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RESUMO:

Este artigo versa sobre a educação para o Turismo de Base Comunitária como um dos caminhos possíveis para o desenvolvimento local do Povoado
Alto, zona rural do município de Tucano na Bahia. A metodologia utilizada na construção epistemológica deste artigo será a de revisão de literatura.
Neste sentido, apresentamos algumas discussões sobre os conceitos mencionados no título, fundamentada em autores que discutem cada categoria
conceitual, buscando estabelecer relação com o pensamento de alguns autores da filosofia. Expomos ainda os principais aspectos do contexto histórico
do povoado Alto. Trata-se de um texto introdutório de um estudo em fase inicial, ancorado em um trabalho anterior já realizado junto à comunidade.
Concluímos que é possível articularmos educação, turismo de base comunitária e desenvolvimento local.

Palavras-chave: Educação. Turismo de Base Comunitária. Desenvolvimento local. Povoado Alto.

ABSTRACT:

This article deals with education for community - based tourism as one of the possible paths for the local development of Alto town, a rural area of the
municipality of Tucano in Bahia. The methodology used in the epistemological construction of this article will be that of literature review. In this sense, we
present some discussions about the concepts mentioned in the title, based on authors who discuss each conceptual category, seeking to establish
relationship with the thinking of some authors of philosophy. We also present the main aspects of the historical context of Alto village. This is an
introductory text of an early phase study, anchored in previous work already done in the community. We conclude that it is possible to articulate
education, community base tourism and local development.

Keywords: Education. Community Base Tourism. Local development. Alto town.

RESUMEN:

Este artículo versa sobre la educación para el Turismo de Base Comunitaria como uno de los caminos posibles para el desarrollo local del Pueblo Alto,
zona rural del municipio de Tucano en Bahía. La metodología utilizada en la construcción epistemológica de este artículo será la de revisión de
literatura. En este sentido, presentamos algunas discusiones sobre los conceptos mencionados en el título, fundamentada en autores que discuten
cada categoría conceptual, buscando establecer relación con el pensamiento de algunos autores de la filosofía. También exponemos los principales
aspectos del contexto histórico del poblado Alto. Se trata de un texto introductorio de un estudio en fase inicial, anclado en un trabajo anterior ya
realizado en la comunidad. Concluimos que es posible articular educación, turismo de base comunitaria y desarrollo local.

Palabras clave: Educación. Turismo de Base Comunitaria. Desarrollo local. Poblado Alto.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo versa sobre. O despertar para trabalhar com essa temática surgiu a partir das vivências e convivências no povoado, lugar onde nasci e
habito.

Em 2016, criamos o blog Alto: o meu lugar no Sertão[i], por entendermos que o povoado, pleno de tradições e história, nem ao menos se dava conta de
sua construção histórica passada e da importância das suas tradições culturais. Logo, constatamos junto com a comunidade a urgência da criação de
ações para o seu desenvolvimento local.

Contudo, ao falarmos em desenvolvimento, não nos referimos apenas à área econômica, mas, sobretudo na valorização da identidade e da diversidade
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da cultura local. Considerando que segundo Santos, M. (2006, p.230) “a ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E os
lugares respondem ao mundo segundo os diversos modos de sua própria racionalidade”. Logo, a comunidade precisa conhecer e valorizar sua história
e cultura para assim responder e resistir a essas imposições.

Diante disso, o estudo em andamento que pretendemos desenvolver no mestrado em Educação e contemporaneidade do PPGEduC/UNEB na linha
Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, visa mobilizar a comunidade por meio da educação para a organização do Turismo de Base
Comunitária, como um caminho possível para o desenvolvimento do Povoado. Contudo, a educação é um termo muito amplo, e permite várias
conotações, por isso optaremos por basear nossos estudos na perspectiva da educação popular, a qual segundo Brandão (1998, p. 29) é “dirigida a
sujeitos, grupos e classes populares em suas comunidades de vida e trabalho e, cada vez mais, um assunto, um trabalho e um sistema de que o povo
participe como presença e, no limite, como poder”, apresenta-se como um tipo de educação adequada para a criação de ações junto com a
comunidade.

Portanto, construiremos e desenvolveremos ações em uma perspectiva de educação não formal, definida por Gohn (2014, p.40) como “um processo
sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em
sociedade”. Assim, acreditamos que a educação popular pode ser utilizada como meio para mobilizar os sujeitos para a valorização das riquezas
naturais e dos saberes existentes no Povoado. Logo, podemos articular a educação popular com uma proposta de organização do Turismo de Base
Comunitária, que vise contribuir com o desenvolvimento local, pois os princípios de ambos são convergentes.

