
INTRODUÇÃO

Para que se possa implementar ações em ambientes externos ao de seu convívio, faz-se necessário o 
conhecimento prévio da área em que se pretende atuar, visando com isso a minimização de impactos 
negativos e geração de confl itos, bem como o respeito à dinâmica local vigente. Desta forma, no 
processo de sensibilização e mobilização para o Turismo de Base Comunitária – TBC no Cabula 
e Entorno, antes de ir-se a campo para a realização da inventariação turística, e com o propósito 
de entender a dinâmica, as nuances, as peculiaridades e as singularidades do universo, por vezes, 
subjugado e ignorantemente marginalizado das comunidades de bairros populares, socialmente 
periféricos, foram realizados cursos e simulações. Assim sendo, o presente trabalho, trata sobre a 
metodologia participativa adotada para a realização do mapeamento turístico nas localidades da 
Engomadeira, Estrada das Barreiras, Beiru/Tancredo Neves, Arenoso, Fazenda Grande do Retiro-
São Gonçalo do Retiro-Arraial do Retiro, Narandiba, Doron, Saboeiro, Pernambués, Saramandaia, 
Cabula, Resgate, Mata Escura, Santo Inácio, Sussuarana Velha-NovoHorizonte-Nova Sussuarana, 
área delimitada pelo projeto Turismo de Base Comunitária no Cabula e Entorno.  

OBJETIVOS
- fazer levantamento bibliográfi co, em fontes primária e secundárias
- verifi car a aplicabilidade da metodologia de inventariação para o turismo convencional, em 
comunidades de bairros populares, socialmente periféricos
- fazer revisão dos formulários utilizados pelo Ministério de Turismo do Brasil, adaptando-os a 
contextos de áreas de remanescentes de povos indígenas e afrodescententes
- oferecer curso de inventariação e mapeamento turístico 
- fazer simulação da aplicação de formulários e questionários, visando a identifi cação da efi ciência 
e da efi cácia destes instrumentos
-  realizar rodas de conversas nos bairros do Cabula e entorno

METODOLOGIA
A priori, a equipe do projeto TBC Cabula e Entorno, revisou os formulários de inventariação do 
Ministério do Turismo do Brasil, adequando-os à realidade de bairros populares, observando-se 
aspectos como saneamento básico, vias de acesso, infra-estrutura, saúde pública, energia elétrica, 
pontos de cultura, associações de bairro, diversidade cultural, dentre outros. Durante o período 
de aproximadamente dois meses, após conclusão desta fase e diálogo entre a equipe sobre a 
aplicabilidade destes nos treze bairros, identifi cou-se que devido aos contextos sociais, segurança, 
disponibilidade de tempo, dimensão do projeto, efi ciência e efi cácia dos resultados esperados, 
conclui-se que não se optaria por este caminho. No contexto atual das comunidades em questão, 
não caberia questionários com este formato. Então, após reunião, observando-se os princípios e fi losofi a do turismo de base comunitária, cooperativismo, 
economia solidária, dentre outros aspectos observados pelos pesquisadores das comunidades do Calafate, da Engomadeira, do Arraial, de São Gonçalo do 
Retiro e do Cabula, optou-se pelas rodas de conversa. 

RESULTADOS OBTIDOS
- mapeamento participativo do potencial turístico dos bairros populares
- elaboração de roteiros turísticos pelos participantes das rodas de conversa
- obtenção de dados e informações sobre os bairros por meio do Sistema Integrado de Informações Municipais (SIM), Sistemas de Saúde, Educação e suas 
administrações por bairro, como dados demográfi cos, etários, distribuição de renda por sexo, grau de escolaridade, dentre outros
O mais interessante, a comunidade se viu como atores e protagonistas do turismo. Tudo teve valor, o conhecimento dos mais velhos, das pessoas nasceram 
e cresceram no bairros, e que presenciaram todo o seu desenvolvimento. As trocas culturais foram validadas pela própria comunidade como atrativo turístico, 
sobre isto, no ponto de vista da equipe, mostra que a sensibilização pretendida correspondeu à fi losofi a do projeto e aos interesses da comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o processo da inventariação e mapeamento, e a conclusão destes nas comunidades, a equipe considera válida a metodologia, salvaguardando que 
para o modelo nacional ainda falta uma participação comunitária efetiva, pois o turismo se faz em cada sorriso, em cada fala, nas gírias, em fazeres, sabores 
e saberes, aspectos que não estão incluídos, nem podem ser captados no formulário, nem no questionário. Validar as experiências comunitárias representa, 
de acordo com a experiência vivida, otimiza os trabalhos pretendidos em tempo, efi ciência e efi cácia, além do empoderamento dos atores locais. 
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