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RESUMO

Esta pesquisa constrói conhecimento sobre educação para o Turismo de Base Comunitária - TBC, no
Antigo Quilombo Cabula, aplicando o jogo Rolling Player Game - RPG Digital como ferramenta
pedagógica para estudantes de escolas públicas. Para aplicação dessa pesquisa, utilizou-se a
abordagem metodológica Design-Based Research - DBR, desenvolvida e apropriada para pesquisa
aplicada, pois favorece a contribuição coletiva de múltiplos sujeitos, e tem como etapas de
investigação a aplicação e refinamento da solução visando desenvolver soluções práticas. Para isso,
construiu-se conhecimento sobre Antigo Quilombo Cabula, a partir do contexto das comunidades
delimitadas nessa localidade, por meio de observação participante, diálogos informais, entrevista
semiestruturada e estudos científicos sobre o tema. O jogo foi aplicado num colégio estadual em
Salvador, tendo como público, estudantes do 1º ano, do ensino médio, com idade entre 16 e 18 anos.
As etapas cumpridas contemplaram a primeira aventura do processo de formação sobre a história local.
O resultado mostrou que essa proposta simulada por meio do jogo RPG promoveu conhecimento e
colaboração entre os participantes, portanto, capaz de educar estudantes para o TBC.

Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária. Antigo Quilombo Cabula. Educação e turismo. Jogo
RPG. Design-Based Research - DBR.



ABSTRACT

This research builds knowledge on education for the Community-Based Tourism - CBT, in the Antigo
Quilombo Cabula, applying the game Rolling Player Game - Digital RPG, as an educational tool for
public school students. In order to apply this research, it was used the methodological approach called
Design-Based Research - DBR, which is developed and appropriate for an applied research, because it
encourages the collective contribution of multiple people, and it has as stages of investigation the
application and refinement of the solution in order to develop practical solutions. To this end,
knowledge was built about the Antigo Quilombo Cabula, from the context of the communities
delimited in that locality, by means of participant observation, informal dialogues, semi-structured
interview and scientific studies on the subject. That game has been applied at a state school in
Salvador, having as its target public, students in the first year of high school, aged between 16 and 18
years old. The steps that were completed included the first adventure of the formation process about
the local history. The result showed that this proposal, simulated through the RPG game, promoted
knowledge and collaboration among the participants. So then it is able to educate students for the
Community-Based Tourism.

Keywords: Community-Based Tourism. Antigo Quilombo Cabula. Education e tourism. Game RPG.
Design-Based Research - DBR.
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1 INTRODUÇÃO

A escolha por trabalhar com o tema Educação e Turismo de Base Comunitária está

relacionada à minha formação da graduação em turismo e hotelaria na UNEB e pela

participação em projetos que articulam ensino, pesquisa e extensão no Cabula. Por meio

desses, verifica-se a presença de crianças, jovens e adultos em condições vulneráveis, com

baixa autoestima, sem perspectiva de trabalho e renda. Outro aspecto observado é a falta de

conteúdos sobre contexto histórico do Antigo Quilombo Cabula.

Sendo assim, a partir da vivência com o “Projeto Turismo de Base Comunitária, na

Região do Cabula e Entorno”, afirma-se que por meio de metodologia participativa a proposta

contribui de forma multidisciplinar para o engajamento de comunidades populares na busca

por objetivos comuns. Nesse sentido, o TBC apresenta uma interface de conhecimento no

qual se colocam a partir da realidade dessas comunidades e das questões sociais, políticas,

econômicas, culturais e ambientais, sobre as quais o sujeito tem a possibilidade de refletir o

seu cotidiano e a partir de um pensar histórico e crítico buscar alternativas viáveis, a fim de

transformar e/ou minimizar as mazelas sociais presentes.

Nessa perspectiva, formula-se a questão: Como o jogo RPG Digital favorece a

formação de estudantes do ensino médio em turismo de base comunitária? Dessa forma, o

presente questionamento direciona a pesquisa para o levantamento de possibilidades de

desenvolvimento local do Antigo Quilombo Cabula, por meio da educação, localizado no

miolo de Salvador, contudo visto socialmente como periférico.

O Antigo Quilombo Cabula apresenta elementos e problemas semelhantes aos

demais bairros desassistidos, entretanto possui suas especificidades e diversidade cultural

vivas em seu cotidiano. Com isso é possível mobilizar os estudantes para a busca de

alternativas que valorizem a diversidade existente para utilizar os recursos como uma forma

de desenvolver a comunidade com base na economia solidária, princípio também imbricado

na organização do TBC. As questões norteadoras para essa pesquisa são: 1] A educação para

o TBC viabiliza o conhecimento e valorização da história local? 2] O TBC contribui para o

desenvolvimento local? 3] O jogo RPG Digital favorece o ensino e aprendizagem sobre o

TBC?

Para isso, é relevante discutir a educação para o Turismo de Base Comunitária no

Antigo Quilombo Cabula. Dessa maneira, apresenta-se como objetivo geral: Construir

conhecimento sobre educação para o turismo de base comunitária no Antigo Quilombo

Cabula para formar estudantes do ensino médio em TBC, aplicando o jogo RPG Digital como
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ferramenta pedagógica. Para alcance dessa proposta é necessário traçar os objetivos

específicos a seguir:

a] Descrever aspectos históricos, sociais, culturais, ambientais e econômicos,

presentes no Antigo Quilombo Cabula; b] Articular Antigo Quilombo Cabula e Turismo de

Base Comunitária; c] Construir conhecimento sobre educação para o turismo de base

comunitária no Antigo Quilombo Cabula; d] Desenvolver e aplicar jogo RPG para formação

em TBC.

Esta pesquisa mostra a relevância da história e da cultura local, elementos

fundamentais para a organização do TBC. Dessa forma, favorece o engajamento, o cuidado

com o bairro e a satisfação de morar e pertencer ao local. No entanto, para mobilizar os

estudantes de escolas públicas, conforme foi dito, adotou-se o jogo RPG Digital, processo no

qual os professores da disciplina de História são colaboradores.

Enquanto jogo digital educacional, o Rolling Player Game - RPG, que significa jogo

de interpretação de papéis de personagens, surgiu nos Estados Unidos e, no Brasil,

posteriormente. Possibilita, por meio de sua estrutura, a participação ativa de professores e

estudantes de forma divertida, reflexiva e contextualizada. A interação ocorre quando o

mestre e os jogadores entram no contexto da aventura ou narrativa, onde todos assumem um

personagem da história, sendo o mestre responsável pela condução desta. O professor pode

assumir papel de mestre e os estudantes de jogadores. Desse modo, a proposta é construir o

conteúdo das aventuras sobre o Antigo Quilombo Cabula por meio de situações-problema

presentes ao longo da história composta no jogo. O RPG difere dos demais jogos por

propiciar aos jogadores a vivência da história através da interpretação de personagens. O

caráter de validação do jogo pedagógico terá por base os princípios socioconstrutivistas por

meio de processo cognitivo de estudiosos como Vygotsky, Gramsci e Paulo Freire.

Para isso, utiliza-se como abordagem metodológica a Design-Based Research (DBR),

interpretada como Pesquisa de Desenvolvimento. A DBR favorece pesquisas aplicadas e, no

contexto do jogo RPG proposto, ajudará na construção de conhecimento colaborativo que

tenha em seu processo o diálogo contínuo visando criar intervenções e soluções de problemas,

na medida em que a aplicação apresenta resultado que necessita de aperfeiçoamento,

propiciando aos sujeitos engajados nestas pesquisas à construção contínua da solução mais

adequada (MATTA et al, 2014).

Dessa maneira, esta pesquisa está estruturada da seguinte forma: Capítulo II -

Contexto do Antigo Quilombo Cabula: trata-se da delimitação da área deste estudo,

dialogando com Fernandes (2003), comunidades envolvidas no processo, bem como, o estudo
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realizado pelo Projeto TBC Cabula e entorno (2012) e Martins (2017) para entendimento da

concepção de Antigo Quilombo Cabula e área do miolo de Salvador. Para o processo de

formação e povoamento da cidade até chegar à localidade do Antigo Quilombo Cabula, fez-se

necessário trazer para discussão autores como Matta (2013), Reis (1996), Mattoso (1978) e

Souza (2016).

A contextualização de quilombo e dos sujeitos que nele habitavam aparece no texto

por meio dos estudos de Martins e Souza (2013), Pedreira (1962), Neto (1984), Gomes (1995),

Bernardes (2005) e Kishimoto (1993). Neste capítulo. apresentam-se, também, aspectos

sociais da localidade, os séculos XX e XXI, a partir do diálogo entre Pena (2010), Anjos

(2013) e entrevistado I, morador da comunidade envolvida. Nos aspectos ambientais, também

advindos desse processo, autores como Caldas e Santos (2011), Nunes et al (2013) e Araújo et

al (2010) discutem essa questão. Para falar da cultura local, buscou-se aporte nos estudos de

Nascimento (2012); no que tange à economia, utilizaram-se autores como Santos (2013),

Singer (2002), Gouveia (2007), Mascarenhas (2008) e Martins (2017). Todos os elementos

apresentados serviram para o roteiro do jogo RPG.

No capítulo III, Turismo de Base Comunitária, trata-se da discussão da evolução e

conceitos, da potencialidade deste no desenvolvimento local e algumas experiências no Brasil

e em Salvador, nas quais participam desse diálogo estudiosos como Kraychete (2007),

Panhuys (2006), Irving (2009), Maldonado (2009), MTur (BRASIL, 2008a), Alves (2013) e

Bursztyn e Bartholo (2012). No Capítulo IV, discute-se sobre a educação nas diferentes

formas, articulando-a aos jogos educativos digitais e a sua relação com tecnologias educativas,

assim como princípios pedagógicos utilizados para fundamentar esta pesquisa, tendo como

autores relevantes para esse diálogo, Matta (2011), Cabalero (2007), Alves e Santos (2013),

Hayashi (2003), Castells (1999), Gramsci (1988), Vygotsky (1991) e Freire (1982), entre

outros.

No Capítulo V- Modelagem do jogo RPG TBC no Antigo Quilombo Cabula, no qual

se inicia a elaboração do jogo, além dos elementos levantados nos capítulos anteriores e a

contribuição dos teóricos, amplia-se a rede de diálogo com autores como Souza (2016) já

citado no capítulo II, Hayashi (2003) capítulo IV, Alves e Santos (2013) capítulo V. Enquanto

que no Capítulo VI- Abordagem Metodológica, discute-se como fazer a pesquisa, aplicar e

analisar resultados, tendo como colaboradores autores como Matta et al (2014) e Souza

(2016). No capítulo VII, encontra-se a análise do resultado da pesquisa com a proposta de

abordagem metodológica utilizada para aplicação do jogo RPG e concepção da Educação para

o Turismo de Base Comunitária.
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2 ANTIGO QUILOMBO CABULA

O contexto aqui construído, além de servir para situar a pesquisadora e outros

participantes no processo de pesquisa, contribuirá para a construção de elementos utilizados

no roteiro para compor a campanha e aventuras do jogo RPG proposto neste trabalho. Assim,

considera-se para a composição das aventuras a delimitação de dezessete bairros: 1]

Engomadeira; 2] Estrada das Barreiras; 3] Beiru/ Tancredo Neves; 4] Arenoso 5] Arraial do

Retiro 6] Fazenda Grande do Retiro; 7] Narandiba; 8] Doron; 9] Saboeiro; 10] Pernambués;

11] Saramandaia; 12] São Gonçalo do Retiro; 13] Cabula; 14] Resgate; 15] Mata Escura; 16]

Sussuarana; e 17] Novo Horizonte. As comunidades citadas compreendem o Antigo

Quilombo Cabula, segundo delimitação da comunidade, em contexto de roda de conversa em

2012, durante a execução do projeto “Turismo de Base Comunitária na região do Cabula e

entorno: Processo de incubação de operadora de receptivos populares especializada em

Roteiros Turísticos Urbanos Alternativos, Responsáveis, Sustentáveis e Solidários

(RTUARSS)”, aprovado pelo edital 021/2010, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

da Bahia (FAPESB).

O Cabula, na concepção de Fernandes (2003), caracteriza-se como miolo de Salvador,

onde conforme se observa no mapa 1 incorporam-se ao Cabula os bairros adjacentes como:

Doron, Resgate, Saboeiro, Narandiba, Pernambués e Saramandaia. Para esta delimitação de

bairros, a autora utilizou elementos como: unidade escolar de ensino fundamental, logradouro

hierarquizado como via coletora, transporte público regulamentado e unidade de saúde

pública comunitária ou privada.

Figura 1 - Mapa de Delimitação miolo Salvador

Fonte: Fernandes (2003).
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Outra perspectiva utilizada anteriormente à compreensão da comunidade e

compartilhada em roda de conversa, com a equipe executora do projeto, deu-se por meio de

produção de trabalho de Iniciação Científica IC, no qual estudantes do curso de urbanismo,

envolvidos no projeto, desenvolveram uma poligonal do Cabula, a partir dos estudos de

Fernandes (2003), como mostra o mapa 2, a seguir.

Figura 2 - Mapa Poligonal do projeto TBC

Fonte: Projeto TBC Cabula e entorno (2012).
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Entretanto, para a delimitação do projeto citado, adota-se o mapa 3.

Figura 3 - Mapa Poligonal do projeto TBC Cabula e entorno

Fonte: Projeto TBC Cabula e entorno (2012)

Fonte: João Pena (2016).

Ao comparar a delimitação e concepção de Cabula, no mapa, o Antigo Quilombo

Cabula compreende bairros que não foram citados na perspectiva do miolo de Salvador, mas a

partir do diálogo com a comunidade, foi adotado pelo projeto já citado e, portanto,

considerado nesta pesquisa. Nessa perspectiva, este capítulo compreende a elaboração do

contexto histórico, bem como, aspectos sociais, culturais econômicos e ambientais.

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO

A descoberta do Brasil se deu em 1500, a vista do Monte Pascoal, no sul da Bahia,

pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, portanto colonizado por esse povo, pelo fato

de se tratar de terra portuguesa demarcada pelo Tratado de Tordesilhas. No processo de

colonização se deu também a miscigenação, tendo os índios e os europeus nessa mistura e,

posteriormente, o negro ao chegar ao Brasil na condição de escravizado (MATTA, 2013).