Contudo, são necessárias algumas ponderações sobre o Turismo de Base Comunitária. Alguns estudos e publicações acadêmicas evidenciam a
diversidade do conceito de Turismo de Base Comunitária, pois o mesmo assume características próprias do local onde é implementado. Segundo o
Ministério do turismo (MTur)

O turismo de base comunitária é compreendido como um modelo de desenvolvimento turístico, orientado pelos princípios da
economia solidária, associativismo, valorização da cultura local, e, principalmente, protagonizado pelas comunidades locais,
visando à apropriação por parte dessas dos benefícios advindos da atividade turística. (MTur, 2008).

Este conceito ressalta as principais características do Turismo de Base Comunitária, que é valorização dos saberes local e o protagonismo da
comunidade, princípios indispensáveis para nossa pesquisa em andamento.

O estudo ainda está em fase inicial. Por isso, o que apresentamos aqui são ideias ancoradas no contexto histórico do Povoado e na revisão
bibliográfica de autores como Rocha (1987 e 2010) sobre a história de Tucano, Brandão (1998), Freire (1996 e 2005) e Gadotti (2008) sobre Educação
Popular e emancipatória, Dowbor (2006) e Mance (2008) sobre Desenvolvimento Local e Silva (2006 e 2012) sobre o Turismo de Base Comunitária,
estabelecendo um diálogo durante a escrita com autores da filosofia e demais áreas como Gohn (2014), Santos, M. (2000 e 2006), Souza (2004), Marx
e Engels (1999), Dussel (2015) e Martins (2008).

Para uma melhor exposição das ideias, organizamos o artigo em seções. Na primeira apresentamos o contexto histórico do Povoado Alto, dividido em
duas subseções, sobre o contexto regional e contexto local; Na segunda, realizaremos a fundamentação teórica, dividida em três subseções sobre a
educação popular, Turismo de Base Comunitária e desenvolvimento Local, e por fim, a conclusão.

2 A RELEVNCIA DO CONTEXTO

O contexto histórico do local onde se pretende desenvolver pesquisas é indispensável, sobretudo para dialogarmos com os conhecimentos já
existentes nele, além de possibilitar melhor compreensão dos contornos e dinâmicas sociais da comunidade. Como afirma Martins (2008, p.196) “Tudo
é colonizado pela ideologia burguesa, que imprime a sua hegemonia às formações econômicas e sociais”. Por isso, precisamos conhecer as influencias
que contribuíram para a formação da sociedade que estudamos, para que possamos agir sobre ela.

Sobretudo para a realização de pesquisas em comunidades, o estudo do contexto é muito importante, como afirma a pesquisadora Santos, A. (2014) “é
impossível estar engajado e implicado em uma pesquisa sem desenvolver um diálogo com os conhecimentos existentes [...], sobretudo ao contexto que
envolve a comunidade baseada em seus processos históricos e sociais e nos sujeitos presentes nela”. A autora explicita a necessidade do contexto
para uma pesquisa bem sucedida, assim acreditamos que todo o processo deve ser dialogado com a comunidade, estando o pesquisador à serviço da
comunidade, e não o contrário.
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Para, além disso, o estudo do contexto é relevante também para a perspectiva da educação não formal, que adotamos. Para Gohn (2014, p.38) “na
educação não formal [...] o contexto tem um papel de alta relevância porque ele é o cenário, o território de pertencimentos dos indivíduos e grupos
envolvidos”. O que corrobora com as ideias de Martins (2008, p.197) para o qual, a compreensão do contexto da sociedade local

[...] torna possível à capacitação dos sujeitos sociais para atuar nela, e assim ter condições de não somente compreenderem
melhor os processos sociais em curso, mas também interferirem neles e alterarem a formação econômica e social segundo seus
objetivos e necessidades.

Assim, apresentaremos o contexto histórico do Povoado Alto, pois para pensarmos em criar e desenvolver ações na e com a comunidade precisamos
conhecer seus problemas reais e estudar formas de soluciona-los com os sujeitos envolvidos. Por isso, a seguir apresentaremos alguns aspectos sobre
o contexto histórico do povoado Alto, ressaltando alguns pontos da história regional e de Tucano, que contribuíram para o seu surgimento.

2.1 CONTEXTO REGIONAL

O município de Tucano encontra-se localizado a aproximadamente 269 km de Salvador, faz parte da região compreendida pelo polígono da seca no
território de identidade do Sisal no nordeste do estado da Bahia. Sua origem está diretamente ligada com o processo de desbravamento do sertão
nordestino. Durante o século XVI, com a intenção de promover o povoamento das terras mais afastadas do litoral, articularam-se diversas fazendas,
dando origem a currais de criação de gado que foram se estabelecendo com base na doação de terras para a produção agrícola.

