjunto das relações neoliberais”.  

Percebe-se que a exigência de uma formação mínima é capaz de garantir, aos olhos dos 

próprios guias, o mínimo de conhecimentos técnicos sobre as atividades desenvolvidas. Eles 

mencionam também os aprendizados sobre postura profissional, conhecimentos específicos, 

técnicas de guiamento, entre outras temáticas que colaboram diretamente com a qualidade do 

serviço prestado, refletindo, portanto, na reputação da categoria. 

- Acredito que o credenciamento tem seu valor na gestão e controle das políticas 

públicas de turismo, principalmente de capacitação e formação no setor. Deve 

fornecer indicadores dos profissionais por UF, mas por si só não garante qualidade no 

atendimento. Vejo a regulamentação como passo importante se acompanhada de 

medidas de fiscalização e apoio aos profissionais, desde que não se limite ao campo 

regulatório, mas que tenha impactos práticos (p. 160). 

O assunto mais comentado pelos guias nas perguntas que envolvem a regulamentação 

trata-se da falta de fiscalização. Nota-se que a ausência de fiscalização por parte do Ministério 

do Turismo é a maior queixa apresentada pela categoria. Esses trabalhadores acreditam que 

com a realização de fiscalização efetiva, que garanta o cumprimento da legislação vigente, 

haverá inibição da atuação de profissionais ilegais e, com isso, os guias de turismo serão mais 

valorizados e respeitados, além de proporcionar maior organização e ordenamento da atividade 

turística como um todo.  

Picazo (1996) pontua que a atividade ilegal da profissão do guia é negativa para o 

destino por diversos aspectos. Para os governos locais é prejudicial, pois sem o cadastro dos 

trabalhadores não há estatísticas que contribuam para a elaboração de políticas públicas. Ao 
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mesmo tempo, esses trabalhadores irregulares não pagam impostos, nem declaram seus 

rendimentos oriundos da atividade de guiamento. 

Para os turistas, a atividade ilegal é prejudicial, pois não garante nenhuma qualidade dos 

serviços prestados, uma vez que aqueles trabalhadores não passaram por nenhuma capacitação 

ou avaliação técnica (PICAZO, 1996). Para os guias de turismo legalizados, a atividade 

irregular é prejudicial, pois não valoriza aqueles que se dedicaram aos anos de estudo e 

formação na área. Ao mesmo tempo, a atuação dos ilegais faz as agências baixarem ainda mais 

as remunerações praticadas no mercado (PICAZO, 1996). 

A Andréia (MG) comentou que é complicado cobrar fiscalização dos órgãos públicos, 

porque muitas vezes eles sequer sabem dessa legislação. “A alguns anos atrás, nós fizemos um 

ofício para o Ministério do Trabalho falando pra eles sobre as pessoas que atuam legalmente 

aqui na nossa região e nem eles, na época, tinham conhecimento sobre o nosso trabalho”. 

Ela explica que na lei e no decreto que regulamentaram a profissão, a fiscalização ficaria 

a cargo da Embratur. Com o surgimento do Ministério do Turismo, essas atribuições foram 

transferidas para ele. No entanto, segundo a Andréia (MG), Ricardo (RJ) e Daniel (BA), o 

Ministério do Turismo só dispõe de cinco fiscais do Cadastur para todo o país. Esse insuficiente 

número de funcionários não deve fiscalizar apenas os guias de turismo, mas também as demais 

categorias de cadastro obrigatório na plataforma. 

A Roberta (SP) disse que esses fiscais acabam atuando mais frequentemente junto aos 

meios de hospedagem e agências de viagens, por terem uma instalação fixa. Já o guia de turismo 

“fica rondando e é difícil conseguir fiscalizar”. Por essa razão, uma forma de fiscalização 

alternativa acontece quando a Polícia Militar do estado faz abordagens em veículos e atrativos 

turísticos e, caso haja algum guia irregular, pode autuar por exercício ilegal da profissão, caso 

a pessoa esteja guiando, e/ou falsidade ideológica, caso a pessoa se passe por guia. 

Diante dessa omissão do MTur, muitos sindicatos se empenham nas atividades de 

fiscalização, porém sempre acompanhados da Polícia Militar, já que, conforme destacado por 

Martoni (2021, p. 185) “nenhum instituto, sindicato ou associação [...] tem prerrogativa legal 

para se posicionar como órgão de fiscalização da categoria, pois trata-se uma função típica do 

Estado [...]”. Por essa razão, torna-se ainda mais urgente a necessidade de se estabelecer um 

Conselho Nacional de Turismo que, como entidade pública, tenha, entre suas atribuições, a 

prerrogativa de fiscalizar a atividade dos guias de turismo. 

As queixas sobre a fiscalização da legislação vigente aparecem nos discursos dos 

representantes de classe de norte ao sul do país. Alguns deles revelaram as alternativas criadas 

em suas regiões 
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- A gente sabe que pra fiscalizar a lei tem que ser alguém do Ministério, mas alguém 

já viu o Ministério fiscalizar alguma coisa? Eu nunca vi. Então o que a gente fez foi 

criar uma lei igualzinha a federal, no âmbito municipal, porque aí dá poder de 

fiscalização para a guarda civil municipal. Eles podem fazer esse papel de cumprir a 

lei porque ela é local, dá pra entender? E aí o dinheiro das multas ficam para o Fundo 

Municipal de Turismo e isso ajuda a cidade também. Pelo que eu sei, tem alguns 

estados que fizeram o mesmo. Já que não cumprem pela lei federal, a gente vai 

arrumando esses caminhos, seja pelo estado ou pelo município, pra ajudar a fazer 

cumprir (Viviane, SP). 

Picazo (1996) aponta que os problemas com a fiscalização da profissão não são 

exclusivos do Brasil. O autor comentar que apesar de existir as legislações, em alguns casos os 

governos “alegam falta de meios para fazer cumprir a lei e, em outros, incompreensivelmente, 

existe uma clara falta de vontade política” (PICAZO, 1996, p. 44, tradução nossa). 

Por essa razão, ele faz algumas sugestões para auxiliar os órgãos governamentais nessa 

empreitada: 

• permitir que os guias de turismo estacionem em zonas de carga e descarga nas cidades, 

assim garantiria vagas exclusivas aos profissionais legalizados e a fiscalização seria por 

conta dos agentes de trânsito que já atuam nessas regiões. Os guardas solicitariam a 

credencial do guia para verificar se possui ou não autorização de uso da vaga; 

• limitar o acesso às áreas centrais da cidade, que normalmente apresentam trânsito 

conflituoso, aos carros autorizados, entre eles os carros com guias oficiais; 

• reservar vagas no centro das cidades ou em atrativos turísticos para os carros com guias 

de turismo; 

• valores promocionais de ingressos e atrativos para turistas acompanhados por guias 

oficias; 

• permitir o acesso dos guias credenciados a espaços reservados, como portões de 

embarque em aeroportos; 

• punir as agências que contratam guias irregulares. 

Picazo (1996) acredita que essas medidas auxiliariam em uma significativa melhoria na 

qualidade do serviço turístico, apresentando-se como uma vantagem prática aos que contratam 

guias legalizados. 

Por fim, alguns representantes de entidades de classe, como o Ricardo (RJ), por 

exemplo, acreditam que a legislação vigente sobre os guias deveria ser revista, pois é frágil e 

deixa muitos aspectos abertos à livre interpretação. Ele comenta que,  

- [...] essa regulamentação foi aprovada do jeito que deu. Ela é muito falha, mas foi o 

que foi possível aprovar naquela época. Tiveram muitos vetos em artigos importantes 
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e isso deixa algumas brechas. [...] mas precisava melhorar e inclusive colocar um grau 

de escolaridade maior para o profissional guia de turismo (Ricardo, RJ). 

Sandra (SE) discorda dessa posição, pois acredita que na atual conjuntura nacional, 

qualquer alteração na legislação dos guias pode resultar na desregulamentação. Ela comenta 

que o que mudou desde a aprovação na lei até os dias de hoje é a qualidade do ensino básico no 

Brasil e, por isso, tem-se a impressão de que o ensino técnico é insuficiente. “Naquela época 

[em que houve a regulamentação] ter segundo grau era muito bom, o colégio era bem feito. 

Hoje em dia, infelizmente a qualidade do ensino básico tá muito ruim. Então o que tem que 

mudar é a qualidade da educação básica, não a lei dos guias” (Sandra, SE). 

Percebeu-se que os assuntos relacionados à regulamentação, credenciamento e 

fiscalização são muito abordados pela categoria. Os trabalhadores se respaldam completamente 

na legislação vigente, o que é interessante por demonstrar que eles se orgulham da 

regulamentação, reconhecem sua importância e conhecem essa documentação, mas ao mesmo 

tempo é uma dependência preocupante, diante do cenário político atual, onde diversas 

profissões foram desregulamentadas nos últimos anos e o próprio Ministério do Turismo é 

recorrentemente ameaçado de extinção. 

 

3.3 DIMENSÕES E CONDIÇÕES DO TRABALHO 

 

No tópico a seguir são desenvolvidas as análises e discussões sobre as dimensões e 

condições do trabalho do guia de turismo no Brasil, considerando a amostragem de 

trabalhadores dos questionários e entrevistas. 

 

3.3.1 (IN)FORMALIDADE DA OCUPAÇÃO 

 

Utilizava-se, até o final dos anos 1980, o termo setor informal, criado pela OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) para designar pequenos comerciantes ou pequenos 

negócios que tinham pouca organização do processo produtivo (ALVES; TAVARES, 2006). 

De acordo com Cacciamali (1983), as principais características dessa categoria eram: 

(1) as atividades eram realizadas em unidades produtivas familiares, onde o trabalhador vivia 

da sua força de trabalho; (2) o objetivo da atividade econômica era obter renda para a 

manutenção da vida e do consumo da família, não sendo possível acumulação de capital; (3) a 

produção se dava em pequena escola; (4) quando necessário, os investimentos eram de recursos 

próprios; por essa razão havia (5) uso intensivo do trabalho vivo e pouco desenvolvimento 
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tecnológico; (6) qualificações profissionais fora da educação formal; (7) as atividades se 

desenvolviam em mercados competitivos e com facilidade de ingresso; (8) eram mercados sem 

regulamentação do estado; e identificava-se como principal característica o fato de “o detentor 

do negócio exerce simultaneamente as funções de patrão e empregado e não existir separação 

entre as atividades de gestão e de produção” (CACCIAMALI, 1983, p. 28). 

Alguns autores (SOUZA, 1980; CACCIAMALI, 1983) identificaram uma relação de 

dependência entre os setores, onde o setor informal apresentava-se mais fragilizado, ao passo 

que “os espaços ocupados pelas atividades informais seriam ampliados nos momentos de 

expansão da economia e se retrairiam nos momentos de crise, tendência que se confirmou e 

pôde ser vista em [outros] trabalhos [...]” (ALVES; TAVARES, 2006, p. 428). Portanto, as 

atividades informais ocupavam os espaços deixados na economia pelas atividades capitalistas. 

  A partir da década de 1990, observa-se um aumento do setor informal que resulta na 

absorção de diferentes tipos de trabalhadores pelo setor, configurando-se como um conjunto 

heterogêneo (ALVES; TAVARES, 2006). No mesmo período, em paralelo, “tem-se o 

crescimento de outras formas de trabalho não regulamentadas pela legislação trabalhista, que 

podem ser vistas como participantes de um contexto mais amplo de precarização do trabalho” 

(ALVES; TAVARES, 2006, p. 428). 

Em síntese, o trabalhador informal mudou. Em virtude das transformações ocorridas no 

mundo do trabalho, atualmente, as características do trabalhador informal não são as mesmas 

listadas no período dos anos 1970/1980 (ALVES; TAVARES, 2006). Diante da 

heterogeneidade da classe trabalhadora e da “[...] tendência de precarização e 

desregulamentação das relações de trabalho [...] os conceitos de setor formal e informal não 

dão conta de explicar essa nova realidade, por isso incorporamos o conceito de informalidade 

para caracterizar mudanças nessa área” (ALVES; TAVARES, 2006, p. 428-429, grifo nosso). 

Para Cacciamali (2000), por causa das mudanças estruturais na sociedade e na 

economia, há redefinições nas relações de produção, na inserção dos trabalhadores na produção 

e no processo de trabalho. Por isso, ela propõe o conceito de processo de informalidade para se 

referir à essas novas dinâmicas resultantes das reestruturações.  

Para a autora, o processo de informalidade é composto por duas categorias: os 

assalariados sem registro e os trabalhadores por conta própria (ou formas análogas, como 

microempresários). Os assalariados sem registro são aqueles contratados ilegalmente, às 

margens dos contratos trabalhistas, e que não possuem direitos trabalhistas e sociais 

(CACCIAMALI, 2000). Os trabalhadores por conta própria atuam, principalmente, na 

prestação de serviço e criam uma ocupação no mercado para se auto-empregar. Esses 
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trabalhadores são, ao mesmo tempo, patrões e empregados de si mesmo, podendo “engajar 

familiares ou ajudantes-assalariados nesse processo como extensão de seu próprio trabalho” 

(CACCIAMALI, 2000, p. 167), objetivando a obtenção de renda para sua reprodução e de sua 

família.  

Alves (2001) diz que o conceito de informalidade envolve desde as atividades informais 

tradicionais até as novas formas de trabalho precarizado, como trabalhadores terceirizados, 

temporários e com contratos atípicos e todas as outras variedades de informais. 