Nesse contexto, a primeira exploração da riqueza no Brasil ocorreu a partir de 1502,

com a colheita do Pau-Brasil, em Porto Seguro. Conforme Matta (2013), a Baía de Todos os

Santos, assim chamada, era o que hoje se considera como o estado de Sergipe e o território
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baiano, os quais faziam parte da divisão de capitanias, que foi uma forma de colonizar o

Brasil. Nessa perspectiva, Salvador foi fundamental nesse processo, sendo fundada como

cidade em 1549 e transformada numa verdadeira estrutura de governo: Governador Geral,

Provedor Mor, ouvidor Geral e Capitão Mor.

Salvador já nasceu para ser metrópole. Contando com instituições
monárquicas e com uma sociedade organizada, crescia contando com sua
fortaleza natural e possibilidade militar e com sua posição estratégica no
oceano Atlântico. A Cidade havia sido construída para auxiliar Lisboa na
ação de governar seu vasto império ultramarino, capitanear o esforço de
colonização, e auxiliar na penetração dos sertões. Uma Brasília do Século
XVI. (MATTA, 2013, p. 50).

Com isso, a cidade do Salvador desenvolveu-se enquanto portuária e interligada por

mar ao mundo, pela chamada Carreira das Índias (MATTA, 2013) e à sua interlândia, a região

banhada pelo mar interno formado pela Baía de Todos os Santos, Camamú e pela ligação

entre elas por trás das ilhas de Tinharé e Boipeba (MATTOSO, 1978).

Nesse sentido, a Bahia tornou-se importante local de comércio que, posteriormente,

resultaria no crescimento do mercado, por meio do aumento da produção de açúcar no

Nordeste, matéria que interessava aos holandeses, assim como, também participava da

importação de escravos para trabalhar na produção de fumo. Isso para a formação do tripé

caracterizado pela produção e açúcar, tráfico de escravos e comércio holandês, portanto a

riqueza da Bahia (MATTA, 2013).

O sertão baiano também foi tomado pelos colonizadores, iniciando um processo de

interiorização e conquista do interior da Bahia, dando início à criação de gado bovino, cujo

propósito era abastecer Salvador, onde o gado se multiplicou em currais desde Itapuã à

fronteira de Sergipe. Houve, com isso, a expansão para o interior que ia desde o sertão das

chapadas ao vale do São Francisco, semiárido e rota para as Minas Gerais, se constituindo ao

redor pequenas comunidades de vaqueiros, formadas pela tradição indígena, pela herança

africana e portuguesa, originando, com o passar do tempo, os arraiais, constituídos por

pequenas casas amontoadas com população cabocla. Nessas localidades passavam, também,

os tropeiros que faziam ponto de descanso, de comércio e encontro, o que levou a Bahia a

criar rota de comunicação, onde hoje são as estradas já asfaltadas (MATTA, 2013, p. 49).

Essa articulação entre litoral e sertão baiano é importante para composição da

simulação da aventura no jogo RPG, pois implica lembrar as relações e processos de
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povoamento nos arredores de Salvador, hoje identificados como o miolo, o qual é considerado

como a localidade do Antigo Quilombo Cabula.

Entre a região dos portos e mangues da Baía de Todos os Santos e a costa atlântica

que ia até Itapuã, havia uma região que foi aos poucos ficando conhecida como Miolo. Foi

nessa região, que além do desenvolvimento de algumas fazendas, mais ocupadas com o

abastecimento da capital, desenvolveram-se arraiais e aldeamentos, alguns provavelmente

originários de comunidades indígenas, mas que foram se tornando cada vez mais refúgio de

escravizados que fugiam e, portanto, passando a originar quilombos e comunidades

quilombolas (REIS, 1996).

A origem da localidade considerada como Quilombo do Cabula vem do processo

histórico que tomou o Brasil onde, na Bahia, na cidade de Salvador, ganhou proporção, sendo

este a escravidão. Dessa forma, as características desse processo aqui descrito serão utilizadas

no roteiro do jogo a ser modelado.

A partir do levantamento feito anteriormente pode-se afirmar que a colonização

portuguesa se iniciou no Brasil com a escravidão do índio, entretanto foi substituído pelo

negro, pois de acordo com Souza (2016), as epidemias e as fugas de índios para outros lugares

do território brasileiro dificultou o lucro, acarretando gasto com captura e transporte destes,

bem como, o fato de as comunidades indígenas não se estabelecerem enquanto mercado

fornecedor de nativos capturados.

Como exemplo de fracasso na escravização dos índios e consequente lucro, a coroa

portuguesa encontrou no tráfico negreiro a maneira de lucrar e negociar, estando envolvidos

nesse mercado os portugueses, os brasileiros, os holandeses e os africanos. A propriedade do

escravo não se restringia à classe dominante, pois além dos grandes senhores de engenho,

fazendeiros de café e pessoas ricas que viviam na cidade, funcionários públicos, padres,

militares, taverneiros, comerciantes, pequenos lavradores, artesãos, pobres e ex-escravos

tinham escravos (SOUZA, 2016).

A Bahia no período colonial era território indígena, sobretudo no marco do

descobrimento, quando nela habitavam os povos tupis, onde, de acordo com Matta (2013), se

agrupavam em diferentes regiões, sendo que havia tupinambás mais ao norte; tupiniquins ao

sul do rio de Contas, abrangendo o litoral, além dos povos de língua Jê, os tapuias que

ocupavam o sertão. Ainda de acordo com esse autor, os tapuias foram expulsos do litoral,

cedendo espaço aos agressivos tupinambás e tupiniquins. Os tupis desenvolveram a

agricultura por meio de técnicas que asseguravam a subsistência na qual produziam mandioca,
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amendoim e milho entre outros produtos. A localidade do Antigo Quilombo Cabula

possivelmente foi habitada por índios, conforme a seguir:

He verdade que os taes Tupinambás, fazendo brigada com os primos de
todas as castas não se atrevem nem a olhar para as nossas trincheiras; mas
escondidos aos bandos pelos matos, e capitaneados por alguns beneméritos,
que forão da cidade para fora, tem feito proezas dignas de honra a memória.
[...] Diz a fama, o clamor e a indignação pública que os facciosos de dentro
sahem quando querem, entrão para observar o aqui se passa, e para dizerem
aos sitiantes o que hão de fazer, dando-lhes couto em casas do Cabulla.
(Jornal Idade d’ Ouro, 27 de setembro de 1822, folha 1. Apud MESQUITA,
2016).

Posteriormente, os escravos libertos e os fugidos também viveram na localidade e

apresentavam uma estrutura social organizada, de modo que havia divisão de poder entre eles.

Essas questões aqui descritas são também importantes para a ambientação do jogo proposto e

aparecerão na sua composição por meio de elementos e situações que evidenciem a questão

da escravidão. Faz-se necessário abordar essas questões, devido à sua participação no

contexto histórico da Bahia.

Desse modo, como mostra a história, negros escravizados foram trazidos para o

Brasil como mercadoria, com finalidade econômica, mas houve escravidão também de caráter

religioso, devido rivalidades entre católicos e muçulmanos, tendo os portugueses e espanhóis

como principais comerciantes, pois capturavam povos islâmicos, além dos yorubás, bantos e

moçambicanos, dentre outros (SOUZA, 2016).

A Bahia foi palco de comércio intenso do mercado escravista. As articulações entre

os negros escravizados foram fundamentais para algumas revoltas organizadas, originando

locais de refúgio, dentre eles os quilombos. Além das amotinações e fugas, existiam outras

reações, tais como os suicídios e os roubos (NETO, 1984).

Considerando-se que nessas relações sociais está imbricada a cultura do povo,

sobretudo dos escravizados; para melhor compreender esse processo, os aspectos culturais

desse contexto histórico serão apresentados no roteiro do jogo. A vida social dos negros, o

uso do tempo “livre”, no qual organizavam festejos religiosos, culturais, brincadeiras e jogos,

inclusive alguns de origem ou influência ibérica era também um momento para elaborar

estratégias de fuga, entre outras formas de resistência e reação àquela condição

(BERNARDES, 2005; KISHIMOTO, 1993).

Havia resistência ao domínio português, pois a grande maioria dos escravizados se

articulava com forros e libertos para conseguir posições sociais naquele contexto de
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escravidão e, entre elas, a liberdade. Nessa perspectiva, surgem estratégias de rota de fuga e

criação de espaços conhecidos como quilombos, uma formar particular de articulação dos

escravos. Existiam diversos quilombos em toda a Colônia Portuguesa e, na Bahia, em

Salvador, havia algumas mobilizações para criação desses espaços, de modo especial em

localidades que atualmente são ocupadas por comunidades populares urbanas.

Para a modelagem do jogo, será necessário transportar a ideia de quilombo,

principalmente a do Antigo Quilombo Cabula, tendo em vista a história da região, portanto,

um aspecto relevante a ser descrito aqui. Os quilombos eram comunidades construídas por

sujeitos advindos de uma ou mais etnias africanas, indígenas e até ibéricas. Lá se

configuravam práxis e produção social, de manifestação cultural, conforme as tradições de

cada uma. Os locais escolhidos geralmente ficavam distantes do núcleo populacional,

servindo de estratégia de esconderijo e difícil captura, portanto funcionavam dentro das matas,

sendo alguns próximos às estradas, facilitando os roubos e os assaltos (GOMES, 1995, p. 33).

Nessa perspectiva, Schwarcz (2015) diz que havia elo entre as quitandeiras negras

que andavam no comércio ambulante e as lojas de comestíveis com os escravos fugidos, pois

os levavam para as suas casas e, em seguida, para os quilombos, onde estariam protegidos. A

autora explica que para as autoridades um quilombo era a morada dos negros, nas matas, local

onde se escondiam, assim como as vendas, onde os vendeiros mantinham os fugidos que

saíam na madrugada para os quilombos. Essas vendas serviam como local de festa, abrigo

para escravos fugidos e eram espaços de resistência.

Além de roubos, assaltos e até sequestros, os escravos fugidos buscavam na

agricultura de subsistência outra forma de sustento para sua família. Existem registros

históricos de quatro quilombos localizados na região de Salvador: 1) O Quilombo dos Mares e

Cabula; 2) Quilombo de arredores de Itapuã; 3) Quilombo do Buraco do Tatu (PEDREIRA,

1962, p. 79) e 4) Quilombo do Urubu (NETO, 1984, p. 56).

Nesse processo de resistência, a região do Cabula também foi quilombo, quando no

século XIX, nos arraiais existentes na localidade, havia roças habitadas por pobres brancos,

mas sendo a maioria por negros forros que acolhiam escravizados, o que ficou conhecido

como Quilombo do Cabula (MARTINS, 2017).

Ainda de acordo com a historiadora Luciana Martins, esse quilombo foi destruído em

1807, pela força militar baiana a mando do governador D. João de Saldanha da Gama Mello e

Torres Guedes de Brito, 6º Conde da Ponte. Outra particularidade da região envolve o bairro

do Beiru, estando este localizado no entorno do Cabula, o qual recebeu o nome do negro

angola que ali residia e liderava a localidade. Essa história provavelmente está relacionada ao
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“Quilombo Buraco do Tatu”, onde o quilombo do Urubu, associado ao Bairro de Pirajá,

possuía estreita relação com a rota do Cabula, portanto há uma história de manifestações

sociais e culturais de resistência negra (MARTINS; SOUZA, 2013).

Nessa perspectiva, de acordo com Martins (2017), o Quilombo Cabula compreendia

as localidades da Engomadeira, sítios das Barreiras, Buraco, as terras do padre Bento, Campo

Seco e Saboeiro. Essas terras aquilombadas, segundo a autora, foram atacadas pela força

militar em 1807, organizada para destruir quilombos no entorno do centro urbano. Essas

localidades estão entre os dezessete bairros delimitados pelo projeto “Turismo de Base

Comunitário no Cabula e entorno” e serão ilustradas no roteiro do jogo.

Em diálogo com D. Dadá, a mesma identifica que o Campo Seco citado pela autora,

diz respeito ao Cabula VI. Moradora das Barreiras desde 1974, ela conta que o acesso ao

transporte coletivo era uma das dificuldades enfrentadas pelos moradores, assim como, à

educação. Afirma que as escolas atendiam as pessoas que residiam entre o São Gonçalo e o

bairro do Beiru, assim os moradores se conheciam. Conta que fez magistério e sinaliza

algumas escolas, a estrada de terra que percorria para estudar e, posteriormente, ensinar, pois

muitos estudantes após concluírem os estudos, alfabetizavam as crianças. Cita a criação de

algumas escolas em bairros como o São Gonçalo, inclusive a Visconde de Itaparica,

localizada no 19º BC, no bairro do Cabula, na ladeira do Cabula. Portanto moradores do

Arraial do Retiro, São Gonçalo, Barreiras e Engomadeira estudavam numa mesma escola.

A memória dos quilombos e das comunidades dos antigos arraiais está presente na

cidade e se mistura com a ocupação desordenada e pouco valorizada dos bairros populares,

marginalizados economicamente. Nesse contexto estão imbricadas as relações políticas e

sociais, dentro de uma estrutura que perpassa o período escravista e se estende para as

populações desassistidas socialmente pelo sistema sociopolítico.

Além do legado histórico, existe uma diversidade cultural que pode ser

compartilhada, mas carece de valorização de alguns moradores dessas comunidades, que na

maioria das vezes a ignoram ou a desconhecem. Por isso a importância de propor diálogo e

mobilização daqueles que ainda não refletiram sobre tal perspectiva. O diálogo e a construção

de conhecimento com os estudantes são indispensáveis para a proposta de educação para o

TBC, tendo a reflexão sobre o Antigo Quilombo Cabula como base nesse processo.

Ao compreender essa etapa e identificar, a partir da herança ancestral africana, os

aspectos culturais e sociais que para o TBC são caracterizados como atrativos, antes

desconhecidos, a partir dessa reflexão provavelmente os estudantes que moram nessas

comunidades populares, enquanto multiplicadores do saber poderão identificar essa
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potencialidade da região. Esses elementos trazidos, além da ancestralidade, deverão aparecer

no roteiro do jogo como forma de valorização desta. Portanto serão apresentados no quadro de

modelagem no final deste capítulo.

2.2 SOCIAL

A história do Brasil mostra que os primeiros habitantes dessa terra foram os índios,

denominados nativos. A partir de 1500 deu-se início ao processo de colonização portuguesa

na então terra descoberta. Nesse processo, a vida comunitária dos povos indígenas estava

ligada à educação dada às crianças por meio do cotidiano que tinha como base o ensino da

caça, da pesca, do cozinhar e do cultivo de alimentos e ervas, entre outros.

A localidade do Antigo Quilombo Cabula teve ocupação inicial no século XIX, por

índios e, posteriormente, por negros escravizados fugidos (MARTINS, 2017).

