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Resumo: Este trabalho trata-se de uma discussão de natureza qualitativa acerca do Geoturismo 
como uma estratégia de desenvolvimento do turismo de base comunitária no Geoparque Seridó, 
situado no Rio Grande do Norte. Dadas as peculiaridades regionais, o Geoparque tem sido alvo de 
iniciativas relativas ao geoturismo, tipo de turismo que tem na geodiversidade, seu principal atrativo e 
na inserção participativa das comunidades, uma das suas premissas fundamentais. Nesse contexto, o 
turismo de base comunitária possibilita a inserção e participação efetiva das comunidades envolvidas 
no processo, desde que se coadunem esforços na implementação de instrumentos realmente 
capazes de estimular e proporcionar esta participação. Como resultado preliminar, se sugere a 
utilização de metodologias participativas adaptadas às características e peculiaridades da região. Tais 
metodologias têm como objetivo fazer com que a própria comunidade, mesmo que em grupos 
heterogêneos, construa cenários futuros em comum, tendo no geoturismo as bases do seu 
desenvolvimento. 
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Introdução 

Os teóricos das ciências sociais têm dispendido razoável esforço no sentido de tentar 

explicar os fundamentos do desenvolvimento, bem como as estratégias para se alcançar tal 

desenvolvimento. Este esforço se inicia a partir do debate existente acerca da conceituação 

de desenvolvimento e sua interrelação com o crescimento econômico e segue até as formas 

alternativas e sociais de sua aplicação. 

Assim, o conceito de desenvolvimento tem sido um dos mais importantes e polêmicos 

nas Ciências Sociais. Mobilizador de vontades de mudança e de transformação das 

sociedades e dos indivíduos, tem servido também para avaliar e classificar o seu nível de 

progresso e bem-estar. Presente em várias áreas disciplinares, deu corpo a diversas teorias 

da mudança, mas também galvanizou e avaliou práticas e intervenções. A complexidade do 
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conceito de desenvolvimento foi enriquecida pela contribuição de várias disciplinas e pelas 

experiências de várias práticas, tornando-se, por seu turno, portadora de múltiplos desafios, 

quer no que se refere às abordagens interdisciplinares que exige, quer no que respeita às 

estratégias e aos métodos de intervenção que implica. Tomou-se, por isso, objeto de novas 

polêmicas, mas também capaz de novas formulações e desafios e motivo de renovado 

interesse. 

Uma destas abordagens é o Turismo de Base Comunitária que tem como fundamento 

a economia solidária, isto é, “um outro modo de produção, cujos princípios básicos são a 

propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual” (SINGER, 

2002, p. 10). 

Nesse contexto, insere-se o geoturismo, um novo segmento do turismo que tem como 

centralidade a valorização e conservação da geodiversidade atrelado ao desenvolvimento 

territorial em escala humana. O surgimento desse segmento ocorreu a partir da grande 

atenção que os elementos da biodiversidade ganharam após a Conferência Mundial de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Rio 92, nos quais, os aspectos geológicos e geomorfológicos 

(rochas, fósseis, relevo, minerais, solos) passaram a ser conservados de modo indireto, 

resultando na conservação não integrada da natureza. Visto que, Brilha (2005) menciona 

que a natureza é formada por duas porções conectadas, independentes e inseparáveis, as 

frações bióticas (parte viva da natureza) e a fração abiótica (parte não viva da natureza). 

Em decorrência disto, houve a necessidade de criar um termo que englobasse 

também os elementos abióticos do meio. A partir daí, surge o termo Geodiversidade que 

consiste “na variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão 

origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos que são o suporte 

para a vida na terra” (BRILHA, 2002, p.17). 

Da mesma forma que, a biodiversidade necessita ser conservada, a geodiversidade 

também precisa de proteção. Diante desse cenário surge a geoconservação que visa a 

proteção e a conservação dos elementos de valores significativos da geodiversidade. Dentre 

as iniciativas de geoconservação estão os geoparques, onde associam aspectos geológicos 

e o turismo. 

Os geoparques resultaram de um programa Europeu de financiamento (LEADER +) 

em cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
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Cultura (UNESCO) que reuniu quatro territórios, a reserva Géologique de Haute-Provence 

(França), a Floresta Petrificada (Grécia), Vulkaneifel (Alemanha) e Maestrazgo (Espanha) 

para que pudessem desenvolver e experimentar o conceito de geoparque (MARTINI, 2010). 