O povoamento do sertão nordestino tem a sua história diretamente relacionada com a majestosa Casa da Torre, a qual tem uma contribuição bem
expressiva no desenvolvimento, povoamento e inserção da pecuária no sertão nordestino, e, consequentemente, no desenvolvimento do Brasil.
Segundo o professor e historiador Alfredo Matta (2010) “a extensão do território da Casa da torre começava no bairro da Pituba em Salvador, até o
estado de Piauí”. Logo, Tucano está inserido no antigo território da Casa da Torre.

No processo de criação de gado, muitas comunidades surgiram a partir dos currais estabelecidos pela Casa da Torre, e Tucano foi uma delas. Os
vaqueiros dos currais eram os homens de confiança dos senhores da terra, aos quais era permitido criar animais de pequeno porte como cabras,
carneiros, porcos e galinhas, e assim pequenas comunidades de criadores iam se formando na região. Os pequenos núcleos de população, geralmente
acompanhavam rios e as estradas por onde os bois passavam ou contornando a caatinga, tornando-se importantes centros de trocas de gado, ou de
pousos para as boiadas, e o Povoado Alto foi um deles.

Atualmente, de acordo, com dados do IPEA e IBGE, a população estimada do município de Tucano é de 52.418 habitantes, sendo mais de 58,11 %
concentradas na área rural. Tucano ainda está em processo de desenvolvimento, segundo dados do PNUD, IPEA e FJP, possui um Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,579 considerado baixo, o qual é baseado nas dimensões de longevidade, renda e educação.

Uma das principais fontes de renda do município é a produção de artesanatos e artefatos de couro, bem como o turismo convencional. Tucano está
inserido no mapa do turismo brasileiro, órgão do Ministério do Turismo que orienta a atuação e desenvolvimento de políticas públicas do turismo, e faz
parte da região turística denominada Caminhos do Sertão. No entanto, a atividade turística na região pouco contribui com o desenvolvimento e
visitação de pequenos povoados, como o Alto.

2.2 CONTEXTO DO POVOADO: UM POUCO SOBRE O ALTO.

Segundo relatos de altenses mais antigos, a origem do povoado Alto vem de um antigo curral, que servia local de pouso e descanso para vaqueiros e
tropeiros. O povoado, está situado às margens do rio Itapicuru mirim, à 28 km da sede do município, Tucano-Ba. Atualmente, o povoado possui
aproximadamente 275 habitantes, o número tem decrescido nos últimos anos devido à migração de altenses para outras regiões. Esse fato ocorre
devido às poucas oportunidades de trabalho e educação na localidade. Contudo, consideramos que o Alto não é um povoado desenvolvido, tendo em
vista os dados levantados sobre o município e as condições de vida e trabalho de sua população.

A geração de renda no povoado era movida basicamente pela agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte, como ovelhas e
cabras. Contudo devido à incidência de secas na região, tanto a agricultura quanto a criação de animais ficaram afetadas pela escassez de água. Além
disso, o Alto era um grande produtor de telhas e tijolos, o que movimentava a renda local, pois empregava muitas pessoas no processo de produção
manual e venda das telhas e tijolos. Além de fornecer telhas e tijolos para a comunidade e regiões circunvizinhas, vendiam para outras cidades,
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principalmente para o Sul da Bahia e estados como Sergipe e Ceará.

Contudo, com a implantação de fábricas de cerâmicas na região, a produção manual no povoado entrou em decadência e hoje restam apenas algumas
olarias desativadas. Como disse Marx e Engels (1999, p.9) “A grande indústria moderna suplantou a manufatura”. Hoje, a população altense sobrevive
basicamente do programa de bolsa família, pois com uma e uma pequena fábrica de produção de acessórios para abastecer a indústria do couro,
resquícios da tão conhecida civilização do Couro, da qual Tucano faz parte até hoje,

A cultura local também recebeu grande influência da cultura regional, merecendo devido destaque às festas juninas, que infelizmente hoje estão quase
extintas. Há pouco tempo atrás eram muito comum no São João, as grandes fogueiras de fronte às casas, a queima de fogos, os caminhos de formiga.
Era o período em que a comunidade toda se mobilizava, e ao som de sanfonas e triângulos o forró durava desde a noite até o dia amanhecer. Rodear a
fogueira queimando era uma tradição, para a qual não poderia faltar uma bacia esmaltada branca com água, colocada bem próxima à fogueira, na qual
as pessoas deveriam olhar para ver se conseguiam ver o reflexo de seu rosto na água, caso isso não fosse possível era um sinal de que a pessoa
morreria em breve. Além disso, na fogueira eram realizados batismos e casamentos, os juramentos e votos eram feitos. Essas celebrações eram
levadas muito à sério, como quaisquer outras. Infelizmente esta cultura tem enfraquecido à cada ano. Ainda assim, o Alto possui um povo alegre,
solidário, que vive em busca de dias melhores.