Diante dessa compreensão, a hipótese que se levanta é que a localidade que,
naquele momento histórico, foi representada por uma área pouco habitada,
inicialmente esteve ocupada por índios que adentraram os espaços de
Salvador no momento em que os europeus dominaram as localidades
próximas ao mar e posteriormente por negros que fixaram suas moradias nos
arrabaldes do centro urbanizado da cidade. (MARTINS, 2017, p. 47).

Nesse sentido, índios e negros tinham como prática educativa os costumes e

tradições do seu povo. Ambos, de acordo com Olinda (2003), sofreram com o processo de

colonização que teve como elemento fundamental para a tentativa de aculturação, o catecismo,

os costumes e língua, com o intuito de ensinar a ler e escrever.

Ainda de acordo com a autora, os jesuítas que vieram colonizar e educar os nativos

dividiram o ensino em duas categorias, sendo que uma era escola das primeiras letras, com

instruções primária, voltada para filhos de portugueses e índios; a outra era educação média,

dirigida aos meninos brancos, cuja formação consistia em mestres em artes e bacharéis em

Letras. Nesse contexto, a escola era negada aos negros, mesmo os livres; segundo a autora,

isso ocorreu até a metade do século.

O Antigo Quilombo Cabula sofreu mudanças ao longo do processo de ocupação e

urbanização, assim como as demais localidades. Dessa forma, a área delimitada que

atualmente compreende o miolo, assim chamado por estar geograficamente no centro da

cidade do Salvador, caracterizava-se, inicialmente, pelas inúmeras chácaras existentes (PENA,

2010).
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Desde o processo de urbanização, a localidade do Antigo Quilombo Cabula vem

sendo ocupada desordenadamente, onde a população cresceu sem planejamento, acarretando

em problemas de habitação e saneamento básico, entre outros que afetam diretamente a

qualidade de vida. Vale ressaltar que a caracterização aqui descrita, desses povos que

habitavam a região entrará no roteiro do jogo para compor a história do Antigo Quilombo

Cabula. São aspectos fundamentais para compreender as tradições ainda existentes na região.

A mata que antes serviu como local dos negros escravizados fugidos deu lugar às

chácaras, bem como fazendas com plantações de laranjas, entre outras frutas que atendiam às

necessidades dos proprietários e também eram comercializadas na região. Nesse sentido, D.

Cleuza de Matos do Nascimento, (D. Dadá), moradora da Estrada das Barreiras, lembra

algumas mudanças ocorridas na localidade.

Ainda de acordo com ela, a comunidade também festejava o São João, os jovens

migravam para as festas vizinhas, no Arraial, Saboeiro e Engomadeira, portanto a população

era unida. A Estrada das Barreiras tinha pouco acesso, pois havia pouca moradia, era caminho

para o bairro do Beiru. A moradora recorda que a Estrada das Barreiras passou a se

desenvolver na primeira visita do Papa ao Brasil. Diz que para facilitar a chegada do Papa ao

Centro Administrativo, o Antônio Carlos Magalhães abriu a estrada asfaltada que dava acesso

ao que hoje se chama Paralela ou Avenida Luís Viana Filho.

Antes dessa mudança, a localidade era uma trilha estreita; não havia água encanada,

a comunidade era abastecida por meio de fontes, de onde carregavam lata d’água; a luz

elétrica chegava com fiação em cercas ou postes de madeira. Conta que São Gonçalo e

Engomadeira eram localidades mais evoluídas e que a Estradas das Barreiras iniciou esse

processo na década de 1970. Lembra que as casas eram de taipa, com cobertura de telha e

cercadas com madeira e arame.

No início do século XIX a localidade do Cabula possuía uma população
de 160.000 pessoas; havia distância entre as construções, não havia luz
elétrica e quase nenhum saneamento básico. Para obter água limpa os
trabalhadores tinham que carregar vasilhas em suas cabeças, pois 60% das
águas vinham de fontes; também, 37% das residências não tinham banheiro
e 100% delas não possuíam esgotamento sanitário. (CHAVES, 2016, p. 40).

Atualmente, existem famílias em contexto urbano vivendo nas condições citadas

acima. Dessa forma, o depoimento da moradora da Estrada das Barreiras contribui para a

construção do roteiro que deve apresentar aspectos rurais do local, bem como o processo de

urbanização, portanto fundamental para esta pesquisa.
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Ainda de acordo com a entrevistada, no Saboeiro havia muitas chácaras, roças,

plantação de diversas frutas, inclusive de laranja, portanto poucas famílias pobres. O acesso

local era por uma estrada de barro e havia algumas empregadas domésticas. Afirma que no

Cabula, havia plantação de laranja na atual localidade do supermercado Hiper Bompreço,

também na entrado do São Gonçalo já existiam outras plantações de frutas como a manga.

Comenta que o espaço do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, de Mãe Stella de Oxóssi era

maior, mas houve distribuição de terra, utilizada na construção de casas que serviam de

hospedagem para as pessoas que participavam dos festejos, no entanto algumas

permaneceram no local, firmando residência e, com isso, a consequente preservação da mata

existente no local. Afirma que no governo de Roberto Santos foi construído o hospital de

mesmo nome no Cabula, mas o espaço seria na Engomadeira, mas o local era habitado e tal

construção desapropriaria várias famílias. Como a comunidade foi contra essa ação, a obra foi

realizada no Saboeiro, pois havia mata e chácaras no local.

A moradora afirma que utilizava o serviço de bonde para ir à cidade, localizado na

ladeira do Cabula, assim como no Retiro. Conforme foi dito anteriormente, a localidade do

Cabula, no passado, foi palco de resistência dos negros escravizados enquanto espaço de

refúgio destes, bem como para as práticas religiosas, manifestações e tradições culturais

trazidas da África.

Pena (2010) afirma que na década de 1970, no Cabula, visto como bairro periférico,

surgiram diversos conjuntos habitacionais populares, construídos pelo Estado que naquele

momento investia no setor habitacional para classes populares. Com o passar dos anos, a

região se desenvolveu, onde surgiram grandes empresas como redes de supermercados e

também bancárias, telefonia, instituições de ensino superior, shopping, portanto serviços

diversificados.

Atualmente, a localidade do Antigo Quilombo Cabula sofre problemas

socioambientais com o aumento de especulações imobiliárias entre outros tipos de interesses

particulares de empresas que visam, acima de tudo ao lucro. Para Anjos (2013) essa região

ocupa espaço privilegiado da cidade por estar em altitude elevada e apresentar ventilação e

vista panorâmica, além de possuir diversas vias de acesso, portanto tem atraído investimentos

de nível elevado, como os condomínios fechados, a exemplo do Horto Bela Vista, situado

entre Pernambués, Saramandaia e o Cabula.

A partir disso, faz-se necessário mobilizar essas comunidades afetadas com as

questões de desapropriação e implantação de empreendimentos descontextualizados do

cotidiano dos moradores locais. O Antigo Quilombo Cabula é composto por bairros populares,
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no quais a maioria das habitações se deu com construções irregulares e a ocupação

desordenada, densa aglomeração humana, com problemas de infraestrutura, o que facilita a

pressão dada por grupos que atuam nessas áreas para que elas sejam desocupadas devido aos

interesses da especulação imobiliária. Essa influência pode ser notada nos discursos de

programas de TV, rádio e impressos, quando publicam informações sobre índice de violência

nesses bairros, potencializando a gravidade do fato, deixando os moradores com sensação de

insegurança e consequente desinteresse em permanecer no local.

A falta de condições básicas de sobrevivência está presente nas grandes cidades e,

em Salvador, no miolo e/ou Antigo Quilombo Cabula. A população carece de atendimento em

postos de saúde, de saneamento básico, regularização de habitação espaço para prática de

esporte e lazer, entre outros. Alguns bairros dessa localidade foram apontados com maior

número de pessoas que vivem em invasões.

De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE), Salvador é a segunda capital com maior percentual da
população vivendo em invasões no Brasil, Segundo o estudo "Aglomerados
subnormais", que usou como base os dados do Censo Demográfico de 2010,
882.204 mil pessoas vivem em favelas em Salvador, ou seja, 33% (ou um
terço) da população (PITTA, 2013). Deste percentual, o IBGE aponta que a
maior parte está no Miolo, a exemplo de Nova Sussuarana, Fazenda Grande
do Retiro e Beiru, bairros que sofreram processo de degradação da área,
resultado dos impactos da ação humana sobre seu meio (ibidem). (ROCHA,
2015 p. 42).

Informações do Censo de 2010, acerca de aspectos demográficos dos bairros

delimitados e que permitem analisar aspectos sociais seguem nos Quadros 1 e 2.
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Quadro 1 - Características demográficas dos bairros do Antigo Quilombo Cabula

Bairro População (hab) Idade Analfabetismo
(Pessoas
residentes com
15 anos ou
mais de idade
que não sabem
ler ou escrever)

Índice de
Pobreza

Rendimento médio dos chefes de
domicílio (R$)

Densidade
Demográfica
(Hab/Ha)

2000 2010 0 a 14 anos 15 a 64 anos

Total Homem Mulher

Arenoso 301,87 14.462 16.604 24,66 72,68 7,26 9,08 528,79 638,40 400,45

Arraial do
Retiro

154,96 7.425 8.938 22,50 73,92 6,14 7,47 747,90 923,03 521,98

Beiru/Tancred
o Neves

314,69 45.993 50.416 21,96 73,74 5,70 6,08 719,62 850,46 550,76

Cabula 69,41 20.056 23.869 16,52 77,65 1,26 1,18 1.919,59 2.213,15 1.432,62

Doron 255,53 4.784 8.742 15,26 79,43 1,01 0,68 1.218,52 1.503,69 979,55

Engomadeira 354,52 14.369 12.550 21,87 72,64 5,59 6,97 651,42 778,47 498,73

Estrada das
Barreiras

197,06 17.130 17.960 20,35 74,39 4,33 3,57 949,27 1.179,48 664,19

Fazenda
Grande do
Retiro

362,84 54.211 53.806 21,55 72,70 4,12 5,32 705,27 866,52 531,56

Mata Escura 116,51 25.367 32.349 21,35 75,45 6,28 7,03 722,84 872,50 543,66

Narandiba 127,86 11.747 14.368 24,05 74,01 5,93 6,32 900,29 1.113,11 673,56

Nova 249,59 10.400 12.206 26,81 70,55 7,99 10,47 597,54 801,43 368,91
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Sussuarana
Novo
Horizonte

128,39 7.907 12.952 25,37 72,06 3,80 5,44 828,32 1.001,64 555,78

Pernambués 204,79 59.119 64.983 20,10 74,86 3,71 3,38 977,10 1.161,66 729,97

Resgate 151,42 6.342 6.708 14,19 77,15 0,59 0,61 2.291,48 2.709,90 1.841,66

São Gonçalo

do Retiro

229,08 17.434 17.275 22,48 72,62 5,32 6,77 691,24 868,16 490,96

Saramandaia 343,95 10.267 11.272 27,42 69,61 10,21 11,17 497,26 608,19 363,96

Sussuarana 186,30 23.423 28.809 24,79 71,91 6,38 7,59 606,40 732,34 453,94

Fonte: Elaborado pela autora com base em: (CONDER, 2012).
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Os dados acima mostram que tanto o analfabetismo quanto o índice de pobreza e

rendimento em (R$) reais dos chefes de família, nos bairros Arenso, Arraial do Retiro,

Beiru/Tancredo Neves, Engomadeira, Mata, Escura, Narandiba, Nova Sussuarana, São

Gonçalo do Retiro, Saramandaia e Sussuarana aparecem em maior porcentagem, e o resultado

está diretamente ligado ao maior número de habitantes apresentado. Isso reflete nos

problemas sociais existentes, que vão desde os conflitos na educação familiar, educação

escolar, com o meio socioeconômico e a relação com o consumismo e imediatismo das coisas,

à questão do poder de ter bens materiais. Nesse contexto, estão os jovens que residem nessas

localidades e querem se inserir na sociedade, muitas vezes, a partir do que é veiculado na

mídia, nas redes sociais e na visão mercadológica do mundo atual. O analfabetismo entre

jovens e adultos aparece em maior proporção, sendo que a defasagem ou distorção idade-série

contribui para esse resultado, bem como a evasão ou repetência (ALVES et al, 2007).

A localidade do Antigo Quilombo Cabula, de acordo com Alves (2013), dispõe de

oitenta escolas públicas formais das redes estadual e municipal, conforme Quadro no

Apêndice K, ambas têm participação no resultado do índice de analfabetismo, tanto para os

bairros com percentual negativo e também para o positivo. Os estudantes têm os anos iniciais

na escola municipal, passam a cursar ensino médio nas estaduais, sendo, portanto, um ciclo

que perpassa essas redes de ensino. Pela experiência adquirida durante participação em

projetos de extensão universitária em algumas dessas escolas apresentadas, pode-se observar

que a maioria dos estudantes, carece de conteúdos que mostrem a história e contexto local,

exceto os da escola municipal Eugênia Anna dos Santos, localizada no Terreiro Ilê Axé Opô

Afonjá, da Ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, no bairro do São Gonçalo do Retiro, pois lá há um

trabalho a partir da oralidade.
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Quadro 2 - Características dos domicílios particulares dos bairros do Antigo Quilombo Cabula.