Em 2000, as quatro áreas fundaram sob os auspícios da UNESCO a Rede Européia 

de Geoparques (REG), contando atualmente com 52 geoparques. O sucesso da REG levou 

a UNESCO a envolver-se um pouco mais nesta nova dinâmica, criando, em 2004, a Rede 

Global de Geoparques (RGG), quando à época de sua criação incorporou todos os 

geoparques pertencentes à REG (BRILHA, 2009). 

Desde então, verifica-se um grande interesse pelos geoparques, constando em 2012 

noventa geoparques cadastrados na RGG distribuídos em 26 países. Em 2007, foi criada a 

Rede Ásia Pacífico de Geoparques e essas redes têm o intuito de estimular a colaboração 

entre os mesmos, compartilhar experiências, bem como melhorar suas práticas. 

Segundo Dowling (2010), um geoparque atinge seus objetivos através da educação, 

conservação e turismo. Ele visa conservar características geológicas significativas, explorar 

e demonstrar métodos de excelência em conservação e conhecimentos geocientíficos, 

conseguidos através geossítios protegidos e interpretado, museus, centros de informação, 

trilhas, visitas guiadas, visitas de estudo, literatura popular, mapas, materiais educativos e 

exposições e seminários. Geoparques visam estimular a atividade econômica e o 

desenvolvimento sustentável, através do geoturismo (segmento do turismo que tem como 

principal atrativo os aspectos geológicos). Ao atrair um número crescente de visitantes, um 

geoparque favorece o desenvolvimento socioeconômico local, através da promoção de uma 

marca de qualidade relacionada com o patrimônio natural local. 

O segmento do geoturismo, portanto, possibilita, também, a introdução de atividades 

inovadoras para população bem como aos empresários locais por meio de Georestaurantes 

e Geoprodutos, com o objetivo de melhorar a economia do território na qual o geoturismo 

está sendo realizado. Um exemplo de atividade inovadora ligando geoparques a produtos 

ocorre na França: naquele país, empresas artesanais ligadas a geoparques fabricam 

produtos com base em elementos geológicos como pães, pastéis, chocolates, esculturas e 

cerâmicas. Em Portugal, existem Geo-Padarias, SPA e festivais nacionais que associam a 

geologia a seus produtos (FARSANI; COELHO; COSTA. 2010). 
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Diante do potencial cenário inovativo que os geoparques oferecem, o Brasil por meio 

do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) estimula a criação de geoparques no país, dos 

quais o Geoparque Araripe é o único geoparque brasileiro cadastrado na Rede Global de 

Geoparques. Atualmente, o país possui trinta áreas potenciais para a criação de geoparques 

e dentre elas encontra-se o Geoparque Seridó, onde estão inseridos os 6 (seis) municípios 

objetos desta pesquisa: Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos 

Dantas e Parelhas. 

Assim, levando-se em consideração as características econômicas, sociais e 

climáticas peculiares da região do Seridó, a implementação do geoturismo na região não 

pode ser explicada unicamente sob a perspectiva das geociências e/ou do turismo, pois, em 

virtude de tais características, a região sofre, além das pressões demandadas pelos 

aspectos ambientais e econômicos, pressões sociológicas que até o momento, ainda, não 

foram investigadas para compreensão e possíveis intervenções. 

Desta forma, o problema de pesquisa pode ser expresso da seguinte forma: quais 

metodologias de participação pública e estímulo à cultura empreendedora podem ser 

gerados e aplicados visando o desenvolvimento territorial a partir da implementação do 

(geo)turismo de base comunitária na região do Seridó/RN? 

Sob esta perspectiva, este estudo tem como objetivo apresentar uma discussão 

acerca das metodologias de governança ambiental e participação pública que se adeque a 

um território que tem o desenvolvimento ligado às atividades rurais e, por conseguinte, 

dependente das condições climáticas. Este último aspecto, que se demonstra através da 

seca, se configura como fator limitante ao desenvolvimento da região. 

Todavia, os aspectos climáticos influenciam, também, nas demais características da 

região, tais como fauna, flora, meio físico, história e cultura, e, para o geoturismo são fatores 

relevantes para o desenvolvimento da atividade e, consequentemente, da região. 