Assim, nota-se que os trabalhadores informais não trabalham sob a lógica do lucro, mas 

sim da sobrevivência e manutenção dos sustentos das famílias (CACCIAMALI, 2000). 

Conforme apontado por Cacciamali (2000, p. 158), devido à escassez de empregos, é na 

informalidade que o exército de reserva do mercado de trabalho sobrevive, pois é onde se ocupa 

“a maior parte do excedente da oferta de trabalho urbana, com objetivo de gerar emprego e 

renda”, configurando-se, muitas vezes, como uma alternativa à miséria. 

A informalidade está condicionada ao funcionamento das atividades formais, pois são 

os empregos e salários decorrentes da formalidade que determinam o número de trabalhadores, 

as condições e a renda dos informais (CACCIAMALI, 2000; ALVES; TAVARES, 2006). 

Apesar dessas características, Cacciamali (2021) relata que o nível da renda dos 

trabalhadores por conta própria, pode ser superior às recebidas pelos assalariados (com ou sem 

registro). Isso porque: 

[...] a renda dos trabalhadores por conta própria depende essencialmente de sua 

ocupação e da renda de sua clientela, constituída fortemente por assalariados. Dessa 

maneira, o nível de atividade, o emprego e os ganhos dos trabalhadores por conta 

própria (e formas análogas) dependem especialmente da massa de salários procedente 

dos empregados com registro e sem registro (CACCIAMALI, 2000, 167). 

No entanto, essa renda depende da demanda por serviços, o que configura instabilidade 

e incertezas no que se refere aos rendimentos médios. Não se pode garantir que haverá demanda 

ou sua frequência.  

Ao compreender a noção de informalidade, sua diferenciação diante do conceito de setor 

informal e as conexões desse setor com a formalidade, fica nítido que a informalidade é uma 

das principais características do trabalho no turismo, principalmente se tratando do trabalho dos 

guias de turismo. 

De acordo com o SIMT, em 2019, o Brasil empregava cerca de 2,2 milhões de 

trabalhadores, formais e informais, em atividades características do turismo, representando 

2,3% dos trabalhadores ocupados nos outros setores da economia. Dentre os trabalhadores do 
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turismo, 51,2% estão na informalidade, enquanto que no restante da economia esse índice é de 

41,6% (IBGE, 2019; IPEA, 2019).  

Curiosamente, na década de 1980, de acordo com a pesquisa de Arbache (2001), o 

turismo possuía uma das maiores taxas de formalização da economia, registrando índices de 

80% nos anos 80 e caindo para 70% nos anos 1990. Observa-se que esse índice continuou 

caindo até chegar aos atuais 48,8% empregos formais, enquanto na economia a formalização 

chega a 58,4%. Essa queda na formalização e consequente aumento da informalidade na década 

de 1990, foi apontada por Alves e Tavares (2006)  que identificaram o crescimento de contratos 

de trabalho atípicos (terceirizados, subcontratados, jornadas flexíveis, etc.), demonstrando o 

aumento generalizado da precarização do trabalho a partir dessa década. 

A natureza do contrato de trabalho é um dos fatores determinantes da qualidade do 

emprego, pois os profissionais com vínculos empregatícios, possuem todas as garantias 

previstas na legislação trabalhista, como folgas remuneradas, férias, décimo terceiro, seguro 

contra acidente, licença maternidade, pensões, indenizações por demissão sem justa causa, etc.  

Por essa razão, segundo Arbache (2001, p. 55) “empregos com contratos formais de trabalho 

são considerados na literatura como ‘bons empregos’, enquanto aqueles sem contrato de 

trabalho, ou informais, são considerados ‘maus empregos’”. 

Com o passar dos anos, Arbache (2001) identificou o aumento da proporção dos 

trabalhadores por conta própria e dos empregadores nas atividades do turismo, configurando-

se como um dos índices mais elevado se comparado com outros setores econômicos. 

Notoriamente, isso indica o aumento da informalidade do setor. Uma vez que a informalidade 

é composta justamente pelos trabalhadores por conta própria e suas formas análogas como 

empregadores de si mesmos (microempresários). Para o autor, esse crescimento dos 

trabalhadores por conta e dos empregadores no setor do turismo indica que a atividade é pouco 

concentrada e se desenvolve pautada em pequenas empresas com atuação local, como resultado 

do estágio primário de desenvolvimento do setor. 

Dentro das atividades características do turismo, entre os 1.123.115 de trabalhadores 

informais, 70,3% encontram-se em ocupações no segmento de Alimentação, seguidos por 15% 

de ocupados nos transportes terrestres e 6,3% no setor de alojamento (SIMT/IPEA, 2019). Isso 

se deve ao fato desses setores serem os que concentram maior mão-de-obra no turismo. 

Com a finalide de entender qual setor do turismo tinha maior proporção de trabalhadores 

informais, analisou-se por ACT. 
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Tabela 9 – Proporção de trabalhadores formais/informais no turismo, por ACT 

ACT’s 
TRABALHADORES  

FORMAIS (%) 

TRABALHADORES 

INFORMAIS (%) 

Alojamento 77,6 22,4 

Alimentação 37,9 62,1 

Transporte Terrestre 52,9 47,1 

Transporte Aquaviário 53,2 46,8 

Transporte Aéreo 93,2 6,8 

Aluguel de Transportes 57,0 43,0 

Agência de Viagem 59,3 40,7 

Cultura e Lazer 32,2 67,8 

TOTAL 48,8 51,2 
Fonte: SIMT/IPEA (2019), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Verifica-se que o setor de transporte aéreo é o com mais postos de trabalho formalizado, 

apresentando um índice baixo, de apenas 6,8%, de emprego informal. Os setores de alimentação 

e de cultura e lazer são os que apresentam mais trabalhadores informais do que formais, 62,1% 

e 67,8% respectivamente, apontando para a fragilidade dos empregos no setor. 

Para entender as configurações de formalidade e informalidade no trabalho do guia de 

turismo foi necessário o cruzamento dos dados extraídos do Cadastro de Prestadores de 

Serviços Turísticos (Cadastur), da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e dos 

Relatórios Estatísticos da Receita Federal, para construção do quadro referencial. 

Para definição do universo de guias, considerou-se a totalidade de guias de turismo no 

Brasil como aquela apresentada trimestralmente pelos relatórios do Cadastur. De acordo com o 

Cadastur (2020), em dezembro de 2020, havia 24.308 trabalhadores ocupados com atividades 

de guiamento e devidamente registrados. 

Para a definição do emprego formal, utilizou-se os dados da RAIS. No ano de 2002 foi 

implantado o CBO-2002 que introduziu a família ocupacional, cujo código é 5114, referente 

aos guias de turismo. Na versão anterior da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o 

CBO-94, os guias de turismo eram enquadrados no grupo base junto com os agentes de viagem.  

A pesquisa dos registros como MEI se deu diante dos dados fornecidos pela Receita 

Federal. Os guias de turismo que se cadastram como microempreendedores individuais se 

vinculam a um CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) para descrever sua 

atividade principal e, se quiserem, podem relacionar algumas outras atividades secundárias. Na 

atividade principal, há a ocupação principal, que descreve com maior detalhamento as 

atividades realizadas pelo trabalhador. No caso dos guias, o CNAE referente à atividade 

principal é 7912-1/00 – ‘Operadores turísticos’, no qual se encontra a ocupação principal ‘Guia 

de turismo independente’. 
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No entanto, as ferramentas de pesquisa da Receita Federal não permitem ‘filtrar’ os 

MEIs por ocupação principal, apenas atividade principal. Por esse motivo, solicitou-se, via lei 

de dados de acesso à informação, no Portal da Transparência, ao Ministério da Economia os 

números de MEIs que continham a ocupação principal “guia de turismo independente”. 

 

Tabela 10 – Guias de turismo formais/informais 

VÍNCULOS 
QUANTIDADE DE 

TRABALHADORES 

% DE 

REPRESENTAÇÃO 

(%) 

Formais Guias de turismo com vínculo CLT (A) 1.131 4,7 

Informais 

Guias de turismo com registro como MEI 

(somente atividade principal como ‘guia de 

turismo independente’) (B) 

8.665 35,6 

Guias de turismo trabalhadores por conta 

própria (C) 

(C) = (D) – (A) – (B) 

14.512 59,7 

TOTAL DE GUIAS BRASIL (D) 24.308 100 
Fonte: Cadastur (2020), Rais (2019) e RFB (2020) organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Após o cruzamento dessas informações é possível verificar que 95,3% dos guias de 

turismo estão ocupados em atividades informais (35,6% como microempreendedor individual 

e 59,7% como trabalhador por conta própria). Entende-se que tanto o microempreendedor 

individual como o trabalhador por conta própria estão em situações de auto-emprego, criando 

ocupações para obtenção de renda para a reprodução de sua família.  

Ainda que os guias MEIs possuam o mínimo de garantias sociais e trabalhistas, como 

auxílio acidentes, licença maternidade e possibilidade de aposentadoria, sua renda segue incerta 

e instável. Tanto os guias MEIS como os trabalhadores por conta própria trabalham sob 

demanda, ou seja, só tem renda se tiver trabalho. Muito dessa situação pode ser verificada 

durante a pandemia. 

Ao se separar por região, os dados dos guias MEIs não alcançam, pois foram informados 

em sua totalidade. Ainda assim, consegue-se verificar a tabela abaixo. 
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Tabela 11 – Guias de turismo formais/informais, por região 

REGIÕES 

GUIAS FORMAIS 

(COM VÍNCULO CLT) 

(%) 

GUIAS DE TURISMO INFORMAIS 

(MEIS E TRABALHADORES POR 

CONTA PRÓPRIA) 

(%) 

Região Norte 12,9 87,1 

Região Nordeste 8,4 91,6 

Região Centro-Oeste 11,7 88,3 

Região Sudeste 2,2 97,8 

Região Sul 5,6 94,4 

TOTAL BRASIL 4,7 95,3 

Fonte: Cadastur (2020); Rais (2019), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Santos (2008) comenta que ainda que a informalidade seja alta em uma ACT, ela não se 

manifesta da mesma forma em diferentes regiões do país. Isso pode ser observado, no caso dos 

guias, pois entre as regiões brasileiras, o Norte e o Centro-Oeste são os que apresentam maiores 

índices de formalidade da atividade dos guias de turismo (12,9% e 11,7%, respectivamente), 

ainda que a maioria de seus guias trabalhem na informalidade, seja como MEIs ou como 

trabalhadores por conta própria.  

O Sul (94,4%) e o Sudeste (97,8%), por sua vez, apresentam índices superiores de 

trabalho informal do guia. Supõe-se que isso se deve aos guias MEIs, situação que deve ser 

popularizada e facilitada nessas regiões. 

Esse dado referente ao trabalho dos guias apresenta-se em oposição aos padrões 

territoriais do trabalho formal e informal nas outras ACTs, visto que Meliani (2021) pontua  

[...] repartição regional da informalidade, por sua vez, segue o padrão das diferenças 

socioeconômicas brasileiras, ou seja, é muita mais acentuada nas regiões mais pobres 

(68% no Norte e 64% no Nordeste) do que nas regiões pouco mais desenvolvidas 

(48% no Centro--Oeste, 46% no Sudeste e 41% no Sul) (MELIANI, 2021, p. 97). 

Nota-se que, majoritariamente, os guias de turismo são trabalhadores por conta própria 

e suas formas análogas, como os microempreendedores individuais (MEIs). Essas pessoas estão 

ocupando posições não regulamentadas pela legislação trabalhista, ou minimamente 

regulamentada no caso dos MEIs, com o objetivo de se auto-empregarem e obterem renda e 

sustento para si e suas famílias.  

 

3.3.2 REMUNERAÇÃO 

 

Entender a composição dos rendimentos dos trabalhadores no turismo é fundamental 

para a compreensão sobre as condições e a qualidade do trabalho no setor. Diversos autores 
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(CAÑADA, 2019; SANTOS, 2018; MELIANI, 2021) apontam os baixos rendimentos no setor 

como um dos principais indicadores da precarização da atividade.  

De acordo com o SIMT/IPEA (2019), entre os trabalhadores formais, mais de 71% 

(cerca de 767 mil pessoas) recebem remunerações médias mensais de até dois salários-mínimos, 

confirmando a tendência de baixas remunerações nas atividades características do turismo.  

 

Tabela 12 – Remuneração média dos trabalhadores formais das ACTs, por gênero, em 2019 

FAIXA DE REMUNERAÇÃO 
MASCULINO 

(%) 

FEMININO 

(%) 

TOTAL 

(%) 

Até 2 SMs 34,4 37,3 71,7 
2 a 3 SMs 11,2 4,9 16,1 
3 a 5 SMs 6,0 2,1 8,1 

5 SMs ou mais 2,6 1,5 4,1 
Fonte: SIMT/IPEA (2019), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Ao se analisar por gênero, verifica-se a desigualdade entre homens e mulheres, assim 

como em outras atividades economias, não apenas no Brasil. As mulheres são maioria entre 

aqueles trabalhadores formais do turismo que recém até 2 salários-mínimos, ao mesmo tempo 

em que são a minoria absoluta entre os que recebem mais de 5 salários-mínimos. Em uma 

análise realizada com os dados de 2017, Meliani (2021, p.98) aponta que “a remuneração 

mensal média das mulheres foi 27% menor que a dos homens” 

Entre os trabalhadores informais nas ACTs, o instituto separou as faixas de remuneração 

entre “até ½ salário-mínimo” e “mais de ½ salário-mínimo” (SIMT/IPEA, 2019). No ano de 

2019, nota-se que a maior parte (88,7%) dos trabalhadores informais do turismo recebiam mais 

de ½ salário-mínimo. 