Bairro Abastecimento de água em

domicílios particulares

permanentes

Esgotamento Sanitário Domicílios particulares

permanentes que

possuem energia

elétrica

Coleta de lixo em domicílios particulares
permanentes

1-Coletado por serviço de limpeza na porta
2-Coletado por caçamba (contêiner)
3- Jogado em terreno baldio
4- Jogado em corpos de água
5- Outros

Rede Poço/Nascente Outros Adequado/ Inadequado

Arenoso 98,22 0,13 1,65 94,69 4,21 99,76 1. 37, 48
2. 53,82
3. 8,42
4. 0,04
5. 0,24

Arraial do
Retiro

95,95 0,14 3,91 93,07 4,33 99,37 1. 45,06
2. 49,70
3. 4,78
4. 0,11
5. 0,35

Beiru/Tancred

o Neves

99,49 0,11 0,39 97,44 2,38 99,79 1. 54,97
2. 39,07
3. 5,36
4. 0,47
5. 0,12

Cabula 99,82 0,07 0,11 98,95 1,04 99,90 1. 59,39
2. 38,73
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3. 1,14
4. 0,01
5. 0,02

Doron 99,96 0,00 0,04 98,62 1,38 100,00 1, 43,19
2. 56,72
3. 0,09
4. 0,00
5. 0,00

Engomadeira 99,46 0,02 0,52 97,73 2,12 99,75 1. 66,69
2. 30,52
3. 1,73
4. 0,99
5. 0,07

Estrada das

Barreiras

99,57 0,16 0,28 95,84 4,05 99,76 1. 54,64
2. 43,52
3. 1,64
4. 0,07
5. 0,14

Fazenda

Grande do

Retiro

99,38 0,08 0,55 98,50 1,27 99,70 1. 48,33
2. 48,87
3. 2,38
4. 0,04
5. 0,38

Mata Escura 98,81 0,07 0,11 95,81 3,42 99,65 1. 52,77
2. 42,80
3. 3,02
4. 0,43
5. 0,97

Narandiba 99,43 0,22 0,36 79,80 20,01 99,91 1. 13,07
2. 84,88
3. 2,02
4. 0,00
5. 0,04
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Nova

Sussuarana

97,13 0,08 2,78 89,05 8,00 99,56 1. 37,11
2. 61,40
3. 0,63
4. 0,47
5. 0,39

Novo

Horizonte

99,50 0,12 0,37 95,78 4,02 99,85 1. 28,91
2. 65,83
3. 4,59
4. 0,10
5. 0,56

Pernambués 99,63 0,13 0,23 97,21 2,61 99,92 1. 56,17
2. 42,34
3. 1,37
4. 0,04
5. 0,08

Resgate 99,74 0,22 0,04 99,87 0,13 99,96 1. 70,03
2. 29,97
3. 0,00
4. 0,00
5. 0,00

Saboeiro 99,78 0,22 0,00 96,92 2,95 100,00 1. 48,40
2. 51,30
3. 0,13
4. 0,00
5. 0,17

São Gonçalo

do Retiro

99,34 0,26 0,4 95,57 4,13 99,75 1, 58,15
2. 30,41
3. 11,35
4. 0,00
5. 0,10

Saramandaia 98,29 0,14 1,57 95,10 3,91 99,30 1. 28,04
2. 63,24
3. 8,67
4. 0,03
5. 0,03



35

Sussuarana 99,17 0,25 0,58 96,62 3,13 99,67 1. 39,62
2. 51,51
3. 8,58
4. 0,05
5. 0,24

Fonte: Elaborado pela autora com base em: (CONDER, 2012).
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O resultado da prestação de serviços aos bairros do Antigo Quilombo Cabula, como

o abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e coleta de lixo mostra uma

porcentagem elevada no que refere ao atendimento adequado ou suficiente na oferta desses

serviços. No entanto, na maioria desses bairros, visivelmente encontra-se lixo doméstico

espalhado na calçada, sendo que onde há um contêiner eles transbordam, devido ao nível

elevado de resíduos sólidos encontrados.

Essa situação está atrelada ao hábito dos moradores de descarte do lixo em qualquer

horário, assim como a falta de cumprimento de horário e dia de recolhimento desse material,

pela empresa responsável. Dessa maneira, o problema acarreta outras questões como o

impacto no meio ambiente, pois muito lixo vai para esgotos, córregos e até rios mortos pela

poluição e degradação, portanto representando menor percentual de uso de poços e nascentes

no consumo doméstico. Há também presença de animais prejudiciais à saúde, como os ratos

que disputam a calçada com moradores, podendo adentrar as residências, o que reflete o mau

funcionamento de esgotamento sanitário na localidade.

2.3 ASPECTOS AMBIENTAIS

Conforme foi dito, na localidade do Antigo Quilombo Cabula, posteriormente foram

construídas diversas chácaras. Ainda com características rurais ficou conhecida pelo cultivo

da laranja, que em determinado período, além de consumo local serviu para exportação.

[...] a região onde está localizado o bairro do Cabula, segundo a nova
delimitação, outros bairros como Resgate, Saboeiro, Doron e Narandiba, era
conhecida por ser uma área com fortes características rurais e por suas
plantações de laranjas. Ainda segundo os autores, essas terras foram, por
volta do século XVI, doadas a Antônio de Ataíde e posteriormente
arrendadas ao senhor Natal Cascão, que construiu a capela de Nossa Senhora
do Resgate, atualmente conhecida como Igreja da Assunção. Nascia então
um pequeno povoado a partir da ocupação nos arredores dessa igreja. (LIMA,
2010, p. 35).

Com o passar do tempo, a ruralidade foi desaparecendo, e de acordo com Lima (2010)

os laranjais se destituíram devido às pragas, sendo assim, as áreas foram loteadas e vendidas,

dando lugar à urbanização que ocorreu a partir do século XX, precisamente na década de

1970, com a construção dos conjuntos habitacionais. Esses aspectos rurais, bem como as

mudanças ocorridas posteriormente, terão papel fundamental na composição do roteiro do

jogo, pois são elementos que evidenciam a construção histórica da região.
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Atualmente, a localidade apresenta alguns espaços com áreas verdes. O 19º Batalhão

de Caçadores, do Exército - 19º BC, situado no Cabula, revela a existência da Represa do

Cascão e Mata Atlântica, conforme figuras 4, 5 e 6, a seguir.

Figura 4. Represa do Cascão - 19º BC - Cabula

Fonte: Silva, 2012.

Figura 5. Represa do Cascão - 19º BC - Cabula

Fonte: Silva, 2012.

Figura 6. Mata Atlântica - 19º BC - Cabula

Fonte: Silva, 2012.
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As imagens, apresentadas acima, demostram que há locais com mata ainda

preservada, assim como a represa que na década de 1905 abasteceu a cidade de Salvador. Por

ser um lugar de uso do exército, onde é utilizado para atividade física e treinamento dos

soldados, além de outras demandas do comando, as áreas em maior parte, não estão

degradadas. Entretanto há presença de lagoas já com nível considerável de poluição, uma

delas está localizada no bairro Arraial do Retiro e na comunidade Amazonas, antes conhecida

como Timbalada. De acordo com Araújo et al (2013) a comunidade Amazonas que fica

próxima do shopping Master, do qual se tem uma vista panorâmica da pedreira que

atualmente funciona como lagoa é considerada espaço de lazer dos moradores e para

visitantes. A descrição dos aspectos ambientais atuais do território do Antigo Quilombo

Cabula é necessária para compor o roteiro do ambiente proposto na campanha.

No bairro da Mata Escura, de acordo com Nunes et al (2013) há uma área conhecida

como represas do Prata e da Mata Escura, projetadas pelo engenheiro Theodoro Sampaio e

construídas no início do século XIX. Ainda conforme esses autores, caracterizado como vale

profundo e de vegetação composta de floresta tropical, em março de 1975 a área era

considerada em duas partes, sendo uma como arborizada em torno da Represa da Mata Escura

e outra como Represa do Prata, onde em 1977, por meio da lei passou a ser Área de

Preservação Permanente e, posteriormente, em 1988, ratificada como parte do Sistema

Municipal de Áreas Verdes.

O entorno das represas do Prata e da Mata Escura é formado por uma
cobertura vegetal variada e também remanescente de Mata Atlântica, a qual
inclui árvores de grande porte, frutíferas ou não, como jaqueiras, mangueiras
e conjuntos de eucaliptos. Apresenta também vegetação de menor porte do
tipo aquática. Essa área verde representa em torno de 25% da extensão total
do bairro, sendo que 74% da área restante estão ocupados por edificações, e
somente 1% permanece vazio. (CALDAS; SANTOS, 2011, p. 15).

Sendo a represa do Prata a primeira, cuja capacidade abastecia a cidade do Salvador,

atualmente o local é tratado com descaso, estando poluída devido aos diversos problemas

ambientais do entorno que vão desde à ocupação da área de forma desordenada, provocando

desmatamento, além da especulação imobiliária que é crescente na região e os fatores

climáticos oriundos dessas práticas que também vêm de ações macro.

Os recursos hídricos, juntamente com a vegetação existente, constituem um
sistema único de valor ambiental. Porém, no seu entorno, crescem
desordenadamente várias invasões ameaçando o que resta de verde na região.
Como consequências ocorrem o desmatamento e a poluição através de
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insumos biodegradáveis ou reciclados atingindo, principalmente, as represas
do Prata e da Mata Escura. (CALDAS; SANTOS, 2011, p. 15).

A existência do Horto do Ibama e do Ministério da Agricultura faz do bairro da Mata

Escura local com grande área de recursos naturais, mas também de desintegração destas,

oriunda da ação do homem que também sofre pelas mazelas sociais, pela necessidade de lugar

para morar, ausência de educação ambiental e tantas outras carências que a maioria da

população enfrenta nas grandes cidades. Assim, observa-se que a construção de

empreendimentos imobiliários na localidade também é um fator que agride diretamente o

meio ambiente, pois as áreas verdes são retiradas e dão lugar ao muro de concreto que separa

os condomínios de luxo transformados em bairro, da população residente na comunidade. As

Figuras 7 e 8 a seguir, refletem essa realidade.

Figura 7 - Empreendimento construído em área verde do Cabula

Fonte: http://jvfempreendimentos.com.br/wpcontent/uploads/2016/09/TorreAllegri.jpg.

Figura 8 - Foto aérea do empreendimento Allegri, no Cabula, em construção

Fonte: http://jvfempreendimentos.com.br/wp-content/uploads/2015/06/image013.jpg.
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O investimento em imóveis residenciais, na localidade, atrai empresários devido ao

menor valor de compra de terrenos, bem como à proximidade com diversas regiões, conforme

já foi dito, além dos serviços oferecidos.

Em entrevista ao Jornal Correio da Bahia, o jornalista Bittencourt (2017) conversou

com José Alberto de Vasconcelos, segundo vice-presidente da Creci-Bahia, o qual afirma que

a procura de construtoras por investimento no Cabula se dá pela proximidade e pelo custo.

Para o 2º vice-presidente da Creci-BA, José Alberto de Vasconcelos, outro
fator que explica a procura de construtoras pelo bairro é a proximidade do
Cabula com importantes regiões da cidade. O bairro possui saída para a
Paralela, Barros Reis e Iguatemi. [...] Hoje tem bastante lançamento no
Cabula. Outro fator que ajudou o mercado imobiliário no bairro foram os
terrenos, que eram mais baratos ali e isso ajudou na efetivação de
empreendimentos. As construtoras compravam os terrenos mais baratos e
isso viabilizava o processo de construções, opina. (BITTENCOURT, 2017).

A imagem a seguir mostra como a publicidade é feita para atrair investidores ou

clientes.

Figura 9 - Descrição da localidade do Empreendimento

Fonte: http://www.allegricabula.com/

Esse conflito socioambiental vai além da atuação de empreendimentos imobiliários,

pois a questão das invasões em locais de preservação também contribui para o desmatamento.

Na medida em que o indivíduo necessita de abrigo para sobreviver e não tem condições
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financeiras para adquirir um imóvel, ele constrói na mata o seu lar. Com isso, ocorre falta de

planejamento de uso e ocupação do solo e a poluição aumenta com os resíduos sólidos devido

a ação humana.

A caça de aves, por exemplo, caracteriza-se como uma prática comum para alguns

moradores, especialmente os jovens que veem nessa ação uma forma de lazer ao prenderem

pássaros em gaiolas ou até mesmo para fins de comercialização. Rios também foram poluídos

e ocupados, atualmente, pelos esgotos. É necessário, portanto, que a população tenha

consciência da importância de preservar o meio ambiente, por meio de ações cotidianas.

Assim como no horto da Mata Escura, a presença do Terreiro de Candomblé, Bate Folha, de

nação Angola, que de acordo com Nunes et al (2013) se instalou desde o século passado em

1916, contribui para a preservação do bioma ali presente.

O terreiro Bate Folha abrange um patrimônio ambiental de 15 hectares de
Mata Atlântica, possuindo espécies nativas e africanas utilizadas nos rituais
do culto do candomblé. Após a realização de estudos topográficos e
respectiva demarcação, o terreiro Bate Folha foi reconhecido como território
da cultura afro-brasileira. (NUNES et al, 2013, p. 245).

Nesse sentido, reflete-se, também, a relação de respeito à natureza do terreiro que em

suas práticas preserva recursos naturais quando articula esses elementos às tradições culturais

que, por vezes, são discriminadas em contexto de intolerância religiosa. Na comunidade do

São Gonçalo do Retiro há os Terreiro de nação Keto, Ilê Axé Opô Afonjá, fundando em 1910,

também de tradição, e que contribui para a preservação do meio ambiente, bem como para o

diálogo e compartilhamento da religião de matriz africana, além de valorização da cultura.

Essas características também estarão implícitas na composição do jogo, portanto necessárias

neste capítulo.

2.4 CULTURA

Atualmente, o Antigo Quilombo Cabula dispõe de uma diversidade cultural

expressiva, algumas das categorias que vão desde a concentração de grupos culturais como

músicos, samba de roda, capoeira, poetas/poetisas, artistas plásticos, artesãs, grafiteiros e

saraus. No que tange a religiosidade, os terreiros representam a tradição de matriz africana e

que, portanto, mantém em alguns a ancestralidade que permeia a localidade, contribuindo para

a preservação da herança cultural e também ambiental, a exemplo do Terreiro de Candomblé

do Bate Folha Manso Banduquenqué ou Sociedade Beneficente Santa Bárbara do Bate Folha,
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localizado no bairro da Mata Escura, considerado um dos mais antigos templos afro-

brasileiros da tradição cultural Kongo-Angola (SÁ et al, 2013).

[...] Sinônimos de resistência e carregados de uma grande herança cultural,
os terreiros de candomblé, incluindo aí o Bate Folha, contemplam as
comunidades em que estão inseridos mantendo-as impregnadas com a
história e a cultura plantadas pelos antepassados africanos que foram
trazidos para cá como escravos. (SÁ et al, 2013, p. 287).

A presença dos terreiros de Candomblé no Antigo Quilombo Cabula, conforme

quadro abaixo, feito por Martins (2017), revela a relação que essas casas-de-santos, assim

também chamadas, possuem com seus ancestrais que por ali passaram, quando o local ainda

apresentava características rurais como área verde e fontes hídricas, distante do que era

considerado centro ou cidade.

Quadro 3 - Espaços religiosos da Freguesia de Santo Antônio Além do Carmo

QUADRO COMOS ESPAÇOS RELIGIOSOS DOS DISTRITOS
DA FREGUESIA DE SANTO ANTONIO ALÉM DO CARMO

PRIMEIRO DISTRITO SEGUNDO DISTRITO
Igreja matriz de Santo Antônio. Capela de Nossa Senhora da Conceição, na

Cruz do Cosme.
Igreja da vulnerável ordem terceira de N.S.
da Conceição do Boqueirão, construída em
1727.