Principalmente, por ter como premissa o envolvimento da comunidade, não como meros 

expectadores ou participantes operacionais, mas como agentes de mudança com 

participação e voz ativa para a definição dos objetivos do desenvolvimento local. 

 

Geoturismo comunitário: estratégia de desenvolvimento territorial para a Região do 

Seridó 



 

5 

 

Em acordo com os objetivos do Projeto Geoparques do CPRM (SCHOBBENHAUS; 

SILVA, 2012) que é identificar, classificar, descrever, catalogar, georreferenciar e divulgar os 

parques geológicos do Brasil, bem como sugerir diretrizes para seu desenvolvimento 

sustentável, seguindo os preceitos da UNESCO, a região do Seridó potiguar foi escolhida 

para um estudo técnico e diagnóstico com a finalidade de embasar proposta de criação do 

Geoparque Seridó (NASCIMENTO; FERREIRA, 2012). Assim, a parceria entre o Serviço 

Geológico do Brasil e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) resultou no 

inventário de 25 Geossítios na região do Seridó, estes localizados nos municípios de Cerro 

Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, São Vicente, Florânia, Caicó, Cruzeta, Acari, Carnaúba 

dos Dantas, Jardim do Seridó e Parelhas. A proposta de geoparque contempla uma área 

que incluem ainda os municípios de Bodó, Tenente Laurentino Cruz e São José do Seridó. 

Tendo em vista o caráter excepcional do patrimônio geológico do Seridó Potiguar, associado 

aos aspectos turístico, biológico, cultural e histórico, esta é uma região com grande potencial 

para a criação de um geoparque. 

A área do proposto Geoparque Seridó situa-se no semiárido nordestino, região centro-

sul do estado do Rio Grande do Norte, envolvendo totalmente os territórios dos municípios 

de Bodó, Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz, 

Florânia, Caicó, São José do Seridó, Cruzeta, Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do 

Seridó e Parelhas (Figura 1). Estes municípios fazem parte da mesorregião Central Potiguar 

e englobam partes das microrregiões Serra de Santana, Seridó Oriental e Seridó Ocidental. 

O acesso a partir de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, se dá pela BR-

226 até a cidade de Currais Novos, tomando-se em seguida inúmeras outras rodovias (BRs 

104, 427) e (RNs 087, 288) para ter acessos aos demais municípios da área (Figura 1). 

O portão de entrada do Geoparque Seridó, para quem vem de Natal, pode ser 

considerado a cidade de Currais Novos que está a 172 km da capital potiguar. Caicó é 

dentre as cidades da região do Seridó, a mais afastada da capital, distando 256 km. Já a 

distância entre os municípios situados em pontos extremos do referido geoparque não 

ultrapassa os 100 km, como é o caso de Cerro Corá (extremo norte da área) até Parelhas 

(extremo sul). 
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Vale salientar que, para esta proposta de pesquisa, estão sendo considerados apenas 

os municípios de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e 

Parelhas, por estes já estarem em proceso de inserção e sensibilização para o geoturismo. 

 

Figura 1 – Localização do proposto Geoparque Seridó. 

Na teoria clássica acerca do desenvolvimento é comum associá-lo com 

industrialização, pois a indústria é responsável por incrementos positivos no nível do 

produto, no assim chamado crescimento econômico. Conforme Sachs (1986, p. 30), “um 

estreito economicismo levava a pensar que, uma vez assegurado o crescimento rápido das 

forças de produção, provocaria um processo completo de desenvolvimento que se 

estenderia mais ou menos espontaneamente a todos os domínios da atividade humana”. 

Todavia, após várias décadas na busca de como promover o crescimento econômico, 

está se redescobrindo que este por si só não é suficiente. Pensa-se hoje, como as pessoas 

são afetadas pelo processo de crescimento, ou seja, se os incrementos positivos no produto 

e na renda total estão sendo utilizados ou direcionados para promover o desenvolvimento 

humano. 

Assim, a sociedade tem se preocupado em vislumbrar como o crescimento econômico 

afeta a qualidade de vida de toda a população, buscando mudar um cenário em que os 

países e regiões eram classificados entre ricos e pobres, usando-se para isso, 

exclusivamente, as variações do Produto Interno Bruto (PIB), sem medir a qualidade de vida 

dos habitantes. 

