
MERGULHANDO EM MEMÓRIAS, TECENDO CULTURAS E CONSTRUINDO HISTÓRIAS: 
 A PESQUISA E EXTENSÃO EM AÇÃO NO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

INTRODUÇÃO 
Este trabalho faz parte do processo de desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária –TBC 
no Cabula e entorno, no qual se busca a sensibilização das comunidades para o turismo de base 
comunitária por meio de cooperativismo. Neste eixo de Cultura, Memória e História, buscou-se um 
diálogo com as comunidades a fi m de reunir as histórias e memórias pessoais e coletivas de seus 
contextos de vivência, também destacou-se nas rodas de conversa, a importância da socialização 
das diferentes expressões culturais relativas ao patrimônio material e imaterial.

OBJETIVOS
1. Contribuir para a conscientização histórica e para a preservação das manifestações culturais das 
comunidades em estudo;
2. Construir e socializar o acervo de conhecimento das comunidades, incluindo as produções 
artesanais; e
3. Identifi car por meio das rodas de conversas os acervos culturais, históricos e memórias das 
diferentes localidades que compõem a localidade do Cabula e seu entorno, elaborando roteiros 
turísticos de base comunitária.

METODOLOGIA
A pesquisa apresenta uma trajetória pautada na pesquisa-ação em que se busca conhecer e ouvir 
sobre a realidade histórico-cultural das localidades, para orientar as comunidades na busca da 
resolução dos possíveis problemas e no desenvolver das suas potencialidades vislumbrando o 
turismo de base comunitária. Assim sendo, foram realizadas pesquisas de gabinete paulatinamente 
a encontros e rodas de conversa nas localidades do Engomadeira, Estrada das Barreiras, Beiru/
Tancredo Neves, Arenoso, Fazenda Grande do Retiro-São Gonçalo do Retiro-Arraial do Retiro, 
Narandiba, Doron, Saboeiro, Pernambués, Saramandaia, Cabual, Resgate, Mata Escura, Santo 
Inácio, Sussuarana Velha-NovoHorizonte-Nova Sussuarana. Os encontros foram agendados em 
três etapas:
1ª] reuniões com associações, entidades, cooperativas e lideranças dos bairros para preparação da 
ida da equipe de pesquisa e extensão;
2ª] apresentação da proposta do turismo de base comunitária pela equipe multidisciplinar do TBC 
Cabula, visando sensibilizar e mobilizar a comunidade para o reconhecimento dos recursos da 
localidade para o receptivo de visitantes e turistas;
3ª] diálogo com a comunidade sobre sua história, seu contexto de vivência e mapeamento dos 
atrativos e elaboração de roteiros populares. 
As relações de interatividade que fl uíram desse método de investigação dialógico e aberto, 
ocasionaram novas experiências e conhecimentos para todos os participantes da comunidade de 
aprendizagem.

RESULTADOS OBTIDOS
- detectou-se que as comunidades não organizam, nem fazem registros da sua trajetória, história e 
memória. E esse aspecto pode ocasionar a ausência de interesse dos moradores pelas situações-
problemas que emanam da comunidade, sabendo que participar das problemáticas da localidade, 
dos encontros da associação perpassa pela consciência política.
 - os aspectos históricos aparecem fragmentados nas falas e experiências dos indivíduos que são 
os protagonistas, mas não há registros difundidos sobre o coletivo, nem é trabalhado aspectos de 
história local nas unidades escolares ou nas associações das localidades.
- as comunidades apresentam uma rica e diversifi cada produção cultural, como jornais locais, livros, 
cordéis, poesias, artesanatos, culinária própria dentre outros, mas estas se encontram desarticuladas, 
não atingindo a maioria dos moradores, sendo assim, não contribui para o fortalecimento 
conscientização sócio-política e identifi cação com a localidade, em função da característica de 
compartimentação dos saberes e sabores.
- a proposta de desenvolvimento do turismo de base comunitária despertou na maioria das 
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comunidades a necessidade pelo resgate da auto-
estima, valores, crenças, e do fortalecimento da história 
local.
- realização de Ofi cinas de História Oral, Memória e 
Metodologia; e Patrimônio Cultural

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O turismo de base comunitária como proposta de 
organizar o turismo de maneira alternativa ao turismo 
convencional, busca oferecer uma convivência com 
a história e vida das comunidades, o conhecimento 
que o turista adquire é mais profundo, pois estes 
não apenas passam pelos lugares, mas convivem 
nas localidades, percebendo suas identifi cações, 
seus valores, sua história, suas artes e artesanatos. 
É um ganho para a comunidade, que se fortalece 
enquanto consciência de gestão e organização para 
pleitear melhorias. Nesse sentido, acredita-se que no 
processo é inerente a conscientização histórico-cultural 
proveniente do diálogo entre a prática das comunidades 
e a historiografi a, relação essa que contribuirá para o 
resgate e difusão das memórias locais.