 

Tabela 13 – Remuneração média dos trabalhadores informais das ACTs, por gênero, em 2019 

FAIXA DE REMUNERAÇÃO 
MASCULINO 

(%) 

FEMININO 

(%) 

TOTAL 

(%) 

Até ½ SM 5,1 6,2 11,3 
Mais de ½ SM 56,8 31,9 88,7 

Fonte: SIMT/IPEA (2019), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

No entanto, a desigualdade de gênero entre os informais se manteve como o apresentado 

entre os trabalhadores formais. As mulheres aparecem como maioria entre os que recebem 

menor faixa de remuneração. 

Ao tratar da remuneração dos guias de turismo, percebe-se que os valores cobrados pelas 

prestações de serviço dependem de uma série de fatores que divergem de região para região. 
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Na maioria dos estados brasileiros identificou-se que os guias são remunerados por diária 

(integral ou meio período), em outros são remunerados pelo roteiro executado (fazer 

determinada trilha custa um valor, um city tour custa outro). Em poucos lugares, o guia não é 

remunerado com um valor pré-determinado, mas recebe as comissões diante do consumo dos 

seus turistas. 

Além desses fatores influenciarem o valor da prestação de serviço (região, diária ou 

roteiro), o número de pessoas, o meio de transporte utilizado, o domínio de idioma estrangeiro 

e a modalidade do guiamento (emissivo/receptivo) também são categorias que interferem nos 

valores cobrados. Por esse motivo, é muito complexo determinar a faixa salarial ou a forma de 

remuneração dos guias de turismo no Brasil. 

Fazendo uso das categorias com faixas salarias mais amplas, utilizados pelo IBGE, 

observou-se que a maior parte (28,2%) dos trabalhadores das atividades de guiamento recebem 

mensalmente de 1 SM a 2 SM, o que resulta na faixa salarial de R$1045,00 a R$2090,00. É 

válido ressaltar que, apesar desses dados terem sido coletados em 2020, nesse período a maior 

parte dos guias encontravam-se com suas atividades paralisadas em função da pandemia. Por 

esse motivo, solicitou-se que os trabalhadores indicassem sua média de remuneração 

considerando o período pré-pandêmico. 

 

Gráfico 12 – Remuneração média dos guias de turismo 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Ao separar a remuneração média dos guias por gênero, mais uma tendência do mundo 

do trabalho se confirma: as mulheres são maioria entre as remunerações mais baixas. No 

entanto, na amostra dessa pesquisa, apenas mulheres disseram ganhar a faixa salarial de mais 

de 20 SM, ao mesmo tempo que apenas homens enquadram-se na faixa de 10 a 20 SM. 
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Gráfico 13 – Remuneração média dos guias de turismo, por gênero 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Como identificado anteriormente, a atividade de guiamento se caracteriza, 

predominantemente, como uma atividade informal. Nesse sentido, ao comparar com os demais 

trabalhadores informais do turismo, nota-se que os guias acompanham a média apresentada no 

setor:  

 

Tabela 14 – Remuneração média dos trabalhadores informais das ACTs e dos guias de turismo 

FAIXA DE REMUNERAÇÃO 
TODAS AS ACTS  

(%) 

GUIAS DE TURISMO 

(%) 

Até ½ SM 11 17 

Mais de ½ SM 89 83 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Na área do guiamento, mostram-se evidentes as diferenças regionais. Por isso, foram 

realizadas análises sobre as remunerações, por região. De modo que foi possível perceber que 

os guias das regiões Norte e Nordeste são maioria entre os que recebem até 1 SM, enquanto os 

guias que recebem mais de 10 SM são aqueles atuantes nas regiões Sul e Sudeste. 

 

 

 

 

 

10,7%

16,0%

29,1%

33,4%

9,2%

1,5%

21,9%

21,0%

27,3%

23,0%

6,0%

0,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

até ½ SM (até R$522,50)

mais de ½ a 1 SM (mais de R$522,51 a R$1.045,00)

mais de 1 a 2 SM (mais de R$1.045,01 a R$2.090,00)

mais de 2 a 5 SM (mais de R$2.090,01 a R$5.225,00)

mais de 5 a 10 SM (mais de R$5.225,01 a R$10.450,00)

mais de 10 a 20 SM (mais de R$10.450,01 a R$20.900,00)

mais de 20 SM (mais de R$20.900,01)

Masculino Feminino



128 

 

 

Tabela 15 – Remuneração média dos guias de turismo, por região 

FAIXA DE REMUNERAÇÃO 
NORTE 

(%) 

NORDESTE 

(%) 

CENTRO-

OESTE 

(%) 

SUDESTE 

(%) 

SUL 

(%) 

até ½ SM 

(até R$522,50) 
21 21 15 14 17 

mais de ½ a 1 SM 

(mais de R$522,51 a R$1.045,00) 
21 22 19 16 19 

mais de 1 a 2 SM 

(mais de R$1.045,01 a R$2.090,00) 
21 28 33 29 26 

mais de 2 a 5 SM 

(mais de R$2.090,01 a R$5.225,00) 
35 26 29 28 27 

mais de 5 a 10 SM 

(mais de R$5.225,01 a R$10.450,00) 
3 3 5 10 10 

mais de 10 a 20 SM 

(mais de R$10.450,01 a R$20.900,00) 
0 0 0 2 1 

mais de 20 SM 

(mais de R$20.900,01) 
0 0 0 0 1 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Nas regiões Norte e Sul, os trabalhadores não seguem a tendência nacional e a maioria 

tem remuneração um pouco acima da média, recebendo de 2 a 5 salários-mínimos. Ao passo 

que nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, a maior parte recebe como a média nacional 

da categoria de 1 a 2 SM. 

Destaca-se que apenas no Sul e no Sudeste existem guias com remuneração superior à 

10 SM, e justamente nessas regiões foi identificado a maior incidência de comissionamento dos 

atrativos e equipamento turístico. Esse é um indício de que os guias são melhores remunerados 

pelos comissionamentos do que pelos valores pré-estabelecidos (diária e roteiros, por exemplo). 

No entanto essa situação é preocupante, visto as incertezas e inseguranças em torno do 

comissionamento.  

 

3.3.3 JORNADAS DE TRABALHO 

 

O estudo das jornadas de trabalho implica na análise da carga horária dedicada às 

ocupações profissionais. A depender das especificidades de cada atividade econômica as 

jornadas ganham contornos particulares. Normalmente, em se tratando de vínculos formais de 

emprego, considera-se a carga horária semanal definida em contrato de trabalho. 

Entre os trabalhadores formais do turismo, ocupados em atividades características 

analisadas pelo SIMT/IPEA (2019), nota-se 87,8% (quase um milhão de trabalhadores) 

possuem contratos de trabalho com mais de 41 horas semanais, porcentagem superior aos 
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demais trabalhadores formais da economia onde, de acordo com Santos (2018), 84% possuíam 

esse tipo de contrato em 2013. 

 

Tabela 16 – Jornada de trabalho dos ocupados formais, por ACT 

ACT’s 

CONTRATOS ATÉ 

20H SEMANAIS 

(%) 

CONTRATOS DE 21 

A 40H SEMANAIS 

(%) 

CONTRATOS DE 41H 

OU MAIS SEMANAIS 

(%) 

Alojamento 1,5 6,5 92,0 

Alimentação 2,2 9,0 88,8 

Transporte Terrestre 5,7 5,4 89,0 

Transporte Aquaviário 4,3 20,3 75,3 

Transporte Aéreo 15,5 42,3 42,3 

Aluguel de Transportes 3,3 4,2 92,4 

Agência de Viagem 3,8 13,9 82,3 

Cultura e Lazer 7,1 14,2 78,7 

TOTAL ACTs 3,2 9,0 87,8 
Fonte: SIMT/IPEA (2019), organizado por Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Entre os guias de turismo a mensuração da jornada é mais incerta, pois na ausência de 

contratos formais, a carga horária dedicada às atividades de guiamento varia de acordo com os 

roteiros/tours/passeios desenvolvidos. Além disso, esses trabalhadores não possuem frequência 

de trabalho pré-estabelecida, podendo trabalhar um ou sete dias na semana. Outro fator que 

impacta na composição da carga horária dos guias é a sazonalidade, pois em períodos de baixa 

temporada a frequência de trabalho é menor do que nos períodos de alta, consequentemente, as 

jornadas de trabalho da alta temporada são mais exaustivas do que na baixa. 

Entendendo essas especificidades do trabalho do guia de turismo, foi possível perceber 

que o cálculo de uma carga jornada de trabalho semanal não refletiria a realidade desses 

trabalhadores, principalmente diante de tantas variantes (duração do passeio, tipo de roteiro, 

frequência de trabalho, sazonalidade etc). 

- Depende do tipo de serviço. Se for visita em um atrativo, como receptivo, é de 6 a 8 

horas com o pessoal. Agora se for pra levar alguma viagem, como emissivo, daí fico 

24 horas com o pessoal até voltar pra cá (p. 122). 

Para delinear uma aproximação, perguntou-se a eles se a maior parte de seus tours eram 

em período parcial ou integral. Entre eles 70% disseram realizar majoritariamente passeios de 

períodos integrais. 

Questionando sobre a duração desses passeios, em horas trabalhadas, identificou-se que 

apenas 16,8% dos guias realizam passeios de até 6 horas, que configurariam as atividades de 

meio período. Mais da metade dos guias de turismo trabalha mais de 8h por dia de guiamento 

e, entre eles 30,5% trabalham mais de 12 horas por dia. 
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Gráfico 14 – Jornadas de trabalho dos guias de turismo  

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

O que chama a atenção nesse dado é a participação dos guias que relatam trabalhar mais 

de 20 horas por dia. Sobre esse assunto, os próprios trabalhadores explicaram que se trata da 

modalidade de atuação (emissivo/receptivo). Os guias receptivos, aqueles que recebem os 

turistas em determinado destino, tendem a trabalhar menos horas (até 8 ou 12 horas por dia), 

pois eles encontram os turistas, fazem o passeio contratado e se despedem. Enquanto o guia 

emissivo, aquele que acompanha os turistas durante todo o passeio, precisam ficar à disposição 

o tempo todo e, por isso, chegam a trabalhar 24 horas, pois mesmo em seu horário de descanso, 

estão à disposição dos turistas. 

- Trabalho acompanhando grupos pelo exterior, em viagens com 2 ou 3 semanas de 

duração, durante as quais, minha atuação é integral, não havendo folgas ou descansos 

(p. 298). 

- No contrato não tem horário especificado, mas somos responsáveis pelo grupo 

24h/dia mas recebemos por 8h trabalhada (p. 514). 

Em suma, nota-se que os guias de turismo possuem jornadas de trabalho muito flexíveis, 

em razão da frequência da atividade e da sazonalidade, porém outros determinantes como a 

categoria de atuação e o tipo de passeio a ser realizado também impactam na duração da 

prestação de serviços. Ainda assim, é notório que esses trabalhadores apresentam, em sua 

maioria, jornadas exaustivas e flexíveis. 
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3.4 ATUALIDADE DO TRABALHO DO GUIA 

 

Nesse tópico são apresentadas análises sobre aspectos da atualidade que impactam ou 

refletem no trabalho do guia de turismo, onde suas condições e a qualidade do seu trabalho 

apresentam-se como determinantes para o (não) agravamento dessas situações. 

 

3.4.1 IMPACTO DA PANDEMIA NO TRABALHO DOS GUIAS DE 

TURISMO8 

 

É inquestionável que, em geral, as consequências da pandemia de Covid-19 afetaram a 

vida de toda a classe trabalhadora em diversos níveis: saúde, social, psicológico, econômico e 

político. No que tange o trabalho, observa-se que aquelas atividades profissionais que antes já 

apresentavam manifestações de precariedade, encontraram-se em condições ainda mais frágeis. 

Entre os trabalhadores que tiveram suas condições de trabalho pioradas nesse período, 

destaca-se os guias de turismo. A profissão que já era historicamente marcada pela 

informalidade, deparou-se com o completo desamparo e abandono durante esse período. 

Por se tratar de uma doença transmitida, principalmente, pelo contato interpessoal, a 

primeira medida recomendada para tentar controlar a situação foi o distanciamento e o 

isolamento social.  Dessa forma, cessaram-se as viagens, tentaram reduzir os deslocamentos ao 

essencial e fecharam fronteiras. Conforme apontado por Cañada (2021), as medidas para evitar 

a disseminação da Covid-19 comprometeram duas dimensões essenciais da atividade turística: 

a mobilidade e a interação humana. 

Diante do mote “Fique em casa”, os guias de turismo paralisaram suas atividades, seja 

por medo do adoecimento, consciência sobre a necessidade de isolamento, ausência de demanda 

turística ou por imposição externa, como destinos fechados, cancelamentos, agências e atrativos 

sem funcionamento. 