3. EDUCAÇÃO, TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Ao considerarmos os aspectos elencados na seção anterior sobre o contexto histórico do povoado Alto, observamos que o mesmo é um lugar com
muita riqueza humana e cultural. Como afirma Santos, M. (2000, p.55) “Os lugares são, o mundo que as pessoas reproduzem de modos específicos,
individuais e diversos. Eles são singulares, mas são também globais”. Contudo, mesmo diante de muitas riquezas históricas e culturais, constatamos
que a população do Alto ainda vive imersa em uma realidade sem perspectivas de desenvolvimento e de busca por melhorias nas condições de vida e
existência. Para, além disso, o povoado assim como outros do município, recebe poucos ou quase nenhum investimento por parte do poder público,
principalmente nas áreas de saúde, educação e renda, indispensáveis para assegurar a cidadania da população.

Assim, ao tratarmos sobre desenvolvimento, estaremos nos referindo aos aspectos sociais, econômicas, culturais, na cidadania e nas relações da e na
comunidade local. Buscando assim superar as dificuldades e desigualdades existentes, geradas pelo atual modelo de sociedade capitalista,
acreditando que como diz Santos, M. (2000, p.85) “a globalização atual não é irreversível”. Logo, não podemos nos conformar com as imposições por
parte das forças hegemônicas que tentam homogeneizar as culturas e impor essa homogeneização para as comunidades rurais, que lutam e resistem
para preservar a continuidade de suas tradições.

Diante isso, acreditamos que o Turismo de Base Comunitária pode ser uma alternativa de desenvolvimento interessante para o povoado Alto, pois
possui como principio a valorização e perpetuação de heranças culturais. Para melhor compreensão, nesta seção, apresentaremos os principais
conceitos utilizados neste estudo, educação, Turismo de Base Comunitária e desenvolvimento local.

3.1 EDUCAÇÃO POPULAR

Por entendermos que a educação é um campo muito amplo, e abrange inúmeros processos que perpassam os muros da escola e os espaços formais.
Optamos por educação em espaços não formais, por entendermos que muitos dos processos educativos ocorrem através e nas relações sociais
estabelecidas fora da escola. Como afirma Gohn (2014, p.42) “a educação não formal tem seu próprio espaço- formar cidadão, em qualquer idade,
classe socioeconômica, etnia, sexo, nacionalidade, religião etc., para o mundo da vida”. É nesse sentido que pretendemos pautar nossas ações,
priorizando sempre a voz dos sujeitos enquanto cidadãos.

Além disso, a educação não formal pode ser muito relevante para os sujeitos envolvidos, ainda segundo Gohn (2014, p.47)

A educação não formal contribui para a produção do saber na medida em que ela atua no campo que os indivíduos atuam como
cidadãos. [...], produz conhecimento pela reflexão, faz o cruzamento entre saberes herdado e saberes novos adquiridos. Trata-se
de um processo sociocultural e histórico que ocorre de modos distintos e por meio de pedagogias e mecanismos próprios em
cada cultura.

Corroborando com as ideias da autora citada, para elaborarmos o contexto histórico, apresentado anteriormente, ouvimos os habitantes da
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comunidade, pois ninguém melhor que eles para falarem de sua história e de suas tensões sociais. O intuito de ouvi-los era o de fazermos aquilo
defendido por Arroyo (2009) para o qual a educação popular se propõe a tirar o povo do silenciamento e ocultamento a que estava submetido na
ciência, principalmente. Ou seja, tirar do silenciamento, dando voz a estes sujeitos marginalizados, considerados incultos, atrasados, que
diferentemente dos estereótipos acerca das pessoas que habitam o meio rural, estes são dotados de muitos saberes e conhecimentos, que devem ser
ouvidos e valorizados.

Dialogando assim com as ideias de Brandão (1998, p. 51) ao dizer que a educação Popular “se caracteriza como uma entre outras práticas sociais cuja
especificidade é lidar com o saber, com o conhecimento”. Ou seja, adotamos a educação popular como uma concepção de educação emancipatória
que valoriza e respeita os saberes populares, seus aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, considerando seus conhecimentos prévios para
a construção de novos saberes. Nesse sentido, entendemos que a educação Popular é devidamente apropriada para o estudo e criação de ações que
possam contribuir para o desenvolvimento local do Povoado.

