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RESUMO

Este estudo discute o Projeto Turismo de Base Comunitária no Antigo Quilombo do Cabula (TBC
Cabula) e o resultado das pesquisas que emergem do Projeto. Pretende-se entender em que medida as
pesquisas vinculadas ao Projeto contribuem, com soluções práticas, para as questões de interesse da
Comunidade. Sendo assim, inicialmente analisa os aspectos constitutivos do Projeto. Em seguida,
investiga as soluções práticas apresentadas pelas pesquisas que emergem do Projeto TBC Cabula. A
metodologia utilizada para a presente investigação foi à pesquisa tipo Bibliográfica, com abordagem
qualitativa. Concluiu-se que as pesquisas vinculadas ao Projeto TBC Cabula contribuem com soluções
práticas, na medida em que, seus resultados atendem as questões de interesses da Comunidade, e são
aplicáveis à prática social.
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1 INTRODUÇÃO

A sociedade vem passando por profundas transformações, de ordem econômica,

social, ambiental e cultural. Globalização, desigualdades, pobreza, recursos naturais e

sobrevivência dos ecossistemas estão no centro das discussões da sociedade contemporânea.

A responsabilidade social perante estas questões é um desafio para empresas, instituições e

demais organizações sociais.

Neste contexto, a Universidade Pública deve estar em sintonia com as demandas do

seu entorno. Pois, na condição de instituição produtora de conhecimento cientifico, o

intercâmbio de conhecimentos Universidade/Comunidade é salutar para a sociedade, por

produzir benefícios educacionais que estão para além dos muros. Desta relação, surgem

parcerias que podem contribuir para modificar o quadro de carência social.

Diante do exposto, elegeu-se para este estudo o Projeto TBC Cabula, por conta de

sua magnitude e parceria com a Comunidade do Cabula e entorno, definindo como objetivo,

entender em que medida as pesquisas vinculadas ao Projeto Turismo de Base Comunitária
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(TBC Cabula) contribuem com soluções práticas para os interesses da Comunidade. O estudo

foi fundamentado nos pressupostos teórico metodológico do Projeto.

Também influenciou o interesse pelo assunto a observação de que o Projeto

apresenta uma rede de conhecimentos entrelaçada em 14 eixos, constituindo-se em um tronco

plurireferencial, composto das diversas áreas do conhecimento que dialogam com foco nas

questões que envolvem a comunidade do Cabula e entrono.

Neste sentido, o problema de pesquisa surgiu do questionamento em relação aos

resultados das pesquisas vinculadas ao Projeto e sua respectiva aplicabilidade no contexto.

Assim, busca-se responder ao seguinte problema, em que medida as pesquisas vinculadas ao

Projeto contribuem, com soluções práticas, para as questões de interesse da Comunidade?

Com este enfoque, foram perseguidos os seguintes objetivos específicos, analisar os

aspectos constitutivos do Projeto TBC Cabula, em seguida, investigar as soluções práticas

apresentadas pelas pesquisas que emergem do Projeto TBC Cabula.

Para caminhar nesta direção, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, com

base em livros, teses, dissertações, e demais publicações científicas pertinentes ao assunto,

tanto em meio físico quanto eletrônico.

Nesta perspectiva, espera-se que este estudo proporcione subsídios para reflexão

acerca da importância do Projeto TBC como um caminho alternativo para a comunidade do

Cabula e entorno, na medida em que a partir da parceria com a Comunidade local constrói

conhecimentos e soluções voltadas para situações específicas, visando o interesse da

coletividade.

2 ASPECTOS CONSTITUTIVOS DO PROJETO TURISMO DE BASE

COMUNITÁRIA (TBC CABULA)

O Projeto Turismo de Base Comunitária (Projeto TBC Cabula) foi

criado em 2010, no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade

(PPGEduc) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O Projeto articula ensino, pesquisa

e extensão no Antigo Quilombo do Cabula, Salvador-Bahia.

O Antigo Quilombo do Cabula é formado por 17 bairros,

Beiru/Tancredo Neves, Pernambués, Mata Escura, São Gonçalo, Arraial do Retiro, Resgate,

Jardim Santo Inácio, Estrada das Barreiras, Fazenda Grande do Retiro, Engomadeira,

Saramandaia, Saboeiro, Narandiba e Doron. (Portal TBC)
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O local também é conhecido como o miolo de Salvador, Fernandes (2004, p.40)

Explica esta expressão “A denominação "Miolo" se origina do fato da região situar-se, em

termos geográficos, na parte central do município de Salvador, ou seja, no seu miolo.”