Nesse sentido, Furtado (1974, p.75) afirma que 
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a idéia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela tem 
sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das 
necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abrem 
ao homem os avanços da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos 

como são os investimentos, as exportações e o crescimento. 

 

Assim, o desenvolvimento humano vem ocupando lugar central no debate sobre o 

desenvolvimento desde o início da década de 1990. Uma prova disso é a importância que 

ganhou o Relatório Mundial de Desenvolvimento Humano publicado, a partir de 1990, pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Nesse relatório procurou-se conduzir a discussão sobre o desenvolvimento de forma 

diferentes da usual. A questão central passa da tradicional pergunta de quanto se está 

produzindo para como isto está afetando a qualidade de vida da população. Para difundir 

essa idéia, a Organização das Nações Unidas (ONU) vem realizando uma série de 

conferências que abrangem direta ou indiretamente as questões sociais. Dessa forma, para 

atingir o desenvolvimento humano, tem-se que reduzir a exclusão social, caracterizada pela 

pobreza e pela desigualdade.  

Conforme Scott (2004), tais aspectos negativos é a essência do capitalismo e as 

explicações para as desigualdades entre dominados e dominantes “são explicações dadas 

de fora, sem concepção da realidade da pobreza” (SANTOS, 2004). Contudo, é neste 

cenário que grupos empreendedores descobrem caminhos alternativos e emergem no 

cenário global. 

 

Projetos de iniciativa da sociedade civil organizada, sobretudo na escala de 
comunidades, mostram outra face do desenvolvimento, com fortalecimento 
de grupos de resistência, a exemplos de economias solidárias e turismo 
oferecidos por comunidades e territórios solidários em lugares periféricos da 
capital. (CORIOLANO; SAMPAIO, 2012). 

 

Nesse sentido, o turismo de base comunitária surge como contraponto ao turismo 

convencional, integralizando, no escopo de atuação, as preocupações e demandas de 

movimentos sociais e ambientais, como patrimônio natural (biodiversidade e 

geodiversidade) e cultural, como museus e espécies vegetais e animais em extinção, e 

patrimônio imaterial, como modos de vida tradicionais. Posturas de turismo representam 
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formas comprometidas de mudanças sociais, por isso, há a necessidade de luta incansável 

pelo desenvolvimento na escala humana e o turismo como forma de combate à pobreza. 

Seguindo este pensamento Sen (2010, p. 10) afirma que: 

 

A expansão da liberdade é [...] o principal fim e o principal meio do 
desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações 
de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 
exercer ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de 

privações de liberdades substanciais [...] é constitutiva do desenvolvimento. 

 

Nesse contexto, Sen (2010) enxerga o indivíduo como agentes ativos de mudança, e 

não como recebedores passivos de benefícios. Segundo o autor, “o que as pessoas 

conseguem positivamente realizar é influenciado por oportunidades econômicas, liberdades 

políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras como boa saúde, educação básica e 

incentivo ao aperfeiçoamento de iniciativas” (p. 18). 

Desse modo, o desenvolvimento local é aquele realizado em pequenos lugares de 

forma participativa, levando a mudanças socioestruturais, com caráter endógeno. Nele, os 

habitantes possuem relativa autonomia, para explorar o potencial do território que beneficie 

a maioria deles, e decidir como cada um pode contribuir com inovações, isto é, são os 

residentes os agentes principais do desenrolar de todo o processo de desenvolvimento. 

(CORIOLANO; LIMA, 2012). 

E nesse cenário, a estruturação de atividades econômicas pelas comunidades locais, 

com manutenção do tradicional e adesão ao moderno, como o turismo, faz-se necessária à 

sobrevivência de periferias e representa formas de resistência e fortalecimento territorial, a 

exemplo de organizações comunitárias e produção de territórios solidários em que 

predomina a agricultura familiar, a pesca artesanal, o artesanato e o turismo comunitário. 

(CORIOLANO; BARBOSA, 2012). 

O desenvolvimento implica, portanto, organização territorial realizada por atores 

sociais, instituições, sociedades identificadas historicamente e que territorialmente realizem 

ações econômicas, políticas, culturais em modelos de desenvolvimento que aproveite todas 

as potencialidades locais. Além do respeito à conservação ambiental, para a realização da 

habitação, do trabalho e do lazer. (SACHS, 1974). 
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Seguindo esta concepção de desenvolvimento surge o geoturismo, segmento 

idealizado para ser realizado dentro dos limites de geoparques ou aquele que tenha como 

motivação principal o conhecimento acerca do patrimônio geológico de um determinado 

lugar.  