Para Gadotti (2012, p.26) “um dos princípios originários da educação popular tem sido a criação de uma nova epistemologia baseada no profundo
respeito pelo senso comum que trazem os setores populares em sua prática cotidiana, problematizando-o”. As ideias do autor citado acima dialogam
bem com Brandão (1998, p. 51) para o qual a educação popular “se caracteriza como uma entre outras práticas sociais cuja especificidade é lidar com
o saber, com o conhecimento”. Logo, diferentemente da educação bancária, a qual segundo Freire (1996) considera o sujeito como um receptor de
informações, a educação Popular é emancipadora, visa desenvolver um olhar crítico do sujeito, estimula o dialogo e a participação comunitária. Ou
seja, buscamos criar ações para mobilizar a comunidade local e para isso a valorização dos sujeitos e seus saberes é algo fundamental, partindo da
problematização e estudo da sua realidade, para buscar soluções e transforma-la.

Porém, para promovermos mudanças com e na comunidade é imprescindível o envolvimento dos seus habitantes, como diz Gadotti (2012, p.26)
“mudar o mundo depende de todos nós: é preciso que cada um tome consciência e se organize.” Para isso, como já afirma o referido autor é
necessário que os sujeitos envolvidos, conheçam sua realidade e se posicione frente a ela. Para isso, devemos considerar seus conhecimentos
prévios, seu saber popular para a construção de novos saberes.

Contudo, promover ações de educação popular junto com a comunidade é uma possibilidade de articular os sujeitos para pensar em seu próprio
caminho de desenvolvimento, assumindo uma posição ativa e engajada na sociedade local. De acordo com Dowbor (2006, p.2) “a educação não deve
servir apenas como trampolim para uma pessoa escapar da sua região: deve dar- lhe os conhecimentos necessários para ajudar a transforma- la”. Ou
seja, a educação deve servir para contextualizar os sujeitos sobre a realidade que os cercam, visando compreender sua história e suas
potencialidades. Visto que ainda de acordo com Dowbor (2006, p.1) “o desenvolvimento [...] necessita cada vez mais de pessoas informadas sobre a
realidade onde vivem”. É preciso conhecer para agir sobre o que se quer transformar.

3.2 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

O conceito de Turismo de Base Comunitária apresenta certa diversidade, visto que o mesmo pode ser desenvolvido em contextos diferentes,
assumindo assim características próprias do local. De acordo com Alves (2013) os primeiros registros sobre a prática do Turismo de Base Comunitária
surgiram em comunidades rurais. Diferentemente do Turismo convencional, que tem como meta apenas o lucro e enriquecimento das grandes
empresas do ramo, este visa o desenvolvimento da própria comunidade não só na área econômica, como também o fortalecimento e valorização da
cultura local.

Confrontando, assim as grandes empresas que dominam o ramo do turismo, que em sua maioria se enquadram no que Souza (2004) chama de
“instituições antiéticas”: aquelas que funcionam como grandes máquinas anônimas, a bem da produção de riquezas ou a reprodução do poder, nas
quais os indivíduos não passam de engrenagens substituíveis, que não respeitam a vocação humana. Empresas estas que exploram as pessoas como
objetos, invadindo comunidades e mantendo aquilo que Marx e Engels (1999, p.30) chamou de “exploração de uns pelos outros” ou melhor, exploração
de poucos sobre muitos.

Segundo Irving (2009, p. 113) o Turismo de Base Comunitária pode ser entendido como uma “proposta de desenvolvimento local, através da
valorização da cultura e identidade, dos modos de vida, respeitando as dimensões de uma sociedade em seus aspectos sociais, políticos, culturais e
humanos”. Assim, apresenta-se como uma proposta de desenvolvimento alternativo aos modelos capitalistas vigentes. Para Santos M. (2000, p.81) “Se
a realização da história, a partir dos vetores “de cima”, é ainda dominante, a realização de uma outra história a partir dos vetores “de baixo” é tornada
possível”. E, é justamente guiado por esta ideia de construção de uma nova história que o Turismo de Base Comunitária atua, visto que todo o
processo de organização é feito pela comunidade local, não é imposto, é uma proposta debaixo para cima, é da comunidade a voz principal de todo o
processo.
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Nesse sentido, para um melhor entendimento sobre a importância de sujeitos engajados nas propostas de Turismo de Base Comunitária, Silva (2012,
p.11), o define

[...] como uma forma de planejamento, organização, autogestão e controle participativo, colaborativo, cooperativo e solidário da
atividade turística por parte das comunidades que deverão estar articuladas em diálogo com os setores público e privado, do
terceiro setor e outros elos da cadeia produtiva do turismo, primando pelo benefício social, cultural, ambiental, econômico e
político das próprias comunidades.