O Projeto TBC Cabula está organizado em 14 Eixos temáticos, conforme tabela 01.

Tabela 01 – Eixos do Projeto TBC Cabula

Comunicação Comunitária;
Cooperativismo, Economia Solidária, Tecnologia
Social e Inovação
Design e Sustentabilidade
Educação, Formação e Cidadania;
Inclusão Sociodigital
Lazer, Esporte e Entretenimento
Linguagem e Cultura Afrobrasileiras
Meio Ambiente, Ecologia Social e Ecoturismo.
Memória, História, Patrimônio e Cultura
Políticas Públicas, Desenvolvimento Local e Regional.
Saúde Coletiva
Tecnologias Educativas
Território e Espaço Urbano
Turismo de Base Comunitária
Fonte: Adaptado de Silva et al (2016, p. 16).

A rede envolve professores e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento,

moradores da comunidade dos 17 bairros, técnicos da Uneb, voluntários, estudantes de ensino

médio e superior, voluntários, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares/Núcleo de

Cooperação e Ações em Políticas Públicas e Economia Solidária.

Quanto ao aspecto conceitual, têm-se as seguintes concepções de Turismo de Base

Comunitária,

Para a TUCOM 2008 apud (SANSOLO; BURSZTYN)

“O turismo de base comunitária é aquele no qual, as populações locais
possuem o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento e gestão, está
baseado na gestão comunitária ou familiar das infra-estruturas e serviços
turísticos, no respeito ao meio ambiente, na valorização da cultura local e na
economia solidária” TUCUM, 2008 apud (SANSOLO; BURSZTYN, 2009,
p.147)

Na concepção do Ministério de Turismo (2008)

[...] busca a construção de um modelo alternativo de desenvolvimento
turístico, baseado na autogestão, no associativismo/cooperativismo, na
valorização da cultura local e, principalmente, no protagonismo das
comunidades locais, visando à apropriação por parte destas dos benefícios
advindos do desenvolvimento da atividade turística (BRASIL, 2008, p.1).
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No entendimento do Grupo Multidisciplinar de Pesquisa SSEETU - Sociedade,

Solidária, Espaço, Educação e Turismo, da Universidade do Estado da Bahia, o Turismo de

Base Comunitária se constitui,
[...] uma forma de planejamento, organização, autogestão e controle
participativo, colaborativo, cooperativo e solidário da atividade
turística por parte das comunidades, que deverão estar articuladas e
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 (SILVA; SÁ, 2012, p.11).

Com relação aos objetivos do Projeto TBC Cabula, Silva (2013, p. 14) descreve

“construir com as comunidades do entorno da UNEB, caminhos alternativos para o

desenvolvimento local sustentável nos contextos dos bairros populares”. Com base neste

propósito, a metodologia participativa é a mais adequada, por valorizar a cultura comunitária,

saberes, experiências e ideias.

Assim, as metodologias participativas são amplamente utilizadas nas pesquisas

vinculadas ao Projeto TBC Cabula, pois favorecem a aplicação dos princípios que o orientam,

ao considerar a comunidade atuante e protagonista de um estudo de interesse coletivo. A

metodologia participativa tem como intenção gerar conhecimentos para aplicação prática,

voltado para a solução de problemas específicos vivenciados pela comunidade.

Desta maneira, não se concebe a supremacia do conhecimento científico em

detrimento do popular, a relação é horizontal. O respeito, confiança e verdade são

construídos pelo diálogo, o qual é pautado na concepção Freiniana. Freire (2008)

argumenta,
E que é o diálogo? È uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma
matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade,
da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só com o diálogo se ligam assim,
com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca
de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há
comunicação. O diálogo é, portanto, o indispensável caminho (Jaspers), não
somente nas questões vitais para a nossa ordenação política, mas em todos os
sentidos do nosso ser. Somente pela virtual da crença, contudo, tem o
diálogo estímulo e significação: pela crença no homem e nas suas
possibilidades, pela crença de que somente chego a ser eles mesmos
(FREIRE, 2008, p. 115).
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Sendo assim, a dimensão humana e contexto histórico-cultural da comunidade são

importantes para a compreensão e interpretação da realidade local. Como assegura Vygotsky:

“Na ausência do outro o homem não se constrói.” (Vygotsky, 2002, p. 235). Portanto,

dicotomia pesquisador e pesquisado é superada por se compreender que não há doador e

receptor de conhecimento, mas sim busca de soluções para as questões que se manifestam no

contexto.