Capela do S.S Coração de Jesus, cuja
invocação é por N. S. do Resgate.

Capela de Nossa Senhora da Lapa,
localizada próxima à matriz, construída em
1771.

Candomblé em uma roça no Cabula,
segundo dados de um jornal de 1859.

Recolhimento dos perdões, que foi um
recolhimento para mulheres.

Candomblé em um terreiro no Cabula,
segundo dados de um documento policial
datado de 1826.

Convento da Soledade, ocupado pelas
religiosas Ursolinas, no Queimado.

Candomblé em Bate Folha, dados de 1838.

Capela de Santo Antônio, localizada na
fábrica de tecidos do Queimado.

Festa de culto africano no quilombo do
Cabula, dados de 1807.

Capela de N.S. do Rosário dos quinze
mistérios dos homens pretos, localizada na
antiga matriz, construída em 1811.

Fonte: Costa (1989); Salgueiro (1982).

O levantamento de terreiros atuais na localidade do Antigo Quilombo Cabula e

citados no Quadro a seguir é resultado da parceria entre a Universidade Federal da Bahia
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(UFBA) e as Secretarias Municipais da Reparação e da Habitação, cuja pesquisa apresenta

religiões de matrizes africanas na cidade do Salvador.

Quadro 4 - Terreiros georreferenciados: comunidades do Antigo Quilombo Cabula

BAIRRO Nº DE TERREIROS

Arenoso 9

Arraial do Retiro 1

Beiru/Tancredo Neves 14

Cabula 8

Doron Não consta

Engomadeira 5

Estrada das Barreiras 1

Fazenda Grande do Retiro 20

Mata Escura 9

Narandiba 1

Novo Horizonte 1

Pernambués 17

Resgate Não consta

Saboeiro 2

São Gonçalo 8

Saramandaia Não consta

Sussuarana 22

Total 118

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em CEAO (2017).

Nesse georreferenciamento há elevado número de terreiros no Antigo Quilombo

Cabula, portanto uma forma de resistência, de luta para preservação da cultura, da tradição

afro-brasileira e do saber popular passado de geração para geração, a exemplo da Escola

Eugênia Anna dos Santos, localizada no Terreiro Ilê Axé Opô Anfojá, da Ialorixá, no bairro

do São Gonçalo. A escola possui projeto pedagógico voltado para a história e cultura afro-

brasileira, contada na língua yorubá. Outra característica pioneira do terreiro é a criação do

Museu Ohun Lailai, o qual mostra vestimentas de mães de santo, ferramentas dos orixás e

folhas sagradas, entres outras particularidades da religião. Dessa forma, o candomblé alimenta

a educação que vem do povo, do afro-brasileiro que busca sua raiz, sua história.
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Assim como a religião de matriz africana, há manifestações de diferentes instituições

religiosas, entre outras expressões. Alguns artistas dessa região não só vivem da arte como

compartilha desse saber em projetos sociais, a exemplo de grafiteiros, artistas visuais e

escultores. A diversidade cultural apresentada nesse contexto servirá para a composição do

jogo que tem como base a cultura do Antigo Quilombo Cabula para a organização do Turismo

de Base Comunitária. Esses aspectos estarão no quadro de modelagem apresentado no final

deste capítulo.

Exemplo de educação e cultura encontra-se no Projeto Cidadão que visa atender

comunidade carente, crianças e jovens em situações de vulnerabilidade, atualmente parceiro

do Projeto TBC Cabula, com diversas ações, entre elas o “Cine Bate Papo” que ocorria

incialmente e quinzenalmente na Escola Cabula I, contudo atualmente ocorre de forma

itinerante.

Vale ressaltar a atuação do projeto “Alimento Cultural”, no qual o mesmo em

parceria com a UNEB e outras instituições, dispõe de livros doados, com literatura

diversificada e disponibilizada em geladeiras itinerantes (levadas para eventos, espaços

culturais, comunidade, escola e universidade, entre outros), recicladas e utilizadas como

pequeno acervo. Outro exemplo de cultura e tradição é o Terno de Reis Rosa Menina, que de

acordo com Nascimento (2012) teve como fundador Sr. Nascimento e D. Luiza, sua esposa,

moradores do bairro de Pernambués.

Além do terno, nessa comunidade há presença de mestres de capoeira e músicos. A

musicalidade está presente em toda a região, e quando se chega ao Beiru não é diferente, pois

há diversos artistas, jovens envolvidos com dança, escritores, poetas e atores de teatro.

Em Sussuarana, há um grupo de artistas que faz parte do “Sarau da onça”1,

movimento que dá visibilidade a esses artistas; além disso, no Cabula, a “Associação Artístico

- Cultural Odeart”2, que visa valorizar teatro, música, dança, artes visuais e demais expressões

da cultura local, numa perspectiva majoritariamente constituída por linguagens afro-

brasileiras locais. Pintura em tela, arte grafite, artesanato a exemplo do Cultarte3, grupo de

artesãs do Antigo Quilombo Cabula, que de acordo com Souza e Santos (2016) foi criado em

2012, a partir da II Mostra de Cultura e Produção Associada ao Turismo e à Economia

Solidária, que ocorreu concomitantemente ao II Encontro de Turismo de Base Comunitária e

Economia Solidária – II ETBCES, vinculado ao projeto de pesquisa-ensino-extensão Turismo

1 Mais informações em:< http://saraudaonca.blogspot.com.br/>.
2 Mais informações sobre a Associação em: http://artebagacodeart.art.br/page_3.html.
3 Mais informações sobre o Grupo Cultarte em:< https://www.facebook.com/cultartecabula.

http://artebagacodeart.art.br/page_3.html
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de Base Comunitária no Cabula – TBC Cabula, no qual atualmente participam feiras e mostra

de cultura popular, a exemplo da feira permanente, localizada não campus I da UNEB.

Apesar dessa riqueza cultural, há também diversos talentos que não têm visibilidade,

muitas vezes por não terem oportunidade de mostrar sua arte pela desvalorização e

desmobilização que, de certa forma, aparecem como estratégia para que essas pessoas de

comunidades populares e marginalizadas não tenham perspectiva de vida, não apenas no

sentido econômico, mas, sobretudo, ao que se refere à ação política, ao olhar crítico para as

mazelas ao redor e à busca por transformação coletiva dessa realidade.

Movimentos populares e outras formas de organização são relevantes nesse sentido,

pois na medida em que discutem problemas sociais, e nesse diálogo buscam emancipação dos

sujeitos, abrem os olhos para o que há de melhor na sua comunidade, conhecendo e

valorizando a sua história. Nessa perspectiva, tem-se como exemplo o “Fórum social do

Beiru4”, organizado pela comunidade para discutir as problemáticas sociais do bairro;

“Coletivo Beiru em movimento5”, que também atua nas redes sociais com temáticas diversas

sobre política, economia e gênero, entre outros que estão imbricados na sociedade e afetam

direta e indiretamente essas comunidades.

2.5 ECONOMIA

A economia existente no período de atividade do Quilombo Cabula, no século XIX,

era composta por pequenas produções, pois havia roças na região. De acordo com estudo de

Martins (2017) o Cabula era tido como local de terras férteis, que posteriormente foi rica em

produção de laranja de umbigo, onde havia pequenos roceiros, portanto as roças eram

compostas por árvores frutíferas, além da existência de rios e lagoas, o que facilitava a pesca,

bem como a possível cultura da caça.

Com o passar dos anos, a região que tinha características rurais foi dando espaço às

construções urbanas. As características de modo de produção desse período, assim como a

existência de recursos naturais preservados na localidade entrarão na composição do roteiro

do jogo.

Na década de 1970, o Cabula, tido como bairro periférico, constituiu diversos

conjuntos habitacionais populares, construídos pelo Estado que naquele momento investia no

setor habitacional para classes populares (PENA, 2010, p. 10).

4 Mais informações sobre o movimento em: http://forumsocialdobeiru.blogspot.com.br/.
5 Mais informações em:< https://www.facebook.com/groups/222656484516155/?fref=ts>.

http://forumsocialdobeiru.blogspot.com.br/
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O Miolo hoje é caracterizado pela sua multifuncionalidade, pois em seu
espaço há presença de residências, instituições, serviços e comércios. Nas
áreas residenciais existem padrões de ocupação planejada decorrentes da
implantação dos conjuntos habitacionais, porém está presente em maiores
proporções a ocupação espontânea oficial, em que os serviços de saneamento
básico, acessibilidade, segurança e equipamentos urbanos são cada vez mais
precários. (MASCARENHAS, 2008, p. 22).

A região do antigo Quilombo Cabula vem crescendo em população, no ano de 2015,

numa visão geral, no que refere à habitação, em sua maioria composta por conjuntos

habitacionais, moradias irregulares e comércio diversificado como: quitandas, farmácias,

instituições financeiras e de ensino superior, clínica médica, feiras livres e outros. Essas

características descritas acima serão apresentadas no roteiro do jogo, portanto são

fundamentais nesse contexto para compreender a realidade atual das comunidades populares.

Estudos mostram o perfil socioeconômico de alguns logradouros da população dessa região.

Segundo levantamento realizado por Fernandes (2003), entre 1976 e 2000
foram construídos 34 conjuntos habitacionais/condomínios no Cabula,
totalizando 9935 unidades residenciais. Tais empreendimentos eram
principalmente voltados às classes média e baixa, com rendas reais entre 3 e
5 salários mínimos no caso dos construídos pela URBIS, rendas entre 5 a 10
salários mínimos quando se tratava de empreendimentos feitos pelo Instituto
de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP) e daí em diante de
competência da Caixa Econômica Federal (CEF). Até 1999 a categoria
residencial que caracterizava o Cabula eram esses grandes conjuntos
habitacionais construídos pela URBIS e pelo INOCOOP, de caráter popular,
diferenciando essa região do restante da cidade de Salvador (FERNANDES,
2003). Todavia, essa realidade começa a sofrer alterações mais acentuadas
após o ano 2000, quando vários condomínios foram e estão construídos
nesse local com uma tipologia habitacional diferente da adotada pelos órgãos
anteriormente citados. (PENA et al, 2011, p. 10).

Esse estudo traz análise do ano 2000, que atualmente em 2017, a partir de visão

panorâmica do cotidiano da localidade, mostra algumas similaridades em que se encontram

moradores, considerando os aspectos pesquisados. Entretanto ao levar em conta a geografia

social nesses bairros do Antigo Quilombo Cabula, onde os conjuntos habitacionais aparecem

em nível melhor que as demais residências, principalmente aquelas construídas em topografia

considerada irregular e de risco, as quais carecem de saneamento básico, conforme foi

levantado nos aspectos sociais no tangente às “Características dos domicílios particulares” da

localidade, pode-se perceber como a configuração atual representa essa desigualdade que está

atrelada aos fatores econômicos, também mostrados no quadro a seguir.



47

Quadro 5 - Características demográficas Antigo Quilombo Cabula: Índice de pobreza e rendimento médio dos chefes de domicílio
Bairro Índice de

Pobreza

Rendimento médio dos chefes de domicílio (R$)

Total Homem Mulher

Arenoso 9,08 528,79 638,40 400,45

Arraial do Retiro 7,47 747,90 923,03 521,98

Beiru/Tancredo Neves 6,08 719,62 850,46 550,76

Cabula 1,18 1.919,59 2.213,15 1.432,62

Doron 0,68 1.218,52 1.503,69 979,55

Engomadeira 6,97 651,42 778,47 498,73

Estrada das Barreiras 3,57 949,27 1.179,48 664,19

Fazenda Grande do
Retiro

5,32 705,27 866,52 531,56

Mata Escura 7,03 722,84 872,50 543,66

Narandiba 6,32 900,29 1.113,11 673,56

Nova Sussuarana 10,47 597,54 801,43 368,91

Novo Horizonte 5,44 828,32 1.001,64 555,78

Pernambués 3,38 977,10 1.161,66 729,97

Resgate 0,61 2.291,48 2.709,90 1.841,66

São Gonçalo do Retiro 6,77 691,24 868,16 490,96

Saramandaia 11,17 497,26 608,19 363,96

Sussuarana 7,59 606,40 732,34 453,94

Fonte: Elaborado pela autora com base em Conder (2012).
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Nos dados coletados no quadro acima, se pode observar que o índice de pobreza nos

bairros Arenso, Arraial do Retiro, Beiru/Tancredo Neves, Engomadeira, Mata Escura,

Narandiba, Nova Sussuarana, São Gonçalo do Retiro, Saramandaia e Sussuarana aparece em

maior porcentagem e está diretamente ligado ao rendimento em (R$) reais dos chefes de

família. Os demais bairros com índice menor, consequentemente, possuem número de

habitantes reduzido e serviços de esgotamento sanitário, coleta de lixo, água e luz atendidos.

A partir desse panorama socioeconômico da região, buscou-se articular esse

resultado com elementos cotidianos atuais que permitem refletir a configuração da economia

no Antigo Quilombo Cabula. Adota-se aqui o termo de economia capitalista, utilizado por

Singer (2002), que ao tratar de economia solidária contrapõe o modelo hegemônico

estabelecido em nossa sociedade. Nessas comunidades, há instalações de empresas de

serviços que empregam alguns moradores da localidade, mas também de outros bairros da

cidade. Entre essas empregadoras estão as operadoras de telefonia celular, supermercados,

lojas comerciais, agências bancárias, instituições de ensino público e privado, e lanchonetes.

Mesmo com a construção de shopping center na região, as vagas de trabalho

ocupadas pelos moradores continuam sendo as de baixa remuneração, função que vai de

atendimento ao público aos serviços gerais e segurança patrimonial, entre outras. Para cargos

mais altos há exigência de experiência e escolaridade, dificultando o acesso à vaga dos que

residem no entorno, pois não preenchem o perfil exigido. Contudo, para efeito dessa pesquisa,

acredita-se ser relevante discutir a economia do Antigo Quilombo Cabula a partir do comércio

e serviços existentes, tomando por base o estudo de Santos (2013) que analisou esses aspectos

na região.

O autor traz discussão conceitual sobre comércio, que para ele significa comprar e

vender. Afirma que a população da região do Cabula usa predominantemente o comércio

formal, apesar de essa região ainda ter feiras livres com venda de verduras e cereais, vestuário,

calçados e brinquedos, dentre outros produtos; também há presença, nesse sentido, de

comércio informal como bancas de CDs, DVDs, relógios, baianas de acarajé, barracas de

churros, pipoqueiros e barraquinhas de hot dog localizados em áreas distintas da região

(SANTOS, 2013).

