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O associativismo é uma forma coletiva de atuação representativa. Pode existir de maneira 

formal ou informal e tem como intuito estimular pessoas ou empresas a buscar a melhoria 

técnica, de relacionamento profissional e social dos seus associados. Nesse aspecto e 

reconhecendo o potencial turístico da cidade de Wanderlândia no estado do Tocantins, foi 

ministrada, durante a Operação Itacaiúnas, a Oficina de Associativismo em três momentos 

distintos e com os seguintes tópicos: a) passo a passo da formação de associações; b) 

elaboração de projetos; c) captação de recursos e fontes de financiamento. Todas as atividades 

foram realizadas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e tiveram como público 

alvo associações, pessoas interessadas em formar associações e funcionários da prefeitura. No 

primeiro momento foram abordados os assuntos referentes a importância e a formação de 

associações. Já no segundo momento foram apresentados os elementos essenciais de projetos 

de ação. E finalmente focou-se em elementos de captação de recursos e informações sobre 

financiamentos governamentais e não governamentais. Para embasamento teórico, foram 

utilizados os pressupostos da economia solidária, onde o diferencial está na ideia da 

solidariedade no centro da atividade econômica, além de ser uma alternativa superior ao 

capitalismo, criada para que às pessoas que a abracem, enquanto produtoras, poupadoras, 

consumidoras, uma vida melhor. O Objetivo da atividade foi orientar e motivar a população a 

formar associações para desenvolver e potencializar o turismo local e a partir do que foi 

discutido nas oficinas elas possam tornar a cidade mais bem organizada e estruturada. A 

adesão foi dos representantes locais, tendo chegado a 15 participantes. Acreditamos que 

teremos como resultado a melhoria da cidade, afinal, observamos no momento “Desbravando 

minha terra: conhecendo os potenciais turísticos” a beleza, espaço e hospitalidade que podem 

ser o “start” para maior rentabilidade de Wanderlândia. 
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