2.1 SOLUÇÕES PRÁTICAS EMERGENTES DAS PESQUISAS DO PROJETO

As pesquisas aplicadas, vinculadas ao Projeto TBC Cabula, são apoiadas na recente

abordagem metodológica denominada Design-Based Research (DBR). Para Matta (2014, p.

24) “é uma inovadora abordagem de investigação que reúne as vantagens das metodologias

qualitativas e das quantitativas, focalizando no desenvolvimento de aplicações que possam ser

realizadas e de fato integradas às práticas sociais”.

Com foco nos processos e resultados, a DBR investiga dialogicamente com as

pessoas da comunidade a situação-problema. Matta et al (2017, p.95) esclarece “de fato, tem

como um dos resultados da investigação um produto ou artefato novo capaz de resolver ao

menos em parte um problema ou situação prática específica.”. Logo, depreende-se que as

pesquisas vinculadas ao Projeto intencionam desenvolver soluções aplicáveis à situação-

problema.

Neste sentido, o Projeto TBC Cabula vem desenvolvendo ao longo destes anos

pesquisas participativas, que resultem em soluções práticas para atender as especificidades do

local. O quadro 01 apresenta estas pesquisas de forma sistematizada,

Quadro 01 – Pesquisas vinculadas ao Projeto TBC Cabula - Programa Educação e
Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (PPGEduc) - Projeto TBC Cabula.

Título da Pesquisa Solução Prática Pesquisador
RPG digital instrumento
pedagógico para o ensino
da abolição da escravidão.

RPG Digital.
Solução pedagógica para o
ensino/aprendizagem da História da
abolição da escravatura.

Antonio Lázaro Pereira
de Souza

História/EAD: uma
experiência pedagógica m-
learning

Curso de Regionalidade Baiana e
Polifonia - CRBP na plataforma
EAD mobile ou M-Learning.

Soluções para o Curso de

Osvanildo de Souza
Ferreira
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História/EAD da UAB/UNEB.
Modelagem do role-
playing game digital para
cidadania crítica entre os
jovens do cabula e entorno

RPG Digital.
Ferramenta pedagógica e tecnológica
para que os jovens alunos de escolas
públicas da região do Cabula.

Caroline Alcântara
Duarte

História em rede digital:
uma proposta pedagógica
sócio-construtivista para o
ensino online.

Proposta Pedagógica.
Solução prática para o ensino online
de história, na Universidade Aberta
do Brasil (UAB).

Josenilda Pinto Mesquita

Aplicação do jogo RPG by
moodle para a
aprendizagem sobre a
guerra de canudos

RPG Digital.
Aplicar o sistema RPG by Moodle
para verificar sua eficácia em
desenvolver a aprendizagem em
ambiente colaborativo.

Eudes Mata Vidal

Museu virtual de contos
africanos e itan:
contribuições à
implementação da lei nº
10.639/03

Museu Virtual.
Desenvolvimento de um museu
virtual sobre contos africanos e itan
no ensino fundamental I.

Larissa de Souza Reis

Fonte: adaptado de Centro de Documentação e Informação Disponível em. <http:
//www.cdi.uneb.br/>. Acesso em: 09 set.2017

Cabe destacar também as pesquisas, inspiradas no Projeto TBC Cabula, realizadas no

Programa de Pós-Graduação Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do

Conhecimento (DMMDC), Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia.

A pesquisa doutoral sobre a História da Bahia, a Didática da História, a História

Pública tendo como aplicabilidade o conceito de Museu Virtual numa perspectiva do design

cognitivo, de Luciana Conceição de Almeida Martins, Figura 01.