Assim, é possível entendermos que a organização do Turismo de Base Comunitária, pressupõe que a comunidade seja a gestora das ações, na qual
deve se considerar a valorização da cultura, do modo de viver dos sujeitos, bem como o incentivo a preservação e valorização do meio ambiente. O
que certamente implicará no desenvolvimento e transformação do contexto no qual o sujeito está inserido, mas sem degradar ou até mesmo agredir a
comunidade. Assim, as práticas do turismo desenvolvidos na comunidade estarão aliadas aos princípios de sustentabilidade ambiental e das relações
sociais locais.

A definição de Silva (2012) corrobora com a definição feita por Tucum (2008 apud Sansolo; Bursztyn, 2009, p. 147)), para a qual

O turismo de base comunitária é aquele no qual as populações locais possuem o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento e
gestão, e está baseado na gestão comunitária ou familiar das infraestruturas e serviços turísticos, no respeito ao meio ambiente,
na valorização da cultura local e na economia solidária.

Além disso, torna a comunidade dona do seu próprio desenvolvimento, ao incentivar a organização em cooperativas e redes de colaboração segundo
os princípios da economia solidária. Assim, podemos afirmar que o Turismo de Base Comunitária se apresenta como um modelo alternativo ao turismo
convencional, com um potencial muito além dos benefícios econômicos que as populações locais poderão usufruir com o fluxo de visitações. Haja vista
que através desta forma de organizar o turismo, as comunidades valorizam sua identidade cultural, a manutenção de suas tradições culturais e
religiosas e o seu empoderamento, através da criação de redes de solidariedade e colaboração.

Contrapondo, assim as práticas do turismo convencional da atual sociedade capitalista, que de acordo com Dussel (2015, p.70) “confronta a natureza
como simplesmente explorável, negociável e destrutível. A morte da natureza é o suicídio coletivo da humanidade”. Pelo contrário, o Turismo de Base
Comunitária tem como princípios fundamentais a sustentabilidade e preservação da natureza. Corroborando com o desenvolvimento local na
perspectiva de Santos, B. (2002), que defende um desenvolvimento pautado na igualdade cidadania, incluindo os sujeitos marginalizados nas ações, e
garantindo que a própria comunidade possa usufruir verdadeiramente dos resultados do seu desenvolvimento.

Contudo, para isso, é necessário que a comunidade tenha consciência de sua potencialidade, afinal, para a organização do Turismo de Base
Comunitária, é essencial a participação direta dos sujeitos locais. Segundo Silva, Matta e Sá (2016, 83)

A comunidade é protagonista de todo o processo de organização e gerenciamento do turismo na sua localidade, significando que
a gestão do turismo é da base comunitária na qual emergem roteiros e serviços criados pelos sujeitos sociais a partir do legado
cultural, das habilidades e dos saberes populares, ao tempo em que eles são também os negociadores e anfitriões, sem
intermediários.

Entretanto, para que a comunidade possa protagonizar as ações de organização do Turismo de Base Comunitária, é fundamental que a mesma se
reconheça enquanto potencial para o desenvolvimento de tais ações. Para isso, é preciso mobilizar a comunidade para o reconhecimento de suas
condições e possibilidades.

Nessa perspectiva o Turismo de Base Comunitária direcionado para desenvolvimento local, faz todo sentido, visto que para se pensar ações de
desenvolvimento local segundo Mance (2008, p.3)

Considera todos os fluxos que atravessam um território: a) sejam naturais – chuvas, rios, ventos, energia solar, as cadeias do
ecossistema local; b) sejam econômicos – fluxos de consumo, produção, poupanças, circulação de bens e serviços nesses
território, fluxos de valores monetários etc.; c) sejam fluxos culturais – conhecimentos, comunicação, linguagens, realimentação
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de padrões éticos e morais, aprimoramentos tecnológicos, fluxos de poder na dinâmica própria de manutenção das comunidades
nesses territórios e de seus arranjos institucionais etc. Trata-se de considerar como esses fluxos podem ser aproveitados ou
reorganizados de maneira sustentável para o bem-viver de todas as pessoas, transformando tanto os arranjos sócio-produtivos
injustos e danosos aos ecossistemas, em particular, quanto o conjunto das relações humanas, em geral, para que sejam
ecologicamente equilibrados e eticamente solidários.