Constituído pelos elementos notáveis da geodiversidade, o patrimônio geológico é um 

recurso natural, não renovável, cujo conhecimento sistemático é ainda escasso na maior 

parte dos países, com graves consequências para a sua conservação e gestão. A 

identificação do patrimônio geológico deve obedecer, antes de mais, a critérios científicos. 

Mas o patrimônio geológico tem outros tipos de interesses, para além do científico, que não 

podem ser negligenciados. O interesse educativo é crucial para a sensibilização e formação 

de alunos e professores de todos os níveis de ensino. O interesse turístico, importante na 

promoção da geologia junto do público não especialista, pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentado das populações locais. (BRILHA, 2012). 

Nesse sentido, o conceito de geoparque, inclui nos geossistemas as regiões de 

interesse especial para estudos de geodiversidade, em particular, áreas de interesse para 

geoturismo e geoconservação, incluindo patrimônio paleontológico e geomineiro, 

monumentos naturais, cavernas e paisagens cênicas. E, principalmente: “um geoparque é, 

assim, uma estratégia de desenvolvimento territorial multidisciplinar baseada num 

pressuposto base: ocorrência de patrimônio geológico de grande relevância que constitui a 

matriz para essa mesma estratégia”. (BRILHA, 2012, p. 32) 

Assim, o aspecto sociológico relevante da criação dos geoparques trata-se da 

valorização da participação da comunidade local. Estes grupos locais devem ser envolvidos 

em projetos voltados para: a transmissão de conhecimentos referentes à evolução dos 

geossítios e da paisagem do entorno; a sensibilização ambiental visando à proteção dos 

geossítios e a qualificação dos profissionais, com a finalidade de incluí-los em atividades 

turísticas ou na instalação da infraestrutura do lugar. 

Segundo Brilha (2009, p.28), portanto: 

 

O geoparque é um território delimitado geograficamente com uma estratégia 
de desenvolvimento sustentável com fins a conservação do patrimônio 
geológico em associação a elementos do patrimônio natural e cultural, com 
vista à melhoria das condições de vida das populações que habitam no seu 
interior. 
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Já, o termo Geoturismo é essencialmente entendido como “turismo geológico” e se 

centra na Geodiversidade. É uma forma de turismo de interesse especial focado na geologia 

e na formação de paisagens. Independentemente da forma como ele é definido ou descrito, 

o “geo” em Geoturismo significa geologia e geomorfologia. Geologia é o estudo da terra e 

geomorfologia é o estudo das formas de terreno. A parte “turismo” em Geoturismo significa 

visitar geossítios, aprender, entender, valorizar e se envolver. Em um sentido mais amplo, 

Geoturismo compreende os elementos geológicos combinados com os componentes do 

turismo, como atrações, hospedagem, passeios, atividades de interpretação e de 

planejamento e gestão. 

Vale destacar que um geoparque não constitui uma unidade de conservação, nem é 

uma nova categoria de área protegida, mas oferece a possibilidade de associar a proteção 

da paisagem e dos monumentos naturais com o turismo e o desenvolvimento regional. 

(SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012). 

Portanto, é possível vislumbrar a existência de possibilidades de adequação de 

metodologías já existentes voltadas para o território, desenvolvimento e governança 

ambiental à região do Seridó, conforme suas peculiaridades e necessidades, mais 

especificamente àquelas que estimulam o potencial para a prática do geoturismo, segmento 

que prioriza o desenvolvimento local nos moldes do turismo de base comunitária. 

 

A utilização de Metodologias Participativas no engajamento dos atores comunitários 

 

A partir de 1990, quando os conceitos ligados à sustentabilidade começaram a ser 

melhor compreendidos, o envolvimento comunitário passou a ser estimulado nas regiões 

que pretendiam ter no turismo, a atividade base de seu desenvolvimento. Hall (2001, p. 55), 

afirma que o foco do turismo deve estar nos residentes e não nos turistas e acrescenta que 

“uma abordagem comunitária enfatiza o desenvolvimento na comunidade e não da 

comunidade”. 