A segunda quinzena de março/2020 foi marcada por turistas fervorosos a procura de 

cancelamentos e remarcações, a ausência de orientações oficiais por parte dos governos, a 

resistência de alguns setores e atrativos em aderir às medidas de isolamento, além do medo do 

desconhecido vírus. Depois, com o passar do tempo, foi possível analisar que apesar de estarem 

 

 

8 As discussões desenvolvidas nesse tópico foram parcialmente publicadas no texto “A luta global dos guias de 

turismo por um auxílio emergencial” (SANTOS, 2020) e apresentadas no 2º Seminário Virtual Perspectivas 

Críticas do Trabalho no Turismo que aconteceu de 18 a 20 de agosto de 2021. 
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conscientes a respeito da necessidade de interrupção das agendas, os guias (e muitas outras 

pessoas) foram um tanto quanto ingênuos ao supor a brevidade da situação. 

Com o avanço da pandemia, compreendeu-se que o setor de turismo, em especial as 

atividades de guiamento, demorariam a retornar. Isso porque já nas primeiras discussões sobre 

turismo pós-covid, apontava-se para o retorno gradual das práticas, sobretudo após a vacinação, 

com grupos reduzidos, viagens particulares e familiares, com preferência para destinos 

próximos. O trabalho do guia é, majoritariamente, relacionado ao atendimento de grupos e/ou 

receptivo aos turistas estrangeiros, circunstâncias que pareciam condicionadas à um retorno 

mais tardio. Naquele momento, os guias de turismo do Brasil, assim como os artistas, tinham 

um slogan em seus apelos e buscas por auxílios e medidas de suporte para o enfrentamento da 

crise, difundiam-se mensagens que diziam: “Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos 

a voltar!”. 

Nesse cenário, o governo federal anunciou ações na tentativa de mitigar os efeitos da 

crise no país. No dia 01 de abril de 2020, lançou a MP nº 936 que instituiu o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (BRASIL, 2020a), permitindo a redução de 

jornadas e de salários, além da suspensão de contratos de trabalho. Essa medida foi construída 

evidentemente para benefício das empresas, que puderam diminuir seus custos no período de 

redução das atividades. Isso porque, com a suspensão dos contratos de trabalho, os funcionários 

das empresas ficaram assegurados pela previdência social e recebiam apenas o equivalente a 

30% de seus salários. Ainda que distante de ser uma medida efetiva para os trabalhadores, que 

tiveram seus rendimentos reduzidos, ela se configurou como única alternativa de sustento para 

muitos dos guias de turismo com vínculo empregatício (pouco mais de 1.000 trabalhadores em 

todo o Brasil). 

Os demais guias, tanto aqueles com registro de Microempreendedores Individuais – 

MEI, como os que trabalhavam informalmente, se depararam com a repentina ausência de 

qualquer renda advinda dos guiamentos. Visto que esses são trabalhadores com remuneração 

por demanda, ou seja, recebem o pagamento referente apenas aos serviços prestados e, diante 

da interrupção dos trabalhos, ficaram sem rendimentos. De acordo com Cañada (2021, p. 8), 

“no caso do trabalho informal, a problemática é ainda mais grave. Quanto maior a precariedade 

dos trabalhadores do turismo, maior sua vulnerabilidade, e isso acentua seu risco – e do 

conjunto da sociedade – face de previsíveis novas situações de crise sanitária”. 

No dia seguinte ao estabelecimento da MP nº 936/2020, foi instituída a Lei nº 13.982, 

que criou o auxílio emergencial do governo federal, em uma tentativa de minimizar os impactos 

econômicos da pandemia para os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, 
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autônomos e desempregados (BRASIL, 2020b). No entanto, a providência se mostrou uma ação 

paliativa e insuficiente às necessidades da sociedade. O auxílio possuía uma série de 

excludentes, como teto de rendimentos tributáveis em 2018, limite de renda familiar até 3 

salários-mínimos etc., além dos relatos de erros de análises do sistema. O valor da assistência 

(R$600,00) era abaixo da média salarial mensal da maioria dos trabalhadores assistidos, não 

sendo suficiente para o sustento das famílias. Além disso, o período do auxílio também era 

enxuto e não garantia o retorno ao trabalho em seu encerramento, pois a pandemia ainda 

perdurara. 

Os guias de turismo MEIs e informais eram candidatos ao recebimento do auxílio 

emergencial do governo federal, porém a maioria não conseguiu ter acesso à assistência. 

Segundo relato dos guias, a principal causa de indeferimento das solicitações era o teto de 

rendimentos tributáveis, referente ao ano de 2018. Esse requisito para entrada no programa foi 

o maior excludente para a classe dos guias de turismo, pois por se tratar de trabalhadores com 

remuneração pautada na demanda de serviços prestados, suas realidades eram completamente 

diferentes em 2018 e em 2020. No ano de 2018, o cenário era outro, o turismo estava 

movimentado e os guias atuantes, logo, havia pagamentos por tais prestações de serviço. Já em 

2020, com toda a atividade parada, não se realizam guiamentos e, assim, não havia fonte de 

renda. 

Outros guias informaram que apesar de se enquadrarem em todos os pré-requisitos, 

tiveram o processo indeferido por erros de análises do sistema. Tais situações apenas 

evidenciam o desconhecimento dos governos acerca das realidades dos trabalhadores, 

demonstrando sua ineficiência em proporcionar alternativas adequadas. 

Ao passo que os trabalhadores amarguravam diante das possibilidades que lhes foram 

concedidas, o governo federal não hesitou em lançar outras medidas em benefício das empresas, 

como a MP nº 944/2020, que tratava do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, 

oferecendo linhas de credito para as empresas com faturamento médio mensal superior a 

R$30.000,00, excluindo os microempreendedores e as microempresas de terem acesso ao 

programa; a MP nº 948/2020 que alterava as regras para cancelamento de serviços turísticos, 

facilitando para que as empresas não necessitassem arcar com os reembolsos dos clientes 

naquele momento; e a MP nº 963/2020 que possibilitou o acesso à crédito extraordinário pelo 

Fundo Geral do Turismo – FUNGETUR, esta medida permitia que aos microempreendedores 

solicitassem crédito, porém em um montante menor que as empresas. 

Alguns guias de turismo MEIs, que entraram com pedido de crédito via FUNGETUR, 

relataram que os pedidos foram negados pela demasiada burocracia e pela negativa das 
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instituições de crédito, após as análises. Outros, apesar de se enquadrem como guias MEIs, 

disseram que não solicitaram esse crédito, pois eles teriam que começar a pagar as parcelas sem 

a certeza de que teriam voltado ao trabalho, além dos juros. 

Assim, identificou-se o completo desamparo aos trabalhadores nesse período de 

fragilidades agravadas pela crise da pandemia. Entre os guias de turismo, as condições de 

informalidade evidenciaram a precariedade da ocupação que se encontrou sem trabalho, sem 

renda e, completamente, desassistida pelas insuficientes medidas governamentais de 

enfrentamento à crise. 

Tal situação motivou que diversos coletivos representantes da classe (associações, 

sindicatos, comitês, movimentos etc.) se mobilizassem, em consonância com iniciativas 

internacionais, em busca de auxílio emergencial para a categoria. Essas ações visavam mitigar 

os impactos e as complicações decorrentes da pandemia. 

 

3.4.1.1 A luta pelo auxílio emergencial  

 

Enquanto os governos e grandes empresas se preocupavam em tentar sugerir 

perspectivas e tendências do mundo pós-covid, interessados na recuperação dos mercados, uma 

parcela da classe trabalhadora se preocupava com o presente momento, com a sobrevivência à 

pandemia. 

Neste cenário, as discussões a respeito da renda mínima (ou renda básica) voltam à tona 

em todo o mundo e, apesar do projeto precisar ser pauta universal e permanente, trata-se de 

uma necessidade emergente e de subsistência para períodos de crise. O Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU) estimou que outros 130 milhões 

de pessoas sejam levadas à falta de alimentos por causa da pandemia e, segundo Miguel Barreto, 

diretor regional para a América Latina e Caribe da instituição, há “a necessidade de ampliar os 

programas de transferência de renda, principalmente em regiões com alto índice de 

trabalhadores informais” (PAMPLONA, 2020). Além disso, complementa que a crise se 

agravaria nesses países, pois com a paralisação de tais trabalhadores, não haveria renda para 

manutenção de sua alimentação. Resultando, portanto, em uma crise alimentar em decorrência 

da crise do coronavírus. 

No Brasil, a taxa de trabalhadores informais era de 40,6% até fevereiro de 2020 e, 

durante a pandemia, já se somavam 12,8 milhões de desempregados destacando-se que a 

maioria desses postos de trabalho perdidos são de trabalhadores informais e, entre eles, o setor 

de serviços foi o mais afetado (IBGE, 2020). Ademais, um estudo da Rede de Pesquisa Solidária 
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indicava que o desemprego era maior do que o anunciado pelos números oficiais que 

desconsideram o desemprego oculto ocasionado pelo distanciamento social, nesse sentido, o 

desemprego ampliado no país apresentou índices de 25,3% em maio de 2020 (JORNAL DA 

USP, 2020). 

Os guias de turismo, assim como muitos outros trabalhadores informais, ficaram sem 

emprego e renda do dia para a noite, por dependerem de ocupações sob demanda. Diante da 

evidente necessidade de assistência e da não suficiência do auxílio fornecido, essa parcela da 

classe trabalhadora começou a se organizar pelo mundo todo em busca de um auxílio 

emergencial para a categoria. 

Ao mesmo tempo, a grande mídia propagava o discurso da “reinvenção” e do 

“empreendedorismo” nos momentos de crise, fortalecendo as narrativas neoliberais. Muitos 

trabalhadores migraram de atividade nesses períodos, não por opção, mas por falta de escolha 

e de assistência, como única alternativa para o sustento e sobrevivência de sua família. 

A demanda por auxílio emergencial para a categoria dos guias era global. Nguyen 

relatou o caso dos guias de turismo vietnamitas que perderam seus empregos desde que o país 

bloqueou a entrada de estrangeiros em março de 2020. Então, esses trabalhadores, por falta de 

auxílio governamental, estavam “lutando com o imperativo de fazer outra coisa” (NATIONAL, 

2020a, tradução nossa) e arrumando empregos temporários em outras áreas. 

De acordo com Chauhan, vice-presidente da Federação dos Guias de Turismo da Índia, 

3.500 guias do país perderam sua fonte de renda por causa da crise pandêmica e exige do 

governo local um pacote de auxílio, justificando que  outros países como Estados Unidos, Reino 

Unido, Indonésia, Cingapura e Tailândia já garantiram auxílio emergencial a esses 

trabalhadores. Shamsuddin Khan considera que a instabilidade no setor permanecerá por 

aproximadamente um ano, e conta que no país, para que se possa exercer a profissão de forma 

regular, os trabalhadores devem concordar em não desenvolver outra atividade remunerada, 

dessa forma, estão completamente sem renda (JAISWAL, 2020). 

“Como outros setores não organizados, também solicitamos que o governo nos ajude 

com  o pacote financeiro durante as crises para a sobrevivência de nossas famílias, 

pois não temos uma renda regular, nenhuma segurança no emprego, nem pensão nem 

instalações médicas", disse Khan, acrescentando que sua sobrevivência depende 

totalmente da chegada de turistas de todo o mundo. Mas devido à pandemia, tudo foi 

fechado e ninguém sabe até quando eles permanecerão desempregados (JAISWAL, 

2020, tradução nossa). 

Já na Tailândia pelo menos 30 mil guias de turismo ficaram desempregados com a 

diminuição dos fluxos turísticos. Segundo Jarupol Rueangket, presidente do Conselho de 



136 

 

 

Turismo da Tailândia, a maior parte desses trabalhadores não tem outros empregos, nem reserva 

financeira e, por isso, sugeriu ao conselho que se elaborassem propostas para enviar ao governo, 

solicitando empréstimos com juros baixos (NATIONAL, 2020b). Meses antes, o presidente da 

Associação de Guias de Turismo já havia escrito uma carta ao Ministro do Turismo e Esportes 

solicitando medidas de auxílio à categoria, entre elas, o auxílio emergencial (NATIONAL, 

2020a). 

A alternativa de fornecer empréstimos a categoria não foi exclusiva da Tailândia. Na 

Turquia, o governo também prestou assistência dessa forma (SPINKS, 2020), o que não soa 

uma oportuna possibilidade para a categoria, visto que não há perspectiva de retomada das 

atividades turísticas e, ainda assim, a reabertura do turismo não garante imediata reintegração 

do guia no mercado de trabalho, conforme apontado por Armeno (2020). Mesmo após o término 

do estado de calamidade na Espanha, a circulação de turistas ainda era escassa, especialmente 

dos turistas habituados a contratar guias de turismo, que agora não têm mais os grupos 

organizados pelas agências e há pouquíssima demanda individual (ARMERO, 2020).  

"Não é nada comum que pessoas da mesma província nos contratem, é muito mais 

comum para aqueles que vivem em outras regiões ou países, que por enquanto são 

muito poucos", resume Tomás Vivas, presidente da Aguitex (Associação de Guias de 

Turismo da Extremadura) (ARMERO, 2020, tradução nossa). 

A reabertura do turismo em Paris foi marcada por protestos dos guias de turismo em 

frente ao Museu do Louvre. Os trabalhadores se reuniram segurando retratos da Mona Lisa e 

solicitando apoio governamental para superação da crise, já que em maio a França anunciou 

medidas de apoio ao setor do turismo, mas, segundo Margot Schmitz, esse auxílio não chegava 

aos guias de turismo (OLIVE, 2020).  