Figura 01 – Museu Virtual do Cabula
Fonte: <http://www.museudocabula.com.br/downloads.html Disponível em Acesso em: 08 ago.2017

Assim como, a pesquisa em Educação praxiofônica na web: construindo a sintonia

com o conhecimento de forma colaborativa, da pesquisadora Josefa Santana Lima, a qual

desenvolveu uma estrutura de rádio-web no contexto escolar, a Rádio Web. Figura 02.

http://www.museudocabula.com.br/downloads.html
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Figura 02 – Rádio Web

Fonte: Disponível em <http://www.radiowebjuventude.com.br/site/index.php/destaque-1/115-bem-
vindo-a-web-radio-junvetude> Acesso em: 02 ago. 2017

Também, é importante enfatizar o estudo ainda em desenvolvimento, Design

cognitivo do portal TBC Cabula, autoria de Ivana Carolina Souza, trata-se de um espaço

para interação da comunidade, para construção e difusão do conhecimento. “Esse ambiente

foi criado para ser um ponto de encontro das 17 comunidades do Cabula e entorno.” (Portal

TBC).

Figura 03 – Portal TBC - Turismo de Base Comunitária no Cabula e Entorno Disponível em
<http://www.tbccabula.com.br/> Acesso em: 04 ago.2017

Vale salientar, que no Portal TBC Cabula, figura 01, consta os conteúdos interativos

desenvolvidos nas pesquisas vinculadas ao Projeto, informações relativas às edições do

ETBCES - Encontro Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária, Biblioteca Digital

com as pesquisas acadêmicas pertinentes ao Cabula e entorno, dentre outros.

3 METODOLOGIA

Neste artigo utilizou-se a pesquisa bibliográfica, mediante o levantamento do

referencial teórico pertinente ao assunto, com base em livros, artigos, teses e dissertações, e

outras fontes. GIL (2007, p. 44), “os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são

sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas

posições acerca de um problema.”.

http://www.radiowebjuventude.com.br/site/index.php/destaque-1/115-bem-vindo-a-web-radio-junvetude
http://www.radiowebjuventude.com.br/site/index.php/destaque-1/115-bem-vindo-a-web-radio-junvetude
http://www.tbccabula.com.br/
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Com relação a abordagem, utilizou-se a qualitativa. Neste contexto, Richardson

(1999, p. 80) explica, “[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais.” A fundamentação

teórica baseou-se nos pressupostos teóricos e práticos do Projeto TBC Cabula.

4 CONCLUSÃO

Com base nos pressupostos teóricos metodológicos do Projeto TBC Cabula e das

respectivas soluções práticas que emergem das pesquisas vinculadas ao Projeto, este estudo se

propôs a investigar em que medida as pesquisas vinculadas ao Projeto contribuem, com

soluções práticas, para os interesses da Comunidade. Neste sentido, Pode-se chegar a algumas

conclusões.

O Projeto TBC tem como valor fundante a cidadania, ancorado nos princípios da

autonomia, economia solidária, sustentabilidade, ética, valorização da cultura e meio

ambiente. A iniciativa se constitui como um caminho para o desenvolvimento local, no

sentido de promover a melhoria da qualidade de vida local, através participação efetiva da

comunidade.

Os conhecimentos e práticas produzidos nos 14 eixos se conectam em redes

colaborativas, em uma perspectiva dialética, dialógica e plurireferencial, se constitui das mais

variadas abordagens referenciais e metodológicas, das mais diversas áreas de conhecimento,

para que a realidade seja compreendida, interpretada e significada. A rede tecida nos 14 eixos

é essencial para gestão da informação e gestão do conhecimento.

Para o desenvolvimento de soluções práticas que promovam transformação social, é

necessário que a comunidade seja protagonista na construção e difusão do conhecimento, com

o propósito de atender à dinâmica da realidade e dar sentido à produção do conhecimento

construído no contexto dos bairros populares do Cabula e entorno.

As soluções práticas aqui apresentadas, no caso, RPG Digital, Museu Virtual,

Proposta Pedagógica, Curso EaD, Portal TBC, Rádio Web, são importantes no contexto

educacional, tem potencial para contribuir para a aprendizagem, interação, socialização e

aprimoramento da comunicação, valorizando a cultura local.

Conclusivamente, as pesquisas vinculadas ao Projeto TBC Cabula contribuem com

soluções práticas, na medida em que, seus resultados atendem as questões de interesses da
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Comunidade, e são aplicáveis à prática social em seus contextos. No entanto, cabe enfatizar,

que os procedimentos de investigação da abordagem metodológica utilizada nas pesquisas

vinculadas ao Projeto TBC Cabula, Design-Based Research (DBR), confere validade aos

resultados emergentes destas pesquisas, por representar o conhecimento construído com a

comunidade.
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