Apesar do estímulo, observa-se grandes dificuldades em promover a participação 

comunitária, pois ao importar modelos e metodologias prontas e inflexíveis, a participação 

ficou restrita à passividade dos locais. As reuniões ou seminários que deveriam ser 
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participativos, eram na verdade, palestras, onde os técnicos explanavam e os residentes 

ouviam. A partir do desestímulo por parte dos residentes e da ineficácia desses métodos, 

houve a necessidade de se repensar a concepção de participação. Para Molina (2001), o 

efetivo caráter participativo é aquele em que se reconhece as capacidades e interesses 

locais e regionais.  

Nesse contexto, as metodologias participativas, são uma opção de estímulo e 

inserção comunitária no turismo. Cordioli (2010) apresenta vinte e nove instrumentos 

participativos que podem ser adaptados as diferentes realidades e regiões. Além da 

flexibilidade, uma vez que se pode adaptar seus passos sem perder o foco, tais 

instrumentos priorizam a efetiva participação da comunidade, valorizando a 

heterogeneidade dos pares.  

Os pressupostos teóricos dessas metodologias, chamadas em campo de oficinas 

participativas, surgem de uma abordagem cuja principal característica é a busca pela 

compreensão da realidade, modificando-a. Do ponto de vista filosófico, trata-se de uma 

compreensão que incorpora vários aspectos da realidade. Leva em conta o ser humano nas 

dimensões política, econômica, social, cultural e emocional. Cordioli (2009), discute que o 

sentido estratégico das oficinas, supõe a formulação de objetivos e superação de 

dificuldades que os outros atores sociais apresentam. 

Mesmo em se tratando de instrumentos diferenciados, no que tange o passo a 

passo, formas e materiais de aplicação, todos possuem premissas básicas como, por 

exemplo, a incorporação de uma lógica para assegurar que as ações sejam organizadas 

dentro de uma concepção estratégica e participativa; a utilização e descrição de conceitos, 

sugestões ao moderador a fim de facilitar a condução dos trabalhos, evitando maiores 

problemas e fazendo perguntas importantes ao grupo. A busca por estabelecer objetivos 

comuns está sempre vinculada a um debate onde se apontam e se explicam problemas, 

identificam os atores envolvidos e as soluções viáveis dentro da própria comunidade.  

Em uma região como a do Seridó, essas oficinas deverão contemplar de início, o 

caráter regional, identificando as lideranças locais de cada uma das cidades envolvidas, 

para que, por meio desses multiplicadores, seja possível adaptar os passos, até se chegar 

numa metodologia própria para o Geoparque Seridó, em particular, para os municípios 

contemplados.  
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Considerações finais  

 

Sob esta perspectiva, a utilização de metodologias participativas no engajamento 

dos atores comunitários no desenvolvimento do geoturismo na região do Seridó tem o 

potencial de promover a integração entre as várias partes que compõem a cadeia produtiva 

do turismo e também de auxiliar a integrar o desenvolvimento turístico com outras atividades 

socioeconômicas. Consequentemente, as metodologías abordadas apresentam relevante 

potencial na integração dos interesses dos múltiplos atores, bem como instrumento para o 

desenvolvimento territorial da região do Seridó através do geoturismo. 

A utilização de metodologias participativas justifica-se pela ampliação de foco em 

que se deve passar do individualismo para o comprometimento social amplo e menos 

restrito a áreas ou interesses específicos. O envolvimento por parte dos residentes se dá na 

geração de comprometimento com o futuro que se almeja para a própria comunidade, sendo 

estes capazes de estabelecer objetivos comuns, identificar problemas, propor soluções, 

nomear responsáveis, estabelecer prazos exequíveis para o cumprimento de ações 

necessárias, sendo capazes de fortalecer e até mesmo criar suas próprias identidades. 

A ênfase nos residentes, premissa básica do turismo de base comunitária, requer a 

formulação de estratégias de cooperação mútua. O principal obstáculo ainda se encontra na 

necessidade de formular objetivos comuns. A simples delimitação geográfica e a 

concentração de atrativos e empresas não geram por si só, condições necessárias para o 

estabelecimento de relações articuladas e sinérgicas. Um fator determinante na inserção do 

turismo de base comunitária trata-se do engajamento efetivo e não só representativo do 

poder público. Cabe a este dar respaldo tanto no que compreende ações de controle quanto 

na participação nas tomadas de decisão. 
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