Assim, oferece possibilidades da participação direta da comunidade, garantindo a valorização dos seus aspectos históricos, culturais e ambientais no
desenvolvimento de ações que promovam sua melhoria. Logo, o Turismo de Base Comunitária pode estimular ainda a cultura da cooperação,
solidariedade e o resgate de saberes da comunidade local, o respeito às diferenças culturais, religiosas, de gênero e tantas outras.

Nesse sentido, compreendemos que é preciso preparar a comunidade para assumir o protagonismo das ações tendo em vista que os primeiros passos
para a organização do Turismo de base comunitária, segundo Silva, Matta, e Sá (2016, p.81)

[...] consiste na identificação pelas comunidades do potencial cultural, ambiental, social, tecnológico, político e econômico do
contexto onde habitam. Além disso, pressupõe o desejo de perpetuação das heranças e legados dos seus antepassados como
hospitalidades, crenças e valores. Faz também necessária a valorização de suas práticas, saberes e tecnologias sociais, e com
isso, a ampliação de suas rendas por meio da produção associada.

Assim, o Turismo de Base Comunitária, configura-se como uma rede solidária na comunidade, organizando roteiros com base na identificação do
potencial cultural e histórico, utilizando os aspectos naturais de forma consciente. Visando contribuir o desenvolvimento pautado na igualdade e
cidadania, possibilitando que a comunidade possa participar e usufruir verdadeiramente dos resultados do seu desenvolvimento.

A partir do contexto histórico do Povoado Alto já apresentado, acreditamos que a proposta de organização do Turismo de Base Comunitária é viável. O
Sertão se apresenta como um grande potencial, segundo Seabra (2007, p.26), “a história do Sertão nordestino é rica de fatos e feitos heroicos sempre
presentes na vida cotidiana dos sertanejos e representados nas diversas formas de manifestações cultural”. O autor acima citado caracteriza o que
pode ser chamados de atrativos para visitações por meio do Turismo de Base Comunitária em pequenas comunidades rurais sertanejas como o
Povoado Alto.

Como bem afirma Seabra (2007, p.16) “o sertão corresponde às terras situadas distantes do litoral, cujo isolamento proporcionou o desenvolvimento de
uma cultura própria, baseada numa história rica em acontecimentos marcados por lutas, bravuras, lendas, ritos e mitos “. Nesse sentido, é que as
belezas das pequenas comunidades rurais se apresentam como atrativos e possibilidades para a organização e criação de roteiros para o Turismo de
Base Comunitária.

Diante do exposto, identificamos a necessidade de desenvolvermos estratégias de formação para a comunidade sobre o Turismo de Base Comunitária
através de práticas da educação popular. Para isso, o contexto histórico e a participação da comunidade serão de grande relevância. Visto que, para o
desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária a participação dos sujeitos locais é indispensável.

3.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Quando nos referimos em desenvolvimento, é necessário que levemos em consideração todos os aspectos do contexto histórico local. Nesse sentido,
é necessária a definição que o tipo de desenvolvimento que nos referimos neste artigo, não condiz com lógicas de dominação em nome de um
desenvolvimento que visa apenas os interesses das classes dominantes.

Corroborando com o pensamento de Contreras (1999), o qual critica de forma veemente as formas de desenvolvimento capitalista que obedecem as
regras de imposições culturais e de estilos de vida, baseados em uma logica de dominação e homogeneização cultural. Dialogando também com as
ideias de Marx e Engels (1999), ao discutir a necessidade de lutar contra a classe burguesa dominante, que explora o trabalhador visando sempre um
lucro maior e um acúmulo de riquezas desenfreado por parte de um pequeno grupo que domina os meios de produção, para o qual, é necessário que
os oprimidos se unam para lutarem contra a dominação da minoria sobre a maioria.

Porém, ao contrário das ideias do desenvolvimento capitalista, o que buscamos é justamente pensar em outras possibilidades, o que Santos, B. (2002)
chama de desenvolvimento alternativo, em que a comunidade não seja explorada.
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Para Menezes e Campos (2013, p.49) “o conceito de desenvolvimento deve estar pautado na valorização simultânea dos recursos naturais, e
sobretudo, na valorização das potencialidades humanas”. Assim, podemos estabelecer uma relação e coerência entre os princípios da educação
popular, de valorização dos saberes locais e a perspectiva de desenvolvimento proposta. Conforme afirma, Arroyo (2009, p.208) a

“educação popular são formas diversas de educação [...] das classes populares, inspirados em modelos pedagógicos de
orientação “freiriana”, não exclusivamente escolar, e que se caracterizam por sua intencionalidade política por transformar
as condições de vida da população e por sua flexibilidade”

Assim, por meio da educação popular, poderemos pensar em ações que preparem ou contribuam para a formação dos sujeitos para que possa pensar
por si mesmo e transformar sua própria realidade, agindo com base nos princípios da ética e solidariedade para a transformação da realidade local.
Afinal, como afirma Demo (2202, p.33) “Muito mais grave do que ser ajudado pelos outros, é ser pensado pelos outros”. Logo, podemos atribuir aos
processos de educação para o desenvolvimento local a importância de atribuir à comunidade a condição de agente de mudança e não apenas de
receptor passivo dos benefícios do desenvolvimento.