Atualmente o comércio informal aparece consideravelmente na região. Alguns

moradores empreendedores possuem pequenos restaurantes e bares com oferta de “comida

caseira”. É comum encontrar barbearias, barracas de hortaliças, frutas e verduras em pontos

isolados, barracas de bijuterias e quitutes de fazenda. Essa descrição apresentada será
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utilizada na composição do roteiro, pois representa algumas tradições que ainda estão

presentes atualmente e que são valorizadas na organização do TBC.

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a economia da região é movimentada dentro

do comércio formal e informal, no qual os moradores, gestores de seu pequeno negócio,

buscam sobrevivência diante das dificuldades encontradas no mercado de trabalho. Todavia

alguns comerciantes informais preferem atuar nesse setor porque acreditam nesse modo de

produção. Essa reflexão também pode ser contemplada no diálogo com os estudantes de

comunidades que vivem as mazelas sociais.

Abordar esse tema permite pensar as problemáticas atuais ao discutir a alteridade,

reconhecendo e afirmando cada um em sua dimensão. É também uma possibilidade de escuta

sobre a percepção dos estudantes referente ao contexto político e social, considerando-se o

processo histórico que ocorre desde a concepção eurocêntrica. Com isso, questões

apresentadas terão um papel relevante no roteiro do jogo e serão apresentadas no quadro

elaborado no final deste capítulo, considerando-se a conjuntura de desigualdade

socioeconômica que permeia os dias atuais.

2.6 CONTRIBUIÇÃO DO CONTEXTO PARA A MODELAGEM DO JOGO RPG

Feito o levantamento desse contexto, observam-se elementos importantes nos

estudos realizados, bem como do olhar atento para o cotidiano dessas comunidades, nas quais

a pesquisadora se insere a partir do diálogo, dos encontros, do transitar pelo bairro, entrar na

padaria, no restaurante, na quitanda, na feira livre e na realidade cotidiana onde estão os

estudantes, portanto fatores relevantes na construção desta pesquisa.

Sendo assim, discutiram-se aspectos no contexto que serão transportados para a

modelagem do jogo, durante a elaboração do roteiro, campanha e aventuras, apresentadas

posteriormente, no capítulo 5. Para efeito de organização, o trabalho ficou sistematizado por

tópicos, da seguinte forma:

No tópico 2.1 - Contexto histórico do Antigo Quilombo Cabula, buscou-se, com isso,

discutir o processo de ocupação da localidade desde o período da formação do quilombo, bem

como sua destruição e nova ocupação já por moradores de terras demarcadas como as

fazendas e as chácaras e pelo processo de urbanização no local.

Portanto há uma necessidade de trazer essa discussão sobre a origem do território que

já foi quilombo e a transformação ocorrida na região, contudo com aspectos culturais e sociais
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ainda presentes. Dessa maneira, será necessário inserir, no jogo, elementos do contexto, no

qual os jogadores poderão identificar e relacionar a história local com o seu cotidiano.

No tópico 2.2 - Social, mostrou-se a composição da constituição dos povos que

habitavam o Brasil no período colonial, sobretudo Salvador, na Bahia. Essa descrição foi

necessária para compreender a formação da população do Antigo Quilombo Cabula, bem

como os aspectos sociais atuais, alguns consequentes do processo histórico local. No 2.3 -

Aspectos ambientais, apresentaram-se alguns locais que ainda constituem mata atlântica,

entretanto vem sendo desmatada gradativamente devido às ações do homem na localidade,

processo que vem da urbanização, das relações sociais constituídas de desigualdade, da

necessidade e do consequente descompromisso com a preservação do seu meio, tendo em

vista que nesse contexto de mazelas os sujeitos não se enxergam enquanto participantes, com

direitos e, portanto “deveres”, mas como marginalizados. Discutiu-se nesse sentido, sobre as

mudanças ocorridas, os aspectos rurais e, posteriormente, a urbanização e o aumento da

população, desencadeando os diversos problemas sociais vivenciados por comunidades

populares urbanas, cujo foco de discussão foi nas comunidades situadas no Antigo Quilombo

do Cabula.

Esses aspectos levantados, no contexto do jogo servirão para refletir a situação atual

da região, cuja problemática decorre da especulação imobiliária e desvalorização do bairro,

processo que advém do capitalismo, além da falta de conhecimento e relação com a história

dos ancestrais, portanto alguns dos fatores que levam ao desmatamento, desocupação e

desvalorização das áreas verdes e dos recursos naturais ainda presentes.

No tópico 2.4 - Cultura fez-se um breve levantamento da diversidade cultural que

existe no Antigo Quilombo Cabula. Mostrou-se a riqueza e a força artística da região, contudo

carente de apoio e articulação das comunidades para que tenham visibilidade e sejam

valorizados pelos moradores e visitantes. A simulação desse aspecto no jogo será fundamental

para compreender os princípios do turismo de base comunitária que tem como pilar a

valorização da cultura. É importante destacar isso, pois os jogadores precisam compreender

que não é preciso mudar a sua cultura ou enquadrar num formato como se fosse um pacote

turístico. TBC favorece a organização dessas pessoas para compartilhar sua cultura e o saber

popular.

No último tópico, o 2.5 - Economia apresentaram-se, de forma geral, aspectos da

economia local, a partir da ocupação rural inicial, depois urbanização com comércio e

prestação e serviços. Neles identificaram-se, por meio de pesquisa amostral, localidades da

região, mas que podem abranger pela similaridade as características entre os bairros
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delimitados. Nessa perspectiva, refletiu-se a forma como os moradores aparecem como mão

de obra, suas funções nas empresas de grande porte, principalmente capitalistas, instaladas no

Quilombo do Cabula. Para isso, fez-se um breve panorama do comércio informal da região,

destacando serviços, refletindo as relações dos moradores empreendedores com o seu trabalho,

seu modo de produzir e sobreviver.

Esses elementos da economia local permitirão aos jogadores olharem para o sistema

“engessado” e que padroniza tudo, cuja finalidade é o consumismo, a venda de força de

trabalho para entrar nesse rol que aparece como status social. Pensar nessa economia e olhar

criticamente para o cotidiano e as práticas é uma forma de compreender as políticas públicas

utilizadas ou não, para que e a quem elas servem, em como se veem enquanto sujeitos desse

processo e suas ações diante do que está posto.

Diante dessa reflexão, para o desenvolvimento e aplicação do jogo fez-se um quadro

sistematizando as informações que serão levadas para a modelagem.

Quadro 6 - Contexto do Quilombo Cabula aplicado à modelagem do RPG

Nº Categoria Descrição Modelagem do RPG
1 Contexto

histórico do
Quilombo
Cabula

História de ocupação da região, as
transformações ocorridas até a
atualidade, bem como a relação disso
com aspectos sociais e culturais que
trazem elementos de povos ancestrais
que habitaram a localidade, em outro
contexto.

 Campanha
 Aventura

2 Social Mostra a configuração dos aspectos
sociais dos povos que habitavam o
Brasil e neste caso, Salvador no
período colonial. A descrição é
fundamental para a compreensão da
dinâmica do Antigo Quilombo Cabula,
bem como os aspectos sociais atuais,
alguns consequentes do processo
histórico local.

 Campanha
 Aventura

3 Aspectos

ambientais

Configuração dos recursos naturais, da
sua preservação e desmatamento e de
como se dá essa relação de meio
ambiente com o homem e suas ações
advindas das problemáticas sociais na
qual está inserido e no papel em que
ocupa nesse processo.

 Campanha
 Aventura
 Objetivo dos

Jogadores

4 Cultura Apresenta a diversidade da cultura
local, dos artistas que vivem na região,
bem como a necessidade de
valorização e visibilidades desses
talentos e dessa riqueza pelos próprios

 Campanha
 Aventura
 Objetivos dos
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moradores. Jogadores

5 Economia Apresenta a economia da região em
torno do comércio local e serviços
diversos, onde o sujeito busca seu
modo de produzir de viver. Mas em
meio ao comércio informal emergem
as grandes empresas que também
prestam serviços e vendem produtos.

 Campanha
 Aventura
 Objetivo dos

Jogadores

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016).

Nesse sentido, vale tratar das relações atuais, da perda de referência ancestral e do

movimento de desenraizamento sutil da modernidade, em que se coloca para a sociedade,

como conceito de desenvolvimento, a venda da força de trabalho para poder consumir a

produção em série e descartável, proposta pelo próprio sistema.

Essa perspectiva envolve uma rede de articulações que desenfreadamente atinge as

relações sociais, portanto resultando nas desigualdades e mazelas presentes em nossa

sociedade, tendo como massa os sujeitos coniventes ao sistema, no sentido de quererem

alcançar o status de desenvolvimento da modernidade, aqueles que já estão no comando e que,

também, são escravizados pelo capitalismo, pois buscam sempre manter o equilíbrio do

sistema para não perder o poder; e aqueles que não aparecem em nenhuma dessas situações

porque estão à margem, por não se interessarem ou por não se convencerem do que está posto,

e mesmo dentro do sistema burlam as imposições a partir de ações individuais e coletivas.

Dessa forma, considera-se necessário contextualizar o Antigo Quilombo Cabula e

refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo, entretanto com marcas registradas no

presente; seja na cultura, no espaço/ambiente, entre outros aspectos. Esta pesquisa não tem

pretensão de esgotar as fontes, num discurso como de verdade única.



53

3 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

Existem estudos sobre a organização do Turismo de Base Comunitária em alguns

países da América Latina como no Brasil, Chile e México; além de Botsuana (África) e Índia;

entretanto nos países europeus aparecem em proporções menores. Contudo pesquisas nos

principais países emissores da América do Norte (Estados Unidos e Canadá), na Europa

(Alemanha, Espanha, Holanda e Reino Unido) buscam informações sobre o mercado de

empreendimentos turísticos por meio da Netherlands Development Organization (SNV), uma

organização internacional de origem holandesa, formada pela sociedade civil, atores nacionais

e locais dentro do governo. Essas pesquisas foram realizadas em 2009 no Nepal e na América

Latina, principalmente em Honduras, Bolívia, Equador, Guatemala, Nicarágua e Peru, a fim

de analisar seis segmentos do turismo, entre eles o cultural e de base comunitária,

voluntariado e educacional, de natureza, mochileiro e juventude, aventura e de alto padrão

(BURSZTYN; BARTHOLO, 2012, p. 108).

Nos últimos anos, o turismo tornou-se objeto de estudo nas ciências sociais,

sobretudo, quando se trata dos aspectos socioeconômicos e ambientais, os quais estão

diretamente ligados a essa atividade, uma vez estabelecida no local. Sabe-se dos impactos

negativos gerados por ele e, apesar dos debates sobre sustentabilidade, na prática, ainda

percebem-se, na grande maioria das organizações econômicas, ações inversas aos princípios

do que consideram desenvolvimento sustentável.

3.1 EVOLUÇÃO E CONCEITOS

As primeiras comunidades organizadas para o turismo com base em princípios

colaborativos e sustentáveis para o desenvolvimento local surgiram em contextos isolados na

década de 1980, na América Latina. No Brasil, existem programas de apoio ao Turismo Rural

Comunitário (TRC), como a Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar (REDE TRAF),

implantado pelo Governo Federal, objetivando o desenvolvimento rural sustentável por meio

das atividades turísticas integradas aos arranjos produtivos locais.

O Turismo Rural Comunitário apresenta uma nova alternativa para prática da

atividade turística em locais como comunidades rurais e territórios indígenas que necessitam

de apoio na luta contra as ameaças de degradação do meio ambiente, assim como a

exploração dos recursos naturais e desvalorização da cultura. Com isso, autores como Sá e
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Novo (2011) afirmam que essa nova organização da atividade turística possibilita o

desenvolvimento local e social no espaço rural.

Para melhor entendimento dessa participação comunitária na organização,

planejamento e execução, vale destacar que essa alternativa adaptada ao meio urbano coloca-

se como Turismo Comunitário - TC, e se caracteriza, de acordo com Maldonado (2009), no

encontro entre o visitante que deseja vivenciar e aprender, com o modo de vida da

comunidade receptora com esta, promovendo-se o intercâmbio cultural. A definição usada

pelo autor abrange a dimensão humana e cultural do turismo.

Outro conceito que também estabelece tais dimensões e amplia princípios formativos

para gestão dessa atividade é o Turismo de Base Comunitária que Irving (2009, p. 113)

entende como “a 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”.

Esse conceito ressalta a necessidade de primar pela cultura e formação identitária

desses grupos, promovendo o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. O

turismo comunitário propicia o encontro entre turista e residente, no qual se participa do

cotidiano da comunidade, por meio da valorização da cultura, apreciação do desconhecido,

mas não possibilita que os moradores se organizem em rede.

O turismo de base comunitária propõe que a comunidade seja a gestora do

empreendimento, no qual a valorização da cultura, do modo de viver e preservação do meio

ambiente sejam respeitados e compreendidos, primordialmente, pelas pessoas que vivem

numa localidade.

Sendo assim, a forma de organizar o TBC emerge da criação de uma rede de relações

solidárias, que por meio da hospitalidade e acolhimento ao visitante, os anfitriões ou

residentes possam trocar saberes e práticas, buscando elementos culturais, produtos utilizados

no dia a dia, encontrados nas feiras e mercados locais, primando pelo respeito, valorização

quando ao imergir no cotidiano da comunidade. Essa forma de organizar do turismo é

utilizada na proposta deste trabalho e difere do turismo comunitário, conforme quadro a

seguir.
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Quadro 7 – Diferenciação entre Turismo de Base Comunitária e Turismo Comunitário

Turismo de Base Comunitária Turismo Comunitário
Modo de organização e gestão: Segmento, tipologia ou modalidade:

Organizado pela comunidade em rede
interdependente, por meio de relações
solidárias baseadas na confiança.

Vivenciado pelo turista e ou visitante em diálogo
com sujeitos das comunidades.

Valorização da cultura, respeito e
conservação do meio ambiente.
Imersão no cotidiano das comunidades,
apreciando, compreendendo e valorizando a
cultura e o modo de ser e viver.

Imersão no cotidiano das comunidades,
apreciando, compreendendo e valorizando a
cultura e o modo de ser e viver.

Abertura para troca de saberes e práticas,
Hospitalidade e acolhimento.

Participação, voluntariado e intercâmbio cultural.

Oferta de serviços e produtos disponíveis na
localidade.

Usufrui de coisas novas, diferentes do conhecido
como a comida caseira, por exemplo.