Do outro lado do Atlântico, em terras brasileiras, ocorreram situações semelhantes aos 

exemplos citados anteriormente. Tiveram reportagens na mídia que “romantizaram” a situação 

de precariedade dos guias de turismo sem emprego e renda em meio a pandemia que tiveram 

que migrar ou improvisar novas atividades econômicas (MAIA, 2020; VESSONI, 2020).  

Ocorreram medidas de apoio ao setor de turismo que não chegaram aos guias (BRASIL, 2020c), 

além da oferta de empréstimos (BRASIL, 2020d) e manifestações (ATZINGEN, 2020; 

SISTON, 2020). 

Mas o quadro é ainda menos cor-de-rosa em países que não forneceram nenhuma 

assistência financeira para orientar os que estão sentados fora da pandemia, disse 

Ritchie (SPINKS, 2020, tradução nossa). 
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A luta dos guias de turismo brasileiros pelo auxílio emergencial acompanha as 

reivindicações mundiais. No entanto, diante do pouco empenho da entidade de representação 

nacional, as mobilizações da classe se deram de forma organizada por estado. Em alguns, a 

liderança do movimento parte de Associações, em outros, de Comissões ou ainda, em menor 

número, de Sindicatos.  

Esses grupos organizados de trabalhadores procuraram deputados estaduais para dar 

entrada em Projetos de Lei (PL), que autorizassem o Poder Executivo a utilizar recursos para 

atenuar os efeitos da pandemia para os guias de turismo daquele estado. É importante destacar 

que, por se tratar de um projeto oneroso para o Estado, ele não pode obrigar o Poder Executivo 

a se comprometer com essa “despesa” e, portanto, limita-se a autorizar, por parte do legislativo, 

a utilização de recursos. Em suma, os projetos pleiteiam uma renda básica emergencial aos 

guias de turismo durante o período da pandemia em valores referentes à um salário-mínimo ou 

um salário mínimo estadual. Dentre as principais justificativas apresentadas pelos PLs, tem-se 

que: (1) o setor do turismo foi o primeiro a parar suas atividades, (2) a maioria dos guias é 

autônomas e não é assistidas por direitos trabalhistas, (3) o turismo depende da localidade para 

sua experiência, o que restringe adequações para o on-line e impede que o guia continue em 

atividade durante o isolamento, e (4) possivelmente o turismo será uma das últimas atividades 

econômicas a se recuperar, pois viagens e atividades de lazer podem ser vistas com serviços 

supérfluos e, portanto, só voltarão a ser consumidas após considerável estabilização do restante 

da economia. 

Os guias de turismo do Rio de Janeiro foram os primeiros a darem entrada no PL 

estadual, com a solicitação da renda básica emergencial em abril de 2020. Após diversos 

trâmites, os guias foram incluídos em um PL conjunto com outras categorias profissionais que 

solicitavam o mesmo pleito. Na sequência, pautados nos argumentos acima mencionados, 

foram os guias de São Paulo, seguidos pelo Paraná e outros estados. Diante de tais mobilizações, 

outras feituras surgiram, tais como: (1) PL’s com a mesma finalidade no âmbito municipal, 

como no caso de Foz do Iguaçu/PR, Maceió/AL e Rio de Janeiro/RJ; (2) projetos de arrecadação 

de cestas básicas, como em Campinas/SP, Aracaju/SE, Ilhéus/BA, Fortaleza/CE, São Luís/MA, 

entre outros; e (3) cartão de renda cidadã emergencial para compras no mercado e na farmácia 

para guias de turismo do Amapá. 

Ao todo, os guias brasileiros articularam 11 iniciativas de PL’s (estaduais e 

municipais) sugerindo renda básica à categoria. Dentre todos eles, apenas o do estado Rio de 

Janeiro já foi aprovado e sancionado, mas não significa que os trabalhadores receberam o valor 

financeiro. A luta que eles enfrentam no momento envolve a regulamentação da lei para seu 
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efetivo cumprimento. Em Santa Catarina, durante a tramitação, o projeto teve o valor reduzido, 

se equiparando ao auxílio federal, acrescentando-se também as mesmas restrições. Em São 

Paulo, o projeto foi aprovado na ALESP, mas vetado pelo governador.  

Em Foz do Iguaçu/PR, a Prefeitura negociou uma “contraproposta” ao PL protocolado 

pela Associação de Guias. Ao invés de fornecer renda básica aos trabalhadores, o Poder 

Executivo desenvolveu um projeto que contrata os guias de turismo para passeios com os 

moradores locais, em um programa de retomada do turismo em Foz do Iguaçu. O projeto gerou 

debates, porque, obviamente, para guias que estão sem trabalhar há vários meses, a 

possibilidade de obtenção de renda por meio de prestação de serviços à Prefeitura é uma 

alternativa para o sustento de sua família. Porém, é inegável questionar o risco ao qual os 

trabalhadores foram expostos em meio à pandemia em um projeto precoce de retomada do 

turismo.  

Seja no Brasil ou em outros países, os projetos se assemelham pela luta dos 

trabalhadores para garantir condições mínimas de sobrevivência em meio às crises. Era 

impossível se discutir cenários pós-pandemia, sem antes garantir a sobrevivência dos 

trabalhadores durante a pandemia, da qual emergem incertezas sobre a retomada das atividades. 

 

3.4.1.2 A situação dos guias de turismo do Brasil Diante da paralisação 

de suas atividades 

 

Nos questionários e nas entrevistas aplicadas aos guias de turismo durante essa pesquisa, 

indagou-se sobre o impacto da pandemia na atividade profissional desses trabalhadores e suas 

ações de enfrentamento às consequências da crise agravada pela pandemia. 

Os testemunhos recebidos sobre essa temática foram muito fortes e, muito além de 

análises e discussões, esse espaço serviu para que os próprios guias se manifestassem sobre 

suas problemáticas e, com suas palavras e autonomia, demonstrassem como foram distintas, 

mas ao mesmo tem semelhantes as realidades vividas pela classe no Brasil durante esse período.  

Na pesquisa, aplicou-se questionários para uma amostra de 692 guias de turismo, e ao 

responderem se a pandemia havia paralisado suas atividades de guiamento, 98% concordaram 

com a situação, evidenciando que, de fato, o trabalho dos guias de turismo foi interrompido em 

razão da pandemia. 
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Gráfico 15 – Paralisação das atividades de guiamento, em função da pandemia. 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Na minoria que discordou, estão aqueles que não pararam de trabalhar ou pararam por 

um curto período de tempo que não os impactou significativamente. 

- Não atuo quando há decretos e portarias que impeçam as atividades, quando não há, 

atuo normalmente (p. 325). 

- Parei apenas durante o mês de março (p. 369). 

Com a finalidade de compreender se a classe dos guias de turismo configurou-se como 

uma das primeiras a serem afetadas pela chegada da pandemia ao país, indagou-se a eles quando 

teria sido seu último dia de trabalho. Para 75% dos guias de turismo, suas atividades foram 

interrompidas em fevereiro/2020 (especialmente após o carnaval) e março/2020 (maioria ainda 

na primeira quinzena). Desse modo, muitos desses trabalhadores paralisaram suas atividades 

profissionais antes mesmo dos decretos municipais e estaduais que estabeleciam as medidas de 

distanciamento social, demonstrando que não foram as determinações governamentais que 

cessaram as práticas de guiamento. 

Uma preocupação recorrente nesse período se referia a como os guias estariam se 

sustentando durante a suspensão dos fluxos turísticos. A maioria dependeu da ajuda de 

familiares e dos companheiros (34%), juntamente com aqueles que receberam o auxílio 

emergencial do governo federal (34%). Ainda assim, é valido ressaltar que o índice de guias 

que receberam o referido auxílio é baixo, visto que essa medida deveria ter assistido todos os 

trabalhadores que precisavam.  
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Gráfico 16 – Sustento dos guias de turismo durante a pandemia 

 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

Outro dado interessante é relativo aos guias que se sustentaram com suas reservas 

financeiras (32%). Embora seja popularmente apontado que os brasileiros não tenham o hábito 

ou as condições (face as baixas remunerações e condições instáveis de emprego) para fazerem 

economias, no caso dos guias de turismo pode-se supor que, por se tratar de uma categoria 

marcada pela sazonalidade característica do turismo e pela constante insegurança decorrente da 

informalidade, seja uma prática usual.  

Entre aqueles que apontaram terem se sustentado de outras formas (10%), mencionou-se 

os guias com emprego formal que estavam com contrato suspenso, outros que se tornaram 

motoristas de aplicativo e entregadores de delivery, outros que estavam “fazendo quentinhas, 

bolos, pães e doces para fora” (p. 307), ou ainda vivendo de doações de cestas básicas e 

vendendo rifas, outros se tornaram produtores rurais, costureiras, e tinha também aqueles que 

estavam “vendendo coisas, pois nem consegui o auxílio do governo” (p. 591).  

Por fim, os líderes de associações, sindicatos e movimentos representativos da classe 

fizeram testemunhos que representaram as realidades e os impactos da pandemia no trabalho 

dos guias daquelas regiões onde atuavam. 

- Foi desastroso, foi desastroso...  A pandemia veio e devastou todo mundo. É aquilo, 

né? Estamos na mesma tempestade, mas com barcos diferentes. E agora estamos 

vendo colegas com a canoa afundando já. Teve canoa que não resistiu. (Cristiano, 

PR). 

Ademais, o Cristiano (PR) contou que muitos colegas de profissão migraram para 

trabalhar em outras áreas, alguns chegaram até a ir embora da cidade em busca de emprego e 

ele não sabe dizer se esses profissionais retornarão. O Marcos (AM) comentou algo similar 
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sobre esses guias que estavam mudando de carreia por causa da pandemia, mas, antes, ele falou 

sobre os guias que pegaram Covid-19 e não tiveram qualquer forma de auxílio para sua 

recuperação, bem como aqueles que passaram necessidade no período. 

- Ninguém paga nada, ninguém tem seguro de nada. Quando adoece, mana, vai viver 

de a família pedir, vai viver da ajuda dos colegas. Com a pandemia agora, os guias tão 

tudo desamparado. Nesse momento aqui, tem guia passando fome, tem guias com 

ordem de despejo, tem guias com seus dinheiros que acabou tudo, tem guias que 

perderam sua casa e teve guias aqui, que eu saiba uns 4 ou 5, que tentaram até se 

matar. Isso é horrível! 99% dos guias, vou falar pra você, estão ai na benção... e sem 

expectativas, o mais triste é isso: estamos sem expectativas de retorno, de saber 

quando isso tudo vai passar. Eu tava pensando com outros colegas mais antigos que 

se isso durar mais, os guias vão tudo migrar pro plano B e não voltar mais, e quem 

perde com isso? o turismo, o Amazonas. O conhecimento dessas pessoas vai embora 

e não volta (Marcos, AM). 

Infelizmente, o depoimento do Marcos não foi o único a tratar sobre guias de turismo que 

chegaram no auge do desespero e da vulnerabilidade psicológica. O Daniel (BA) relatou que a 

pandemia deixou muitos prejuízos, em diversos aspectos:  

- Então a gente teve esse prejuízo e, é assim, incalculável... Muitos amigos estão 

desesperados. Inclusive, nós perdemos um amigo que acabou ceifando sua vida, em 

[nome da cidade]. Ele entrou em desespero, acabou se suicidando. Várias outras 

pessoas com ameaça de suicídio, tudo pai de família, ser humano, cada um com a sua 

força. A gente não sabe o que se passa internamente com as pessoas.  E outra, tem 

muitos bons profissionais indo para outras áreas e não sabemos se voltam pro turismo. 

Então assim, a gente já não tem um quantitativo de profissionais qualificados na área 

de turismo, como guias e monitores e o pouco que se tinha, a gente corre o risco de 

perder... Então a pandemia, sem comentário nenhum, pra todo mundo, né? Mas pra 

nós, particularmente, ela foi devastadora (Daniel, BA). 

O Juliano (MG) mencionou a importância do auxílio emergencial do governo federal para 

sustento dos trabalhadores, mas deixou claro a insuficiência do valor, tanto que ele precisou 

buscar outros meios de obter alguma renda. 

- Esse impacto pra gente foi muito, muito grande. Na realidade, perdemos a única 

renda que a gente tinha. Eu tive que vender uma moto pra mim ter um dinheirinho, 

além do que eu guardo. Mas é muito tempo sem trabalhar. Você vai gastando, vai 

gastando, chega uma hora que já não tem mais nada, só gasto. Onde vai tirando e não 

põe, vai secando. Aí eu vendi uma moto que eu tinha, isso que me segurou. Ah, nesse 

período, eu tive o auxílio do governo, esse auxílio foi o que me salvou! Foi a única 

renda que eu tive, me ajudou demais, mas demais mesmo. Foi o que segurou, tá? 

Porque de trabalho, eu não tive um real (Juliano, MG). 