Contudo, reafirmamos mais uma vez a relevância de conhecer o contexto e a realidade em que vive para poder criar estratégias para transformar a
realidade, quem não conhece sua realidade não terá como operar sobre ela. Para Dowbor (2006, p.1),

A ideia da educação para o desenvolvimento local está diretamente vinculada a esta compreensão, e à necessidade de se formar
pessoas que amanhã possam participar de forma ativa das iniciativas capazes de transformar o seu entorno, de gerar dinâmicas
construtivas. Hoje, quando se tenta promover iniciativas deste tipo, constata-se que não só os jovens, mas inclusive os adultos
desconhecem desde a origem do nome da sua própria rua até os potenciais do subsolo da região onde se criaram.

Com isso, entendemos que os processos de formação dos sujeitos são indispensáveis para a criação e execução de ações voltadas para o
desenvolvimento local. Porém, devem estar vinculados a necessidade de formar pessoas críticas, participativas, ativas na busca por
transformações do seu contexto. Por isso, é importante estabelecermos diálogo com as ideias de Freire (1996) sobre educação
emancipadora, considerando que os sujeitos devem ser os protagonistas de seu desenvolvimento. E, ao invés de ficar a espera do
desenvolvimento ocorrer de “fora para dentro”, acreditar e agir para que ocorra de dentro para fora. Mas, para isso é preciso ter a
consciência de que podemos ser dono da nossa própria transformação econômica e social. Logo, o desenvolvimento não se espera
acontecer, se faz.

Para Dowbor (2006, P.3) promover o desenvolvimento local “não significa voltar às costas para os processos mais amplos, inclusive planetários:
significa utilizar as diversas dimensões territoriais segundo os interesses da comunidade”. De maneira que a comunidade de fato seja a protagonista e
dona do seu desenvolvimento, e não apenas objeto de enriquecimento das grandes empresas e grupos dominantes. Assim, Turismo de Base
Comunitária promove condições para a autogestão da comunidade, considerando a educação como umas das condições que permeia as outras, por
considerar que a educação muda as pessoas e, consequentemente os sistemas sociais. Formando pessoas para lutar pela superação das
desigualdades sociais, superando a lógica desumanizadora do capital, que acentua ainda mais o individualismo e a busca exacerbada pelo lucro, na
área do turismo principalmente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste artigo, buscamos apresentar conceitos e discussões acerca das categorias de estudo sobre do contexto histórico do povoado,
educação e educação popular em uma vertente da educação não formal, Turismo de Base Comunitária e Desenvolvimento Local. Com isso,
acreditamos que o trabalho inicial com o blog Alto: o meu lugar no Sertão com o levantamento da história local e o resgate de elementos históricos
importantes na formação e desenvolvimento do povoado, serve como meio para a identificação do mesmo como potencial para a organização do
Turismo de Base Comunitária, além de servir para auxiliar no mapeamento de roteiros de visitação.

Portanto, vincular educação popular, Turismo de Base comunitária e Desenvolvimento local pensando em uma comunidade rural, faz muito sentido,
visto que buscamos promover a formação da comunidade para a organização do Turismo de Base Comunitária, não de forma impositiva, mas
dialogando sempre com os saberes dos sujeitos locais, respeitando suas singularidades.

Assim, criarmos meios de conscientização sobre o valor de sua história e cultura, incentivando a participação e engajamento para pensar e desenvolver
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ações que beneficiem a coletividade. Além, de considerarmos como uma alternativa, não a única, para auxiliar no desenvolvimento também na esfera
econômica, pois o Turismo de Base Comunitária, para além dos princípios e características já mencionados, por meio da hospedagem domiciliar,
roteiros de visitação, valorização da produção local, como artesanatos, também podem movimenta a economia local.

Por fim, por meio da educação buscaremos promover ações de formação para o turismo de base comunitária, ressaltando a necessidade de
engajamento dos sujeitos locais na busca por melhorias para a coletividade, com base nos princípios do respeito e solidariedade. Acreditando sempre
que a educação pode não transformar o mundo, mas muda as pessoas para transforma-lo (FREIRE, 1996).
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