Valorização e fortalecimento das feiras
livres, mercados populares, grupos culturais,
associações e outras expressões.

Interesse no popular, original, singular e plural.

Fonte: Silva (2014).

O turismo, aliado aos princípios da sustentabilidade, pode contribuir efetivamente

para o envolvimento da comunidade nesse processo de valorização da identidade, cultura e do

meio ambiente. Para os autores (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 145) “o indivíduo

torna-se membro de um determinado grupo social aprendendo seus códigos, suas normas e

regras básicas de relacionamento, apropriando-se do conjunto de conhecimentos já

sistematizados e acumulados, formando sua identidade”.

O modo de organização da sociedade reflete vários fatores, entre eles o cultural e o

identitário, ambos relacionados diretamente ao aspecto demográfico, onde o homem se

apropria do espaço, criando o seu lugar e projetando um sentimento de pertencimento. Dessa

forma, a relação entre o turista e a comunidade não significa apenas oferta e compra de

serviços, pois quando o indivíduo decide conhecer essa cultura, ele participa do cotidiano dos

moradores.

Entretanto a definição a seguir tem por base os mesmos princípios abordados

anteriormente, tendo como diferencial a articulação coletiva, envolvendo a comunidade, de

forma colaborativa e solidária, por meio de cooperativas nas quais os benefícios sejam

compartilhados, com apoio de órgãos públicos, privados e do terceiro setor.

Entendemos o turismo de base comunitária 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
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benefício social, cultural, ambiental, econômico e político das próprias
comunidades. (SILVA et al, 2012, p. 11).

Dessa maneira, o turismo propicia alguns impactos socioambientais, através do

contato cultural, envolvendo hábitos, educação, leis, regras e demais elementos constituídos

por uma sociedade, o que em algumas situações modifica alguns espaços, através da

globalização, contribuindo para as transformações da cultura e identidade local. Com essa

breve leitura e reflexão sobre as definições para o turismo e a forma como se organiza, é

notável sua complexidade, sobretudo quando envolve a questão de sustentabilidade.

3.2 RELEVÂNCIA DO TBC PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

Pesquisas sobre práticas sustentáveis, conforme Nascimento e Silva (2010) apontam

o turismo alternativo como uma proposta para reduzir impactos sociais e ambientais, em que o

foco é o perfil do novo turista que, por sua vez, possui conhecimento sobre a importância da

valorização da identidade de uma localidade, dos bens culturais, materiais e imateriais e da

natureza, portanto um indivíduo que interage com o meio, respeitando as dimensões de cada

local, contribuindo para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável, através de ações

que beneficiem, principalmente, a população receptora.

Turismo sustentável é aquele que atende às necessidades do mercado, dos
turistas atuais e das comunidades anfitriãs, utilizando os recursos naturais e
culturais, sem comprometer a possibilidade do usufruto desses mesmos
recursos pelas gerações futuras. (LAGE, 2004, p. 74).

Esse turismo se caracteriza pela personalização do produto turístico, em que o

visitante busca experiências mais densas, vivenciando a particularidade de cada local,

diferente do turismo de massa, grande responsável pelas agressões nos espaços naturais e

destruindo os ecossistemas por causa do excesso de turistas. O perfil do turista que busca o

turismo alternativo caracteriza-se pela responsabilidade socioambiental com o destino visitado.

Deste modo, surgem novas propostas para organização da atividade turística, a fim de atender

às necessidades da comunidade receptora e às expectativas do visitante.

O termo sustentável está presente nos diversos debates sobre impactos

socioambientais, como uma alternativa para minimizar esses embates, nos quais autores como

Maldonado (2009) e Cruz (2009) falam de Turismo Comunitário, assim como nos estudos de

Irving (2009), Silva, et al (2012) e Coriolano (2006) abordam o Turismo de Base Comunitária.
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Nesse sentido, pensar em desenvolvimento local na perspectiva do TBC vai além do

conceito de desenvolvimento enquanto crescimento econômico, tendo em vista a necessidade

de discutir essa relação de maneira holística. Há estudos que buscam compreender a interação

dos indivíduos dentro das diversas formas de organizações sociais, considerando-se, também,

o comprometimento com o meio ambiente.

O tema também perpassa pelo discurso de superioridade, no qual Panhuys (2006)

situa a partir da globalização neoliberal, o que ele chama de cultura do desenvolvimento

ocidentalizado, tomando como base o art. 22 do Pacto da Sociedade das Nações Unidas

(SDN), referente à emancipação das nações e territórios que deixaram de ser governados

pelos estados soberanos, pelos quais anteriormente eram vistos como incapazes de promover

bem-estar e desenvolvimento no mundo moderno, portanto seriam tutelados por eles,

enquanto nações desenvolvidas.

Na tentativa de suprimir a desigualdade econômica, pensou-se no desenvolvimento

sustentável enquanto modelo para os demais, assim Panhuys (2006) afirma que este se tornou

referência para os responsáveis políticos e de instituições internacionais, o qual, segundo seus

promotores, deve compor três imperativos, são eles: a redução da pobreza, crescimento

econômico e a preservação dos ecossistemas. Desenvolvimento, agora, compreende as

relações sociais que vão além da estrutura econômica, perpassando por questões políticas e

ambientais de um povo atrelados às mazelas sociais.

A participação e a aceitação plena dos cidadãos é uma forma de desenvolvimento

sustentável, nesse sentido Nunes (2007) afirma que essa participação abrange a articulação

dos grupos sociais por meio da economia solidária, na qual os princípios sejam apoderados

por esses sujeitos. Considerando a economia solidária como possibilidade de

desenvolvimento local sustentável de comunidades populares, a medida adotada para que esse

processo ocorra relaciona-se diretamente à conscientização e mobilização cidadã, aspectos

apreendidos no processo educativo dentro e fora do espaço escolar, portanto nas instituições

de ensino, nos órgãos não governamentais e fóruns, entre outros.

As discussões e reflexões acerca dos benefícios de empreendimentos solidários

associativos são necessárias tendo em vista que a sustentabilidade dessa economia

compreende o processo histórico adverso dos indivíduos envolvidos, bem como as

transformações políticas, culturais, econômicas, questões de infraestrutura e acesso à

habitação, entre outros investimentos que deverão ser feitos a partir de ações em longo prazo,

por meio de políticas públicas, de fato, voltadas para as transformações sociais

(KRAYCHETE, 2007, p. 32).
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Nessa perspectiva, entende-se que pelo turismo, enquanto rede que se articula com as

diversas ciências, é possível discutir as formas de organizações sociais, bem como os conflitos

existentes e provocados por ele. Na prática, de acordo com Alves (2013) comumente os

órgãos responsáveis pelo planejamento e gestão, desenvolvem políticas visando

estrategicamente interesses econômicos, enquanto atividade multifacetada e que possibilita

maior visibilidade e desenvolvimento local, regional e nacional, o turismo necessita de uma

visão sistêmica, para que haja participação cidadã desde o seu planejamento à execução.

Isso significa dizer que a partir desse princípio o turismo passa a ser gerido por quem

de fato o faz acontecer e dá sentido à sua existência, por pessoas que residem em determinado

destino turístico, com sua cultura e tradições vistas cotidianamente, portanto a população local

enquanto protagonista de sua história. Essa dinâmica caracteriza o Turismo de Base

Comunitária que tem como elemento estruturante a comunidade autogerindo essa forma de

organização de turismo.

Essa relação de valorização e partilha possibilita o desenvolvimento local sustentável

quando na prática os indivíduos compreendem os benefícios coletivos a partir de ações como

“cuidar do bairro”, por exemplo, ou seja, o engajamento coletivo e colaborativo para resolver

questões de saúde, moradia, educação, cultura e lazer, problemas ambientais, entre outros que

afetam (in) diretamente e diariamente a vida da população local. Essa mobilização que

fortalece a cultura e história locais, elementos importantes para a organização do TBC, torna

visível a tessitura criada nesse contexto, promovendo o desenvolvimento local sustentável.

3.3 TBC NO BRASIL E NA BAHIA

O TBC no Brasil é recente e as propostas ainda são escassas no espaço urbano, tendo

em vista que sua origem remete ao contexto rural. Alguns estudos vêm se desenvolvendo

devido à necessidade de soluções para problemas econômicos, ambientais, sociais e outros, os

quais a sociedade enfrenta. Conforme divulgado pelo Ministério do Turismo, o órgão apoiou

algumas iniciativas.

A partir desses aspectos, o MTur selecionou dezoito projetos voltados para Turismo

Sustentável e de Base Comunitária para a participação na II Mostra de Turismo Sustentável,

evento ocorrido em junho de 2012 e na III Chamada para a Apresentação de Casos de Sucesso

na Implementação do Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil. Além

disso, algumas ações foram desenvolvidas como o Talentos do Brasil Rural em parceria com

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Meio Ambiente (MMA),
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Agência de

Cooperação Alemã (GTZ); lançamento da chamada pública para a seleção de projetos de

incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários na cadeia produtiva do turismo em

parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (BRASIL, 2008a).

No Brasil, há como exemplo o Projeto Acolhida na Colônia, cuja sede se localiza em

Santa Rosa da Lima, Santa Catarina; também nascido em 1996, quando um grupo de

agricultores decidiu trabalhar com a produção ecologicamente correta, originando a

Associação de Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral (AGRECO), em Santa

Rosa da Lima, nos municípios próximos às cabaceiras dos rios Braço do Norte e Capivari, e

tendo como seguidores agricultores de Gravatal e Rio Fortuna. Dessa forma, outros projetos

surgiram e formaram associações como Acolhida na Colônia, do qual a AGRECO faz parte,

tendo como proposta o desenvolvimento sustentável no meio rural, como alternativa para o

turismo, mediante atividades produzidas pela agricultura familiar.

Desde 2016 essa forma de organização do turismo vem se desenvolvendo em virtude

das tendências e demandas de novos perfis ou do público que busca destinos com roteiros

alternativos que apresentem em sua base a valorização da cultura, solidariedade,

responsabilidade social e ambiental. Conforme divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur),

o órgão apoiou algumas iniciativas, mediante seleções e chamadas de projetos que trabalham

com conceitos de sustentabilidade ambiental, econômica, sociocultural, participação,

integração, flexibilização e descentralização (BRASIL, 2008a).

Nesse sentido, em 2008 foram selecionados 50 projetos, para apoio financeiro nos

exercícios de 2008 e 2009, mas no primeiro ano apenas 22 destes formalizaram convênios,

que segundo o MTur (Brasil, 2008a) foram distribuídos nas cinco regiões do Brasil. É

importante salientar que algumas regiões onde comunidades foram contempladas, não

seguiram com as propostas após término do financiamento.

É necessário que haja, de fato, mobilização e conscientização da comunidade que vai

desenvolver a atividade turística enquanto forma de compartilhar o cotidiano, as belezas

naturais e/ou culturais locais, sem que para isso seja necessário renda extra na atuação do

planejamento e da organização. Na medida em que há capacitação e formação de moradores

envolvidos em todo o processo, espera-se que esse movimento se torne contínuo, uma

consultoria solidária, entre os membros da comunidade.

Entre os projetos assistidos encontram-se: Trilhas Griôs (Lençóis/BA); Amazônia

Ribeirinha (Santarém-PA); Gurupá Terra das Águas (Gurupá-PA); Conexões Caiçaras

(Guaraqueçaba-PR), Acolhida na Colônia (Zona rural-SC); Lençóis Maranhenses, Fundação
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Casa Grande (Nova Olinda - CE) e Internacional 1: Nordeste e Amazônia Rede Turisol

(Lençóis, Costa cearense e Pará), (INSTITUTO VIRTUAL DE TURISMO, 2012a).

A partir de outras experiências, Alves (2013) cita nos Quadros vide (APÊNDICE L)

algumas organizações com base comunitária nas cinco regiões do Brasil, conforme dados do

Ministério do Turismo (BRASIL, 2008b).

Entre os cinquenta projetos, poucos se aproximam da proposta de TBC em

comunidades urbanas, pois a grande maioria é organizada no espaço rural, inclusive dentro ou

próximo à Área de Proteção Ambiental (APA). Esses projetos são baseados nos princípios do

associativismo e cooperativismo, nos quais há o compromisso com a valorização da cultura

local. Na região Sudeste, no estado do Rio de Janeiro, as organizações para o TBC possuem

maior número tanto nas comunidades rurais como nas urbanas, a exemplo de Paraty e Angra

dos Reis, Vila de São João e Morro do Cantagalo. No Sul do Brasil, identificou-se a proposta

de TBC na diversidade das comunidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pois

trabalham com o turismo rural e procuram desenvolver dentro dessa organização os princípios

da sustentabilidade. Na região Norte, as abordagens sobre essa prática são vistas em maior

dimensão no espaço rural, até pelo fato de a região constituir a maior Mata Atlântica do

Planeta, a Amazônia. Contudo o Pará registrou grupos organizados no contexto rural e

ecológico, participando desse projeto as comunidades indígenas, quilombolas e outras

ribeirinhas.

As iniciativas para o Turismo de Base Comunitária na região Centro-Oeste são

escassas, mas existem catalogadas dentro do Pantanal Mato-grossense e Goiás, onde as

comunidades utilizam os recursos naturais para desenvolver o local de maneira sustentável. O

inverso da região anterior, o Nordeste constitui dezesseis projetos aprovados, equivalente ao

número da região Sudeste.

A dimensão geográfica e populacional do Nordeste é grande, variando entre os

estados onde a diversidade cultural e recursos naturais estão presentes, potencializando a

atividade turística, porém a organização para o TBC é uma prática incipiente. São vários os

estados que propõem essa possibilidade de turismo, o Ceará destacou-se com seis projetos.

Na Bahia, foram quatro projetos, situados em algumas das treze Zonas Turísticas

(ZT), conforme Figura 1, vide (APÊNDICE M). O primeiro compreende a Costa do Cacau,

“Promovendo o Turismo de Base Comunitária na Costa do Cacau”, promovido pelo Instituto

de Turismo de Itacaré, o qual é formado pelas comunidades do município de Itacaré, Ilhéus e

Uruçuca, localizados no litoral sul da Bahia (INSTITUTO VIRTUAL DE TURISMO, 2012b).
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O segundo projeto é no “Complexo Estuarino do Cassuruba”, em Caravelas,

produzido pela Associação de Estudos Costeiros e Marinhos - Ecomar, no extremo Sul da

Bahia, situado na Costa das Baleias, dando acesso para o Parque Marinho de Abrolhos

(INSTITUTO VIRTUAL DE TURISMO, 2012c).

