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RESUMO

O propósito desta comunicação é refletir sobre a relação entre o turismo de experiência e o
modelo de gestão do turismo de base comunitária, como aliado para promover o
desenvolvimento econômico e sustentável da Associação das Catadoras de Mangaba de
Indiaroba (ASCAMAI), no povoado Pontal, localizado no município de Indiaroba/SE, a
aproximadamente 90 km da capital Aracaju. Nesse sentindo, a proposta é fruto do
reconhecimento da importância da atuação da ASCAMAI na valorização da mangaba, fruta
considerada árvore símbolo de Sergipe e que por meio do projeto Catadoras de Mangaba,
produz derivados como licores, balas, bolos, geleias, sorvete e sucos. Todo o processo de
coleta do fruto à produção dos derivados bem como à comercialização, é realizado pelas
mulheres catadoras da mangaba. O projeto Catadoras de Mangaba traz benefícios como o
fortalecimento dos aspectos identitários das mulheres da comunidade além da geração de
alternativas complementares de renda e trabalho para o lugar, posto que a comunidade possui
potencialidades naturais e culturais para desenvolver o turismo de base comunitária, embora
atualmente seja local de passagem para turistas, o que indica visitações ainda incipientes e
irregulares. Elas começam a perceber no turismo de base comunitária e nos momentos de
trocas em roda de conversa, possibilidades concretas de incremento de renda, de valorização
do ofício, por meio da troca de saberes e de experiências. A presente pesquisa é de caráter
qualitativo e exploratório. Foi realizado um levantamento bibliográfico voltado para a
discussão sobre os conceitos do turismo de experiência, de base comunitária e de
desenvolvimento sustentável da atividade turística. Em seguida, foram coletados dados em
campo por meio da observação direta com roteiro previamente construído e da realização de
uma roda de conversa mediada por um roteiro de perguntas com as mulheres que integram o
Projeto das Catadoras de Mangaba, durante uma visita técnica realizada em fevereiro do ano
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corrente. Esses procedimentos permitiram expandir os conhecimentos sobre as ações
realizadas pela ASCAMAI, além de uma maior percepção do tema abordado e do objeto de
estudo. Nas conclusões, destacamos como o turismo de experiência pode contribuir com o
desenvolvimento sustentável por meio da convivência harmônica e do papel conservacionista
que as catadoras desempenham durante o processo de cata desta fruta e mediante o
reconhecimento dela como fonte principal de sobrevivência da maioria das catadoras.
Também apresentamos nas conclusões uma proposta que pode ser do interesse da ASCAMAI,
posto que é apoiada no modelo de gestão do turismo de base comunitária. Trata-se de uma
vivencia com duração de um final de semana e que prevê um estreitamento de vínculos com
as mulheres catadoras que trará não só esclarecimento para o visitante acerca do trabalho
desempenhado por elas mulheres, mas também a sua valorização. Dentre os benefícios
advindos estão o retorno econômico para a comunidade, a possibilidade de inserção mais
efetiva e profissional no turismo, com ênfase no turismo pedagógico e, com isso, a ampliação
das liberdades de escolhas de inserção profissional para quem costuma viver de atividades
normalmente relacionadas ao setor primário.
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Fonte: Roda de conversa com a ASCAMAI Fonte: Logomarca da ASCAMAI (Página
(RIBEIRO, 2018) do facebook)
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Fonte: Localização do Povoado Pontal em Indiaroba (Google Maps)