Já o André (RS) discorreu sobre a situação de diversos colegas com relação à ocupação, 

onde alguns foram demitidos, outros estavam com contratos suspensos e os informais estavam 

buscando alternativas para obter alguma renda. 
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- Tivemos muitos colegas demitidos das empresas de receptivo, motoristas, guias, 

tudo... Alguns foram pr’aquele auxílio do governo, no caso, aquele afastamento que a 

pessoa não tá demitida, mas fica recebendo seguro desemprego e depois a empresa se 

compromete a não demiti-la por uns meses, ela tá pelo governo. Tem vários que tão 

dessa forma. Vários foram demitidos mesmo... E dos colegas que são free lancer, que 

trabalham de forma independente, vários tão ai seis meses sem trabalhar nada, ai tão 

assim, foram fazer pão, foram vender coisa, fazer uber, fazer outras coisas porque, a 

não ser realmente quem tinha outra renda, nós não tínhamos turistas na cidade. Tinha 

dias que não podia sequer abrir um restaurante. [...]  O turista vai fazer o quê? (André, 

RS). 

A fala do André (RS) também é importante ao evidenciar que mesmo aqueles guias de 

turismo que queriam ou precisavam voltar ao trabalho, não conseguiam. Porque com as medidas 

de distanciamento social, como a redução das taxas de ocupação, e as restrições em outros 

setores, tais como alojamento e alimentação, as atividades de guiamento tornavam-se inviáveis. 

Percebe-se, portanto, que o trabalho dos guias de turismo já apresenta em sua realidade 

diversas manifestações de precariedade, porém com a pandemia e seus impactos na vida da 

classe trabalhadora, a situação foi profundamente agravada, sobretudo em função dos altos 

índices de informalidade.  

Por meio dos relatos dos guias durante a pesquisa, pode-se perceber que todas as regiões 

do país desenvolveram campanhas de ajuda para e entre os trabalhadores. Foram diversas as 

iniciativas de arrecadação de cestas básicas, vaquinhas, parcerias para remédios, fraldas e 

materiais de higiene. As entidades representativas de classe, cientes de que nem todos os guias 

conseguiram ter acesso aos auxílios governamentais, estavam preocupadas com a fome e com 

as necessidades mais básicas para a sobrevivência dos seus. 

Além de todas as questões sociais, psicológicas e humanitárias decorrentes das crises, da 

doença em si, da perda de amigos, das tentativas de buscar fontes de renda, esse período de 

paralisação das atividades de guiamento no Brasil deixará muitas sequelas. Entre elas, 

evidenciou-se a evasão de profissionais qualificados sem a garantia de que eles regressem ao 

turismo, comprometendo o desenvolvimento e a qualidade do segmento. 

Diante do completo desamparo aos trabalhadores nesse período de debilidade e da 

insuficiência das medidas dos governos para o enfrentamento da crise, verifica-se que foi a 

classe pela classe, trabalhadores lado a lado se ajudando e, por isso, torna-se cada vez mais 

urgente a união e a resistência da classe trabalhadora. 

 

 



143 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo do trabalho está passando por profundas transformações, mas nenhuma delas 

sustentam as teses desenvolvidas no final do século XIX sobre o fim do trabalho. Pelo contrário, 

observa-se que o labor continua sendo um elemento central nas sociedades, principalmente em 

razão da maior parte da população ter como único meio de subsistência a venda de sua força de 

trabalho. Diante das novas configurações, o trabalho tem se tornado mais intenso, flexível e 

precário, evidenciando “novas” características que aumentam a precarização das atividades 

laborais, contribuindo para a piora da qualidade do emprego e das condições de trabalho. 

No âmbito do turismo, observa-se que a organização do trabalho também mudou, 

manifestando elementos das novas configurações do trabalho na contemporaneidade. Afinal, 

apesar das suas singularidades, o setor não se apresenta isolado da totalidade. 

Por se tratar de um segmento pautado na prestação de serviços, com intenso uso de mão 

de obra, é habitual encontrar discursos que associem o setor ao elevado índice de 

empregabilidade, pautando-o como alternativa ao desemprego e como promotor de 

desenvolvimento. No entanto, é preciso que se analise e se discuta criticamente a qualidade e 

as condições desses postos de trabalho. Para além da quantidade de empregos é preciso refletir 

sobre as condições em que se encontram esses trabalhadores. 

No âmbito das pesquisas em turismo, são escassas as tentativas de analisar as realidades 

dos trabalhadores do setor, especialmente, em virtude da heterogeneidade das atividades 

características e pela ausência de dados e estatísticas. 

A partir dessas problemáticas, desenvolveu-se essa pesquisa onde buscou-se alcançar 

com os movimentos teórico-metodológicos estabelecidos o objetivo de caracterizar o trabalho 

do guia de turismo no Brasil e, especificamente, contextualizar a profissão em seus aspectos 

históricos e normativos, diferenciar o exercício profissional no Brasil e em outros países e, por 

fim, analisar a qualidade e as condições de sua atuação, identificando as principais 

manifestações de precariedade. 

 Para que se pudesse refletir e analisar as condições de trabalho dos guias de turismo, 

era preciso que, antes de qualquer coisa, esse trabalhador fosse devidamente caracterizado em 

diferentes aspectos. Na ausência desse conteúdo na literatura turística, estabeleceu-se como 

objetivo geral desse trabalho a caracterização do trabalho do guia de turismo no Brasil.  

Para esse fim, estabeleceu-se o objetivo específico de contextualizar a profissão em seus 

aspectos históricos e normativos. Onde apresentou-se um panorama histórico que possibilitou 

a compreensão sobre as origens das atividades de guiamento e o seu desenvolvimento ao longo 
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da evolução da atividade turística. Além disso, foram delineadas as definições e as atribuições 

sobre o profissional e a profissão, delimitando suas abordagens e destacando sua importância. 

Além de registrar sua área de atuação, diferenciando-o dos monitores e condutores de turismo. 

Nessa etapa da pesquisa, discutiu-se sobre a legislação que resguarda a atividade 

profissional e registrou-se o processo histórico que culminou na regulamentação da profissão. 

É valido destacar que essa discussão é inédita e demonstra que, diferentemente do que alguns 

autores pensavam, a profissão do guia de turismo não foi regulamentada por ter tido sua 

importância reconhecida ou porque percebeu-se sua contribuição para a qualidade dos serviços 

turísticos. O motivo principal para a regulamentação da profissão foi a reconhecida importância 

que as lideranças da classe ocupavam na sociedade da época. 

Na sequência, entendendo que a atividade do guia de turismo se organiza de modo 

diferente em cada país, foi necessário como segundo objetivo específico diferenciar o exercício 

profissional no Brasil e em outros países no mundo. Com essa descrição, pode-se perceber que 

na maioria dos países a profissão é regulamentada, tal como no Brasil. Porém, existem 

localidades onde a atuação profissional é parcialmente regulamentada, a depender de fatores 

como região administrativa, atividade desenvolvida etc. Há países, também, onde é uma 

atividade livre.  

Essa análise, considerando um panorama mundial, foi importante para observar que a 

regulamentação da profissão não está diretamente vinculada ao credenciamento dos 

trabalhadores, uma vez que em diversas regiões há a possibilidade de credenciamento, ainda 

que voluntariamente. Também foi possível identificar a existência de ampla variedade de 

cursos, desde cursos livres, técnicos até bacharelados e licenciaturas.  Ao mesmo tempo, 

percebeu-se a importância do domínio de idiomas estrangeiros para a atividade profissional em 

outros países, algo que não é muito discutido no Brasil. 

Além da importância atribuída ao domínio de outro idioma, outra característica diferente 

do Brasil é a habitual aplicação de exames profissionais. Em paralelo notou-se diversas 

similaridades com a organização da profissão no Brasil, principalmente a divisão entre 

categorias de guias, o uso de um tipo de credencial ou carteira profissional, além das questões 

referentes à fiscalização. 

Por fim, após a contextualização do trabalhador e da profissão em aspectos históricos, 

normativos e diferenciando seu exercício de outros países e de outros profissionais, foi possível 

chegar ao terceiro, e último, objetivo específico onde buscou-se analisar a qualidade e as 

condições de trabalho dos guias de turismo, identificando as principais manifestações de 

precariedade. 
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Para concluir a caracterização do trabalho do guia de turismo no Brasil, apresentou-se o 

perfil do trabalhador, algumas dimensões e condições do trabalho e sua relação com tópicos da 

atualidade, como a pandemia.  

Os resultados indicam que as características do trabalho do guia de turismo diferem das 

outras ACT’s, especialmente no que tange às questões de faixa etária e escolaridade, no entanto, 

se assemelha em função das longas jornadas, baixos rendimentos e alta informalidade. Uma das 

principais contradições verificadas é a de que altos índices de escolaridade e a regulamentação 

da profissão não são suficientes para melhoraria das condições de trabalho e diminuição das 

manifestações de precariedade. Evidência dessa fragilidade foi vivenciada durante a pandemia, 

quando a classe ficou completamente desamparada, em busca de articulações próprias para 

garantir sua subsistência. 

Por fim, considerando a concepção materialista da história, entende-se que não há 

conclusão para processos dialéticos, afinal são processos que não se findam em si mesmos, mas 

geram novas problemáticas. Assim, não se pretende com essa pesquisa, e com seus próprios 

limites, esgotar as análises sobre o tema, mas pelo contrário, iniciou-se uma discussão e 

apontou-se problematizações que retratam um momento histórico e podem subsidiar outras 

reflexões futuramente. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA AS ENTREVISTAS 

 

Quadro 3 - Roteiro de perguntas para as entrevistas 

BLOCO PERGUNTAS NORTEADORAS 

Identificação do/a  

entrevistado/a 

Nome:  

Entidade1 que representa: 

Sobre formação e trajetória 

profissional 

1. Quais suas formações? 

2. Há quanto tempo você é guia de turismo? 

3. Quando você se formou? 

4. Já atuava com guiamentos antes? 

5. Há quanto tempo está na entidade? 

Sobre a entidade 

(sindicato/associação/ 

cooperativa) que representa 

1. Quando foi fundada a entidade? 

2. Quantos associados possui? 

3. Qual histórico de construção dessa entidade? 

4. Qual a área de abrangência da entidade? 

5. A maior parte dos guias vinculados à entidade trabalha com turismo 

emissivo ou receptivo? 

6. Para associações e cooperativas: 

a. Como é a relação dos guias de turismo da entidade com o sindicato? 

7. Para sindicatos: 

a. Como é a adesão da categoria ao sindicato? 

b. Qual impacto da desobrigação da contribuição sindical para a 

entidade? 

Sobre o nível de escolaridade 

dos guias de turismo que ele/a 

representa 

 

1. Como você vê o nível de educação e escolaridade dos guias de turismo 

da sua região? 

2. A formação técnica dos guias é suficiente para atender as demandas dos 

turistas? 

3. Caso diga que é insuficiente: 

a. O que você mudaria ou complementaria na formação dos guias? 

Sobre a regulamentação da 

profissão 

1. Qual a importância da regulamentação da profissão para os guias de 

turismo? 

2. O que aconteceria com os guias se a profissão fosse desregulamentada? 

Sobre a remuneração do 

trabalho de guia de turismo na 

região 

1. Há alguma tabela ou tarifário pela entidade de vocês? 

a. Caso haja tabela/tarifário: 

i. Como essa/e tabela/tarifário foi construída? 

ii. Quais fatores interferem na atualização dos valores cobrados? 

iii. Os guias de turismo seguem esses valores estabelecidos? 

b. Caso não haja tabela/tarifário: 

i. Como os guias de turismo determinam os valores dos seus 

serviços? 

ii. Cada um cobra o quanto quiser? 

2. Pessoalmente, o que você acha da remuneração do trabalho de guia de 

turismo na sua região? 

3. Os valores são justos ou deveria ser mais/menos? 

4. É suficiente para sustentar você e sua família? 

5. Os guias de turismo, em geral, trabalham apenas com guiamentos ou 

possuem outra fonte de renda? 

a. Caso possuam outra fonte de renda: 

i. Em quais outras atividades eles/as trabalham? 

ii. Por que é necessário ter essa outra fonte de renda? 

(Continua) 

 

 

1 Por entidade, entende-se qualquer instituição organizada que contemple a categoria dos guias de turismo, 

como sindicatos, associações, cooperativas e coletivos. 
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(Continuação) 

BLOCO PERGUNTAS NORTEADORAS 

Sobre a contratação por 

agências/operadoras de turismo 

1. Em geral, vocês são majoritariamente contratados por 

agências/operadoras ou diretamente pelos clientes finais? 

2. Há valores diferenciados para as agências/operadoras? 

3. Qual o papel da agência/operadora para a atividade dos guias? 

Sobre a sazonalidade do 

trabalho na região 

1. Há sazonalidade do turismo na sua região? 

2. Qual o período que tem muito trabalho e qual período vocês ficam com 

menos trabalho? 

3. Como a sazonalidade impacta o trabalho dos guias de turismo da região? 

4. Quais as alternativas dos guias para lidar com a baixa temporada? 

Sobre o tempo da jornada de 

trabalho 

1. Quais as diferenças entre a atuação do guia de turismo emissivo e 

receptivo, no que se refere às jornadas de trabalho? 

2. A que horas inicia e termina um dia habitual de trabalho? 

3. Há casos de terem que ficar com os turistas além do horário pré-

estabelecido? 

4. Você considera a carga horária e o trabalho de vocês exaustivo? 

5. Ao encerrar um dia de trabalho, dá tempo de fazer outras coisas como 

ficar com a família, passear, descansar? 

6. Você determina períodos de férias/descanso programado? 

Sobre acidentes/doenças 

associado ao trabalho 

1. O que acontece se o guia de turismo ficar impossibilitado de trabalhar 

por motivos de doenças? 

