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RESUMO

Este Projeto Experimental de Design procura dialogar com as ações do Turismo de Base
Comunitária no Cabula (TBC Cabula) e entorno. Nele foram tratados a problematização,
estruturação e desenvolvimento de um projeto piloto de vídeo e um guia de produção
audiovisual para auxiliar na divulgação dos grupos culturais presentes nos bairros
contemplados pelo TBC Cabula, utilizando, como objeto de estudo e colaborador no
desenvolvimento do projeto, o grupo de dança afro da Mata Escura, Cia da Mata. A
elaboração desse trabalho e o foco nas ações do Turismo de Base Comunitária buscam
colaborar para uma representação de áreas da cidade de Salvador que não recebem o devido
cuidado e atenção, além de contribuir para a autonomia desses grupos culturais,
disponibilizando todo o direcionamento necessário para que possam gerar conteúdos futuros
em vídeo. Esse projeto foi conduzido ao longo de toda sua trajetória, desde sua concepção até
suas ações finais, por meio do trabalho colaborativo entre mim e os integrantes da companhia
Cia da Mata, e dessa forma suas demandas e diretrizes surgiram a partir da vivência com os
dançarinos. Para seu desenvolvimento foram utilizadas as diretrizes do design thinking, que
consiste em uma prática onde se utilizam diferentes ângulos e perspectivas para etapas de
mapeamento com o intuito de gerar resultados mais assertivos quando se trata da solução de
problemas e identificação de dificuldades reais presentes na vida das pessoas. Ela é dividida
em três etapas - Imersão, Ideação e Prototipação - e possui uma característica de
desenvolvimento não linear, possibilitando ao designer novos insights ao longo do processo.
Foram utilizados também o Project Model Canvas, para auxiliar no gerenciamento do projeto,
e o Canvas da Proposta de Valor, para entender melhor as dificuldades que a Cia da Mata
vivencia e como elas são contornadas. Esses esforços resultaram em duas entregas: um vídeo
de divulgação de uma das apresentações que a Cia da Mata faz, intitulada Amarelo Ouro Mi
Maió, que será utilizado para promover esse espetáculo em dezembro, e um guia de produção
audiovisual, onde seu conteúdo, formato e linguagem foram idealizados inteiramente junto
com os dançarinos da Cia da Mata e apresenta seis seções iniciais: tipos de câmera, resolução
de vídeo, enquadramento, movimentos de câmera, estética do som e edição. Essas entregas
atenderam satisfatoriamente os requisitos projetuais e foram validadas pelos integrantes do
grupo de dança. Porém atividades futuras como oficinas e atualizações de conteúdo são
relevantes para colaborar com a solidificação dessa iniciativa.
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