2. Você sabe sobre algum guia de turismo que ficou doente ou se acidentou 

durante o exercício profissional? 

a. Caso tenham ocorrido acidentes/doenças decorrentes do trabalho: 

i. O contratante do trabalho do guia se responsabilizou ou 

auxiliou de alguma forma? 

ii. Como ficam os rendimentos do guia durante o período de 

recuperação? 

Sobre assistência jurídica da 

entidade 

1. Você sabe de algum guia de turismo que precisou entrar na justiça por 

algum motivo relacionado ao trabalho? 

Sobre o cadastro como MEI 

(Microempreendedor 

Individual) 

1. Como foi/é a adesão ao cadastro dos guias ao MEI? 

2. Por que os guias (não) se cadastraram? 

3. Os guias viram o cadastro como MEI como um benefício ou um prejuízo 

para a profissão? 

Sobre o impacto da pandemia 

1. Qual foi o impacto da pandemia para os guias de turismo da sua região? 

2. Vocês paralisaram as atividades? 

a. Caso positivo: 

i. Por quanto tempo vocês ficaram parados? 

ii. Algum guia de turismo passou necessidade? 

iii. O que os guias fizeram para se sustentar durante a paralisação 

do trabalho? 

iv. O turismo na região já retornou? Como tem sido? 

3. O que a entidade fez para auxiliar a categoria que representa? 

Sobre as transformações e os 

desafios da profissão 

1. Considerando desde quando você começou a trabalhar como guia de 

turismo até os dias de hoje, quais foram as maiores transformações da 

profissão e do seu trabalho? 

2. Considerando daqui pra frente, quais serão os maiores desafios para os 

guias de turismo? 

Sobre a realização 

profissional/pertencimento 
1. Como você se sente sendo guia de turismo? 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 

 

Observação: Estes foram os blocos com perguntas norteadoras das entrevistas. Porém, por se tratarem de 

entrevistas semiestruturadas, na maioria das vezes, os tópicos foram abordados em ordem diferente e 

algumas questões foram adicionadas/retiradas conforme a fala dos/as entrevistados/as.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA GUIAS DE TURISMO NO BRASIL (A) 

 

Quadro 4 – Questionário para guias de turismo no Brasil 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS2 

Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido 

Diante dessas explicações, você acha 

que está suficientemente informado(a) 

a respeito da pesquisa realizada e 

concorda de livre e espontânea vontade 

em participar como voluntário? 

• Declaro que li e concordo em participar 

da pesquisa 

• Declaro que li e não concordo em 

participar da pesquisa [encerrava o 

formulário] 

Identificação 
Você é guia de turismo credenciado no 

Cadastur? 

• Sim 

• Não [encerrava o formulário] 

Atuação Você já atuou como guia de turismo? 

• Sim, já trabalhei 

• Não, nunca trabalhei [encerrava o 

formulário] 

Caracterização dos 

trabalhadores 

Data de nascimento • Pergunta aberta 

Estado brasileiro onde reside 

atualmente 
• Pergunta aberta 

Qual seu gênero? 

[marque a opção com a qual você se 

sinta mais confortável] 

• Feminino 

• Masculino 

• Prefiro não definir 

Cor ou raça 

[Categorias segundo IBGE] 

• Amarela 

• Branca 

• Indígena 

• Parda 

• Preta 

• Sem declaração 

Você é PCD? 

[Pessoa com deficiência (PCD) é todo 

indivíduo que possui uma limitação 

permanente (Física, Visual, Auditiva e 

Intelectual)] 

• Sim [Respondia a próxima pergunta] 

• Não [Pulava a próxima pergunta] 

Qual seu tipo de deficiência?  

• Física 

• Visual 

• Auditiva 

• Intelectual 

Escolaridade 

Qual sua categoria no Cadastur?  

[Você pode assinalar mais de uma 

alternativa, conforme sua(s) 

categoria(s)] 

• Guia Regional 

• Guia de Excursão Nacional/ América do 

Sul 

• Guia de Excursão Internacional 

• Guia Especializado em Atrativo Turístico 

Natural 

• Guia Especializado em Atrativo Turístico 

Cultural 

(Continua) 

 

 

 

 

 

2 As observações entre colchetes se referem as ações que o formulário executava de acordo com a resposta 

do participante 
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(Continuação) 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS 

Escolaridade 

Grau de escolaridade 

• Ensino Médio/Técnico  

• Graduação  

• Especialização / MBA  

• Mestrado  

• Doutorado  

• Outros 

Quais idiomas você fala? • Pergunta aberta  

Você atuava como guia de turismo 

antes de ter a credencial?  

• Sim 

• Não 

Há quantos anos você trabalha como 

guia de turismo?  
• Pergunta aberta 

Há quanto tempo você trabalha como 

guia de turismo credenciado? 
• Pergunta aberta 

Qual seu objetivo em cursar a 

formação que o/a habilitou como guia 

de turismo?  

• Formação de nível técnico 

• Adquirir novos conhecimentos 

• Obter a credencial 

• Regularização da profissão  

• Aproximação com a área do turismo 

• Outros 

Você fez o curso de guia de turismo em 

uma instituição  

• Pública 

• Privada 

• Outros 

Na sua opinião, qual a importância da 

credencial e da regulamentação da 

profissão? 
• Pergunta aberta 

Remuneração 

(Nesta seção, por favor, 

considere apenas seus 

rendimentos oriundos da 

ocupação como guia de 

turismo, não considerar 

outras fontes. É 

importante também 

considerar o período 

anterior à pandemia) 

Além da atividade de guia de turismo, 

você tem outra renda?  

• Sim 

• Não  

Qual é a fonte desse outro rendimento? 

• Aposentadoria, pensões, etc.  

• Emprego formal 

• Outra atividade informal 

• Microempreendedor (MEI) em outro 

ramo de atividade 

• Outros 

Qual seu rendimento mensal, como 

guia de turismo, em salários mínimos?  

• até ½ SM (até R$522,50) 

• mais de ½ a 1 SM (mais de R$522,51 a 

R$1.045,00) 

• mais de 1 a 2 SM (mais de R$1.045,01 a 

R$2.090,00) 

• mais de 2 a 5 SM (mais de R$2.090,01 a 

R$5.225,00) 

• mais de 5 a 10 SM (mais de R$5.225,01 a 

R$10.450,00) 

• mais de 10 a 20 SM (mais de 

R$10.450,01 a R$20.900,00) 

• mais de 20 SM (mais de R$20.900,01) 

Qual valor médio da sua hora de 

trabalho? 
• Pergunta aberta 

Jornada de trabalho 

Com qual frequência você trabalha 

como guia de turismo? [Considerar a 

frequência anterior ao período da 

pandemia] 

• Muito frequente 

• Frequentemente 

• Ocasionalmente 

• Raramente 

• Nunca 

(Continua) 
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(Continuação) 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS 

Jornada de trabalho 

Quantos dias por semana você trabalha 

como guia de turismo?  

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

Quantas horas você trabalha por dia? • Pergunta aberta 

Caracterização dos 

tours/roteiros/passeios 

A maioria dos seus 

tours/roteiros/passeios são:  

• Período integrais 

• Períodos parciais 

Qual o valor médio do seu 

tour/roteiro/passeio acima 

mencionado? 
• Pergunta aberta 

Quando os tours/roteiros/passeios são 

de períodos parciais, você realiza mais 

de um por dia?  

• Muito frequente 

• Frequentemente 

• Ocasionalmente 

• Raramente 

• Nunca 

Quantos turistas/visitantes você atende 

por vez?  

[Em média, quantas pessoas compõem 

seus grupos] 

• Pergunta aberta 

 

Habitualmente, como você realiza 

passeios? 

• A pé 

• Com carro de passeio (até 5 pessoas) 

• Com transporte turístico de pequeno porte 

(vans e micros) 

• Com transporte turístico de grande porte 

(ônibus) 

• Outros 

Em sua atividade como guia de 

turismo, você tem pausas durante a 

jornada de trabalho?  

[Você tem pausas para café ou 

refeições, sem os clientes, por 

exemplo? Há durante o seu tempo de 

trabalho intervalos de 

descanso/recuperação?] 

• Muito frequente 

• Frequentemente 

• Ocasionalmente 

• Raramente 

• Nunca 

Há alguma característica ou situação 

que você identifica como sinais de 

intensificação da sua jornada de 

trabalho?  

[Situações que demandam maior 

esforço (físico ou mental) ou geram 

algum desconforto para serem 

executadas] 

• Pergunta aberta 

 

Qual segmento turístico você atende 

majoritariamente? 
• Pergunta aberta 

(Continua) 
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(Continuação) 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS 

Sazonalidade 

Em qual(is) dia(s) você tem maior 

demanda pelos seus serviços?  

[Se preferir, pode assinalar mais de 

uma alternativa] 

• Segunda-feira 

• Terça-feira 

• Quarta-feira 

• Quinta-feira 

• Sexta-feira 

• Sábado  

• Domingo 

Em qual(is) dia(s) você tem menor 

demanda pelos seus serviços?  

[Se preferir, pode assinalar mais de 

uma alternativa] 

• Segunda-feira 

• Terça-feira 

• Quarta-feira 

• Quinta-feira 

• Sexta-feira 

• Sábado  

• Domingo 

No seu trabalho como guia, quais 

meses se configuram como ALTA e 

BAIXA temporada? 

• Janeiro (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Fevereiro (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Março (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Abril (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Maio (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Junho (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Julho (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Agosto (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Setembro (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Outubro (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Novembro (Alta/Baixa/Indiferente) 

• Dezembro (Alta/Baixa/Indiferente) 

Nos meses de baixa temporada, você 

passa a atuar em outras regiões  

[Assinale o quanto você concorda ou 

não com a afirmação] 

• Sempre 

• Quase sempre 

• Ocasionalmente 

• Raramente 

• Nunca 

Nos meses de alta temporada, você 

trabalha mais para ter reserva 

financeira para os meses de baixa 

temporada  

[Assinale o quanto você concorda ou 

não com a afirmação] 

• Sempre 

• Quase sempre 

• Ocasionalmente 

• Raramente 

• Nunca 

Você tira folga/férias quando não há 

demanda de turistas/visitantes/clientes 

[Assinale o quanto você concorda ou 

não com a afirmação] 

• Sempre 

• Quase sempre 

• Ocasionalmente 

• Raramente 

• Nunca 

• Não tiro folga/férias 

Acidentes/doenças 

associados ao trabalho 

Você já ficou doente por causa do seu 

trabalho como guia de turismo? 

• Sim [Seguia para as próximas perguntas 

do bloco] 

• Não [Pulava para o próximo bloco] 

O que você teve? • Pergunta aberta 

A causa estava relacionada ao seu 

exercício profissional como guia? 
• Pergunta aberta 

Alguma empresa (agência, operadora, 

etc.) se responsabilizou pela sua 

doença ou te ajudou com o tratamento? 
• Pergunta aberta 

(Continua) 
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(Continuação) 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS 

Acidentes/doenças 

associados ao trabalho 

Durante a recuperação você ficou 

afastado/a do trabalho? Como ficaram 

seus rendimentos? 
• Pergunta aberta 

Posição na ocupação 

Você possui o cadastro como 

microempreendedor individual (MEI), 

passando a ter um CNPJ e emitir notas 

fiscais como pessoa jurídica?  

• Sim 

• Não 

Se sim, há quanto tempo você é MEI • Pergunta aberta 

Você possui o cadastro como 

profissional autônomo na Prefeitura da 

sua cidade, a fim de contribuir com os 

impostos municipais e poder emitir 

nota de serviços como pessoa física 

(com seu próprio CPF, sem 

necessidade de CNPJ)?  

• Sim 

• Não 

Você contribui com o INSS de forma 

voluntária?   

[Realiza aquele pagamento avulso do 

MEI ou da CLT] 

• Sim 

• Não 

• Outros 

Qual a natureza da sua atividade?  

• Tenho contrato de trabalho formal 

(carteira assinada/CLT) como guia de 

turismo 

• Presto serviços informalmente (sem 

carteira assinada ou nota fiscal) como 

guia de turismo para uma única 

empresa/cliente 

• Presto serviços informalmente (sem 

carteira assinada ou nota fiscal) como 

guia de turismo para diversas 

empresas/clientes 

• Sou microempreendedor individual 

(MEI) ou profissional autônomo e presto 

serviços formalmente como guia de 

turismo para uma única empresa/cliente 

• Sou microempreendedor individual 

(MEI) ou profissional autônomo e presto 

serviços formalmente como guia de 

turismo para diversas empresas/clientes 

• Outros 

Caso você seja um guia de turismo com 

contrato formal, há quanto tempo você 

trabalha nessa empresa? 
• Pergunta aberta 

Rede 
Assinale as funções que você 

desempenha como guia de turismo  

• Montagem de pacotes 

• Elaboração de roteiros 

• Indicação de serviços e atrativos 

• Agendamento e contratação de serviços e 

atrativos 

• Atendimento ao cliente final 

(turista/visitante) 

• Orientação, acompanhamento e 

transmissão de informações aos 

turistas/visitantes 

(Continua) 
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(Continuação) 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS 

Rede 

Na maioria das vezes, para quem você 

presta serviços? 

• Agências de turismo emissivo 

• Agências de turismo receptivo 

• Turistas contratam diretamente 

• Prefeituras e entidades públicas 

• Outros 

Como os clientes, acima mencionados, 

chegam até você? 

[Como eles encontram seus contatos 

para te contratarem? Por quais canais te 

localizam para contratação de seus 

serviços?] 

• Pergunta aberta 

Com quais outros trabalhadores do 

turismo você se relaciona no seu 

trabalho como guia de turismo? 

• Pergunta aberta 

•  

Você é vinculado/a à alguma entidade 

de classe?  

• Associação 

• Cooperativa 

• Sindicato 

• Nenhuma das alternativas anteriores 

• Outros 

Caso você seja vinculado/a à alguma 

entidade classe, por favor, deixe o 

nome para que possamos conhecer os 

trabalhos que existem pelo Brasil 

• Pergunta aberta 

O guia de turismo poderá ser 

substituído por processos de 

automação, robótica?  

[Exemplo: audioguias, tours virtuais] 

• Sempre 

• Quase sempre 

• Ocasionalmente 

• Raramente 

• Nunca 

Pandemia 

A pandemia de Covid-19 paralisou 

suas atividades como guia de turismo  

• Concordo totalmente 

• Concordo 

• Indeciso 

• Discordo 

• Discordo totalmente 

Caso suas atividades tenham sido 

paralisadas, quando foi o seu último dia 

de trabalho como guia de turismo? 
• Pergunta aberta 

Caso você não esteja trabalhando como 

guia de turismo, como você tem se 

sustentado nesse período? 

• Recebi o auxílio federal 

• Tinha reservas financeiras 

• Ajuda de familiares/companheiro/a 

• Ajuda de amigos 

• Outras atividades informais 

• Renda formal 

• Outros programas e movimentos de 

auxílio social 

• Outros 

Para quando você vislumbra um 

retorno seguro das atividades de 

guiamento? 
• Pergunta aberta 

(Continua) 
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(Continuação) 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS 

Outros contatos 

Você estaria disponível para dar uma 

entrevista (por telefone, e-mail ou 

vídeo chamada) para dar informações 

mais detalhadas sobre seu trabalho e a 

atividade do guia de turismo de forma 

geral?  

• Sim 

• Não 

• Talvez 

Caso positivo, por favor, deixe seu e-

mail, telefone ou outra forma de 

contato. 
• Pergunta aberta 

Caso você queira receber os resultados 

dessa pesquisa, quando finalizada, 

deixe seu e-mail 
• Pergunta aberta 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA GUIAS DE TURISMO NO EXTERIOR 

(B) 

 

Quadro 5 – Questionário para guias de turismo no exterior 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS3 

Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido 

Diante dessas explicações, você acha que está 

suficientemente informado(a) a respeito da pesquisa 

realizada e concorda de livre e espontânea vontade 

em participar como voluntário? 

• Declaro que li e concordo 

em participar da pesquisa 

• Declaro que li e não 

concordo em participar da 

pesquisa [encerrava o 

formulário] 

Localização 

Em qual país você trabalha como guia de turismo?  

[Caso sua região/província/estado tenha leis, 

regulamentações ou dinâmicas diferentes do 

restante do país, por favor especifique qual é essa 

região] 

• Pergunta aberta 

Legislação 

Em seu país, a profissão de guia de turismo é 

licenciada/regulamentada pelo governo?  

• Sim [Seguia para as 

próximas perguntas do 

bloco] 

• Não [Pulava para o 

próximo bloco] 

Há algum tipo de lei/orientação sobre a profissão? 

Se sim, qual? 
• Pergunta aberta 

Existe fiscalização ou algo que impeça outras 

pessoas de atuarem ilegalmente? multas, taxas? 
• Pergunta aberta 

Em seu país, como se dá a formalização do seu 

trabalho?  

[via contrato com as agências de turismo, via 

trabalho autônomo] 

• Pergunta aberta 

Escolaridade 

Os guias de turismo devem fazer algum curso 

específico? Qual tipo de curso?  
• Pergunta aberta 

Para atuação profissional, falar outros idiomas é um 

requisito obrigatório?  

• Obrigatório 

• Opcional 

• Depende _______ 

Atividades desenvolvidas 

Quais tipos de atividades/funções você desempenha 

no seu trabalho como guia de turismo?  
• Pergunta aberta 

Você trabalha majoritariamente recebendo os 

turistas em um destino turístico (receptivo) ou 

acompanhando ou turistas em viagens para outras 

regiões (emissivo)? 

• Receptivo 

• Emissivo 

• Outros 

Em seu país/região, os guias atendem 

majoritariamente turistas estrangeiros ou turistas 

nacionais (do próprio país)? 

• Turistas estrangeiros 

• Turistas nacionais 

• Outros 

Entidades representativas 
Há alguma entidade que represente a categoria?  

[Associação, sindicato, cooperativa, federação etc] 
• Pergunta aberta 

(Continua) 

 

 

 

3 As observações entre colchetes se referem as ações que o formulário executava de acordo com a resposta 

do participante 
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(Continuação) 

BLOCO 
PERGUNTAS  

(DESCRIÇÃO DA PERGUNTA) 
OPÇÕES DE RESPOSTAS 

Jornada de trabalho 

Em média, quantas horas dura um dia seu de 

trabalho?  

[Considere um tour padrão, o mais frequente] 
• Pergunta aberta 

Remuneração 

Em média, quanto você ganha por esse 

dia/período de trabalho?  

[Por favor, especificar a moeda] 
• Pergunta aberta 

Outros contatos 
Caso você queira receber os resultados dessa 

pesquisa, quando finalizada, deixe seu e-mail 
• Pergunta aberta 

Fonte: Bianca Paes G. dos Santos, 2021. 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(QUESTIONÁRIOS A)4 

 

Eu, Bianca Paes Garcia dos Santos, aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Turismo da Universidade de São Paulo (USP), estou convidando você a participar de um 

estudo intitulado “Os porta-vozes do destino: uma análise do trabalho dos guias de 

turismo no Brasil”. Essa pesquisa tem o objetivo principal de caracterizar o trabalho 

do guia de turismo no Brasil, por essa razão sua participação e colaboração serão muito 

importantes. 

Para participar da pesquisa você terá que responder a um questionário contendo 

algumas perguntas abertas e fechadas sobre o seu trabalho como guia de turismo, 

relatando suas práticas, experiências e outros aspectos referentes a atividade profissional. 

Todos os procedimentos para a garantia da confidencialidade aos participantes 

serão observados e os dados e informações relacionados ao estudo serão conhecidos 

apenas por pessoas autorizadas, nesse estudo o orientador Prof. Dr. Edegar Luís 

Tomazzoni. Além disso, tais dados serão utilizados exclusivamente para fins de 

acadêmicos e os participantes não serão identificados por seus próprios nomes em 

qualquer divulgação ou publicação decorrente dessa pesquisa. 

Os benefícios esperados com essa pesquisa são compreender as características 

do trabalho do guia de turismo no Brasil, pontuando suas diferenças regionais e laborais, 

evidenciando as condições de trabalho e suas principais manifestações de precariedade, 

contribuindo assim com os avanços da pesquisa em turismo. Os riscos que a participação 

nessa pesquisa pode implicar são de cansaço ao responder às questões. 

Caso concorde em participar, basta assinalar essa declaração concordando com 

a pesquisa e dar seguimento ao questionário. Caso você não concorde em participar ou 

queira desistir em qualquer momento, basta fechar o questionário e isso não acarretará 

qualquer prejuízo para você. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser mais informações, 

antes, durante ou depois de encerrado o estudo, fico à disposição através do e-mail 

biancapgsantos@usp.br e do telefone (11) 971XX-XXXX. 

Diante dessas explicações, você acha que está suficientemente informado(a) a 

respeito da pesquisa realizada e concorda de livre e espontânea vontade em participar 

como voluntário? 

(     ) Declaro que li e concordo em participar da pesquisa 

(     ) Declaro que li e não concordo em participar da pesquisa 

  

 

 

4 Observação: Esse termo estava na apresentação do questionário. Ao clicar que lia e concordava, os 

participantes eram encaminhados para as questões. Caso clicasse que não concordava o questionário era 

encerrado. 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(QUESTIONÁRIOS B)5 

 

Eu, Bianca Paes Garcia dos Santos, aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Turismo da Universidade de São Paulo (USP), estou convidando você a participar de um 

estudo intitulado “Os porta-vozes do destino: uma análise do trabalho dos guias de 

turismo no Brasil”. Essa pesquisa tem o objetivo principal de caracterizar o trabalho 

do guia de turismo no Brasil, por essa razão sua participação e colaboração serão muito 

importantes para entender as diferenças entre os guias de turismo do Brasil e do exterior.  

Para participar da pesquisa você terá que responder a um questionário contendo 

algumas perguntas abertas e fechadas sobre o seu trabalho como guia de turismo, 

relatando as formas de atuação em seu país/região e outros aspectos referentes a atividade 

profissional. 

Todos os procedimentos para a garantia da confidencialidade aos participantes 

serão observados e os dados e informações relacionados ao estudo serão conhecidos 

apenas por pessoas autorizadas, nesse estudo o orientador Prof. Dr. Edegar Luís 

Tomazzoni. Além disso, tais dados serão utilizados exclusivamente para fins de 

acadêmicos e os participantes não serão identificados por seus próprios nomes em 

qualquer divulgação ou publicação decorrente dessa pesquisa. 

Os benefícios esperados com essa pesquisa são compreender as principais 

diferenças entre a atuação do guia de turismo no Brasil e no exterior, pontuando as 

singularidades regionais e evidenciando as diferenças normativas e de condições de 

trabalho, contribuindo assim com os avanços da pesquisa em turismo. Os riscos que a 

participação nessa pesquisa pode implicar são de cansaço ao responder às questões. 

Caso concorde em participar, basta assinalar essa declaração concordando com 

a pesquisa e dar seguimento ao questionário. Caso você não concorde em participar ou 

queira desistir em qualquer momento, basta fechar o questionário e isso não acarretará 

qualquer prejuízo para você. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser mais informações, 

antes, durante ou depois de encerrado o estudo, fico à disposição através do e-mail 

biancapgsantos@usp.br e do telefone (11) 971XX-XXXX. 

Diante dessas explicações, você acha que está suficientemente informado(a) a 

respeito da pesquisa realizada e concorda de livre e espontânea vontade em participar, 

como voluntário?  

(     ) Declaro que li e concordo em participar da pesquisa 

(     ) Declaro que li e não concordo em participar da pesquisa 

  

 

 

5 Observação: Esse termo estava na apresentação do questionário. Ao clicar que lia e concordava, os 

participantes eram encaminhados para as questões. Caso clicasse que não concordava o questionário era 

encerrado 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ENTREVISTAS)6 

 

Eu, Bianca Paes Garcia dos Santos, aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Turismo da Universidade de São Paulo (USP), estou convidando você a participar de um 

estudo intitulado “Os porta-vozes do destino: uma análise do trabalho dos guias de 

turismo no Brasil”. Essa pesquisa tem o objetivo principal de caracterizar o trabalho 

do guia de turismo no Brasil, por essa razão sua participação e colaboração serão muito 

importantes. 

Caso aceite participar, sua contribuição se dará por meio de uma entrevista on-

line, via zoom, google meet ou outro aplicativo de videochamadas que preferir. A 

entrevista deverá ter duração média de 01 hora e abordará temas sobre o seu trabalho 

como guia de turismo, suas práticas, experiências, além de outras questões sobre a 

entidade que representa e outros aspectos referentes a atividade profissional. Caso tenha 

qualquer despesa decorrente da sua participação na pesquisa (custo com uso de dados de 

conexão, por exemplo), será ressarcido.  

Todos os procedimentos para a garantia da confidencialidade aos participantes 

serão observados e os dados e informações relacionados ao estudo serão conhecidos 

apenas por pessoas autorizadas, nesse estudo o orientador Prof. Dr. Edegar Luís 

Tomazzoni. Além disso, tais dados serão utilizados exclusivamente para fins de 

acadêmicos e os participantes não serão identificados por seus próprios nomes em 

qualquer divulgação ou publicação decorrente dessa pesquisa. 

Os benefícios esperados com essa pesquisa são compreender as características 

do trabalho do guia de turismo no Brasil, pontuando suas diferenças regionais e laborais, 

evidenciando as condições de trabalho e suas principais manifestações de precariedade, 

contribuindo assim com os avanços da pesquisa em turismo. Os riscos que a participação 

nessa pesquisa pode implicar são de cansaço ao responder às questões e o desconforto 

durante a gravação da entrevista. 

Caso concorde em participar, agendaremos o dia e horário mais oportuno para 

você para realização da entrevista. Nesta ocasião, basta autorizar o início da gravação da 

entrevista e dar seguimento aos questionamentos. Caso você não concorde em participar, 

me informe e não agendaremos a entrevista. Caso queira desistir em qualquer momento, 

basta solicitar que a gravação seja interrompida, invalidando sua participação. É 

importante ressaltar que isso não acarretará qualquer prejuízo para você. Se você tiver 

qualquer dúvida ou quiser mais informações, antes, durante ou depois de encerrado o 

estudo, fico à disposição através do e-mail biancapgsantos@usp.br e do telefone (11) 

971XX-XXXX. 

Obrigada pela sua contribuição 

 

 

6 Observação: Esse termo foi enviado por whatsapp e/ou e-mail aos participantes convidados para as 

entrevistas. Aqueles que aceitaram participar da pesquisa agendaram a entrevista e, antes do início da 

entrevista foi perguntado se eles estavam de acordo com o termo e se autorizavam a gravação. Em caso 

positivo, a entrevista continuou.  