O terceiro, localizado em Lençóis, município situado no Parque Nacional da

Chapada Diamantina, uma região prioritariamente de cerrado, com áreas de sertão e pantanal,

onde o projeto “Trilhas Griôs”, conforme listado pelo MTur, é promovido pela Associação

Grãos de Luz e Griô (INSTITUTO VIRTUAL DE TURISMO, 2012d).

O projeto “Formação de Lideranças para o Turismo Comunitário” também realizado

em Lençóis é promovido pela Associação de Condutores de Visitantes de Lençóis

(INSTITUTO VIRTUAL DE TURISMO, 2012e).

Dessa forma, nota-se que o TBC é recente, as possibilidades são crescentes, mas as

propostas ainda são escassas, principalmente no espaço urbano onde na capital baiana se

encontram algumas comunidades com potencialidade e em processo de organização para o

Turismo de Base Comunitária. Nessa perspectiva, emerge o “Projeto Turismo de Base

Comunitária no Cabula e Entorno”, em Salvador, na Bahia. O TBC do Cabula e entorno traz

como princípio a economia solidária, valorização da história, das tradições, da cultura e

respeito ao meio ambiente, ao local em que vive, portanto, uma forma de desenvolvimento

local sustentável.

3.4 TBC EM SALVADOR

Em Salvador existem quatro iniciativas, de acordo com a Empresa Salvador Turismo

(SALTUR, 2012), órgão municipal de turismo. Tais iniciativas são denominadas como Tour

Social de Base Comunitária, nas quais alguns grupos dentro da comunidade se organizam

com o mesmo propósito, embora não tenham passado por seleção de projetos para captação de

recursos ou apoio financeiro dos órgãos envolvidos nesse processo.

Entretanto essas comunidades em parceria com a Associação Estrela Brasil, a qual

segundo Viana (2012) atende apenas visitantes estrangeiros que valorizam o Turismo

Comunitário e solidário, promovem o tour em três bairros - Uruguai, com apresentação da

arte e educação afro-brasileira; Alto do Cabrito, com o teatro, percussão e vista panorâmica; e

Plataforma, com a história cultural, vistas panorâmicas e cooperativas; e na Rua do Calafate,

onde há uma associação de mulheres que organizou o tour mostrando a história do bairro e
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seus atrativos culturais como a capoeira e o museu comunitário. São comercializados pela

própria comunidade e divulgados no site da SALTUR.

Essa organização difere do TBC, visto que, na prática, ela oferece o roteiro para

apresentação dos seus atrativos no período de um dia, no qual o turista chega para visitação e

ao terminar retorna para o lugar onde estiver hospedado. Na organização do Turismo de Base

Comunitária, o visitante chega à comunidade para conhecer a sua história, por meio da

convivência com os moradores, onde no cotidiano terá a percepção da realidade, bem como a

oportunidade de conhecer a cultura local e os diversos atrativos existentes.

O modo de vida de cada grupo social é singular, portanto as comunidades possuem

suas particularidades, sua identidade, isso as torna especiais quando apresentadas no contexto

desigual da sociedade, tendo em vista os saberes empíricos do povo que nelas habitam. Essas

e outras características fazem com que o turista conheça a cultura do povo em sua totalidade,

sem representações e fragmentações, pois ele conhece a história do local, sua origem e

acompanha o desenvolvimento dele no dia a dia.

A capital baiana enquanto destino turístico tem potencialidade para os segmentos do

turismo de sol e praia, cultural e outros. Dessa forma, essa atividade vem se desenvolvendo ao

longo dos anos contribuindo para o crescimento da economia local. No entanto, o sistema

capitalista, assim como em diversos destinos turísticos, beneficia as grandes organizações

ligadas a esse setor, no qual a política de planejamento do turismo, em sua maioria, deixa a

população à margem do processo de organização e dos benefícios gerados nessa atividade.

Essa marginalização ocorre não só nas decisões sobre o desenvolvimento do turismo

no local, mas na política, no acesso à boa educação e ao conhecimento, que é pilar para o

progresso, para que a população tenha ciência dos assuntos de interesse e direito coletivo.

Discussões acerca desses problemas ganham dimensão quando pesquisadores tratam de

turismo e desenvolvimento local; nesse sentido Coriolano (2006, p. 47) diz que “[...] a

população residente do núcleo receptor é negada nas políticas, sequer considerada no

planejamento, nas decisões, embora sendo elemento-chave do sistema turístico”.

Contudo vale afirmar que o TBC em espaço urbano, na capital baiana, se encontra

em processo de organização, pois requer formação nas comunidades que, em sua maioria,

desconhecem o potencial para essa atividade, apesar de o município ser um dos principais

destinos turísticos, dado a sua história, cultura e belezas naturais, o que muitas vezes oculta as

diversas possibilidades de abertura para o novo. Essa realidade, de certa forma, impossibilita

o desenvolvimento socioeconômico das localidades afetadas que são esquecidas pelo sistema

capitalista que busca o crescimento econômico globalizado, sem perceber as necessidades
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internas de determinados grupos sociais. Entretanto essa camada social possui valores

culturais enraizados e ligados à sua forma de lidar com as adversidades do cotidiano.

Para compreender a proposta de TBC nas comunidades urbanas, bem como a

necessidade de formação desses atores sociais, é necessário discutir esses aspectos, onde a

partir dessa concepção, a Sociologia Urbana ou Geografia Humana propõe estudos sobre os

problemas sociais no contexto urbano. Uma forma de minimizar as mazelas sociais é o

trabalho de valorização da identidade, no qual essa afirmação se desenvolva nas ações

comunitárias, promovendo autonomia e autogestão. No entanto para esse progresso, é preciso

estabelecer um processo pedagógico de ação contrária à imagem que essas comunidades

projetam sobre suas condições sociais, vistas por elas como espaços de moradia de pessoas

pobres (SOUZA, 1999).

A configuração atual da atividade turística é o reflexo dos estudos desenvolvidos nos

últimos anos sobre questões sociais, nas quais o turismo influencia nas mudanças do local,

acarretando, na maioria das vezes, impactos negativos nas comunidades receptoras, conforme

afirmação a seguir.

Essas populações têm, cada vez mais, a impressão de que são invadidas por
esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, dele excluídas [...]. Eles desejam
libertar-se do jugo turístico, assumir seu destino, determinar pessoalmente o
próprio desenvolvimento, dele participando [...]. (KRIPPENDORF, 2001, p.
180).

Em Salvador, o que se percebe é a necessidade de conservação dos atrativos já

consolidados e implantação de novos produtos, em que efetivamente haja a integração da

população nesse processo, a qual geralmente participa de capacitação de mão de obra para

atender os interesses das empresas de prestação de serviços que, por sua vez, constituem seus

patrimônios através dessas pessoas.

A Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR) e a Empresa de Turismo da Bahia S/A

(Bahiatursa) elaboraram o Plano Estratégico de Turismo da Bahia de 2007-2016, denominado

de Terceiro Salto. O documento trata da proposta de integração econômica, da qualidade e da

inovação do turismo, sendo o primeiro entre 1934 e 1969, marcado pela construção da

identidade turístico-cultural; o segundo entre 1970 e 2006, caracterizado pela preocupação

com o planejamento do turismo na Bahia.

Nesse contexto, nas propostas do terceiro salto, nas ações da SETUR, juntamente

com a Bahiatursa estão três esferas que envolvem o governo: o setor privado, terceiro setor e
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comunidade receptora que são citados como indispensáveis no desenvolvimento do turismo

(BAHIA, 2011).

A participação da comunidade se dá, conforme Bahia (2011, p. 10) da seguinte forma:

 Atuar sinergicamente com o setor público e privado na governança dos

destinos turísticos;

 Assegurar o respeito aos seus direitos e à valorização da sua cultura e

tradições;

 Integrar-se a um processo de educação e capacitação para assegurar sua

ascensão socioeconômica a partir da oportunidade de emprego e renda gerados

pelo turismo;

 Participar nos processos de tomada de decisão;

 Beneficiar-se da característica do turismo como uma cultura de paz para

universalizar sua própria vida cultural, importando e exportando conhecimento.

Essa política, teoricamente, atende à abertura para o diálogo com a população,

contudo não abrange a necessidade de criação de propostas para a inserção da mesma no

processo produtivo do turismo, portanto ela permanece na posição de mero expectador. Isso

explica a condição das comunidades socialmente desfavorecidas do município, seja para

inserção nas políticas públicas de turismo ou qualquer outra de cunho social. Nessa

perspectiva, entidades educacionais, bem como ONGs e outras organizações sociais têm papel

fundamental no processo de desconstrução dessa desigualdade. Com isso, surge a proposta

para o TBC, no Antigo Quilombo Cabula, tida como região periférica socialmente, contudo

rica em história e cultura, conforme histórico a seguir.

3.5 EXPERIÊNCIA DO TBC NO ANTIGO QUILOMBO CABULA

As experiências de Turismo de Base Comunitária, em comunidades urbanas, em

Salvador, na Bahia, iniciaram-se no Antigo Quilombo Cabula por meio do projeto “Turismo

de Base Comunitária, na região do Cabula e entorno: Processo de incubação de operadora de

receptivos populares especializada em Roteiros Turísticos Urbanos Alternativos,

Responsáveis, Sustentáveis e Solidários (RTUARSS)”, aprovado e financiado pelo edital

021/2010, da FAPESB com o apoio da UNEB.

O objetivo desse projeto foi buscar informações que permitissem ampliar o acervo de

conhecimentos no campo do turismo, cooperativismo e desenvolvimento local, assim como
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desenvolver ações que pudessem contribuir para a mobilização e formação das comunidades

do Cabula e entorno em TBC. Para isso, criaram-se treze eixos temáticos:

 Comunicação;
 Tecnologias Educativas;
 Espaço Urbano, Territórios;
 Turismo de Base Comunitária;
 Meio Ambiente, Ecologia Social, Ecoturismo;
 Políticas Públicas e Desenvolvimento Local e Regional;
 Formação, Educação e Cidadania;
 Cooperativismo, Economia Solidária e Tecnologias Sociais;
 Memória, Cultura, História e Patrimônio;
 Lazer, Esporte e Entretenimento;
 Inclusão Sociodigital;
 Design e Sustentabilidade;
 Saúde Pública.

Executado por integrantes do grupo de pesquisa SSEETU, entre eles voluntários,

doutorandos, mestrandos, estudantes de graduação e articuladores das comunidades, as ações

foram realizadas entre 2010 e 2012 para cumprimento de prazo do edital da FAPESB. Para

isso, fez-se levantamento de dados estatísticos sobre educação, saúde, esporte e lazer em

instituições competentes. Em seguida, foi feita a inventariação de oferta turística na região do

Cabula e entorno com articuladores dessas comunidades envolvidas. Contudo o modelo de

inventariação utilizado pelo turismo convencional não foi aprovado por esses moradores,

sendo necessário adaptá-lo à realidade das comunidades.

Dessa forma, mobilizaram-se moradores das dezessete comunidades localizadas na

região para diálogo sobre a proposta de TBC. Os encontros aconteceram aos sábados, sendo

um por comunidade, durante todo o dia e durante seis meses. Por meio de roda de conversa,

os participantes construíram juntos e fizeram mapeamento dos atrativos turísticos e

elaboração de roteiros de cada bairro.

Nessa perspectiva, alguns roteiros foram colocados em prática, sendo o primeiro

feito pela comunidade de Pernambués e Saramandaia, com tema Horta Comunitária

Pernambués-Saramandaia e, o segundo, no Beiru, o Roteiro Gastronômico do Beiru

executado durante o evento nacional e anual intitulado Encontro de Turismo de Base

Comunitária e Economia Solidária (ETBCES), o qual no ano de 2016, teve sua sexta edição

ocorrida entre 9 e 13 de novembro, no Colégio Estadual Márcia Meccia, localizado na

comunidade da Mata Escura.
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Nas edições anteriores, as três primeiras foram realizadas na UNEB e as demais em

escolas estaduais situadas no bairro de Pernambués, Beiru e Mata Escura. Nesse sentido,

outros roteiros foram executados na Mata Escura, por exemplo, com o tema Trilha Horto-

Mata Escura, e no Cabula I, com tema Trilha Horto-Cabula I, sendo geralmente realizados por

grupos de estudantes de graduação e pós-graduação, alguns moradores da cidade e que tinham

interesse em conhecer melhor o local. Neste ano de 2017, a sétima edição do evento, ocorrerá

também em novembro, no Colégio Estadual Visconde de Itaparica, localizado no Cabula.

Após cumprimento do edital da FAPESB, aprovado em 2010, o grupo deu

continuidade com algumas atividades nas comunidades, mesmo sem recursos financeiros. Em

2012, a equipe teve projeto aprovado intitulado “Turismo de Base Comunitária no Antigo

Quilombo: Construindo Conhecimento com as escolas”, pelo Edital nº 028/2012 Inovação em

Práticas Educacionais nas Escolas Públicas da Bahia, da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado da Bahia (FAPESB), cujo objetivo era dar continuidade a proposta de organização do

TBC, mobilizando estudantes e professores moradores das comunidades e que estão nas

escolas parceiras, além do projeto Conteúdos Digitais nas escolas, também aprovado pelo

mesmo edital. Todavia o recurso foi liberado em 2014 para cada projeto atuar em duas escolas

estaduais, localizadas em algumas comunidades do Antigo Quilombo Cabula, sendo que

ambos iniciaram ações articuladas.

A partir dessa proposta, iniciou-se o cronograma de ações nas escolas, para o qual

houve participação da equipe executora em jornadas pedagógicas para conciliar o plano das

atividades que seriam oferecidas, de acordo com o calendário escolar. A realidade das escolas

da rede estadual, pelo menos, a que apareceu durante a culminância do projeto, mostra a

carência de conteúdos articulados ao contexto histórico e social dos estudantes, da ausência da

comunidade do entorno dentro da comunidade escolar, assim como a infraestrutura para

execução de proposta pedagógica que viabilize esses conteúdos, como exemplo, a sala de

vídeo e informática com equipamentos que, de fato, funcionem, assim como pessoas

habilitadas para o uso destes.

Outra questão fundamental observada é a falta de biblioteca, espaço para incentivo à

leitura, bem como a falta de local para a prática de esporte. Observaram-se algumas escolas

com grupos de dança e teatro, mas que não têm espaço para encontro e prática da arte, sendo

que a escola oferece o final de semana para isso, o que acarreta a questão da segurança, pois

há, também, problema de cunho financeiro como atraso no pagamento do salário dos

funcionários, dificultando a presença da segurança patrimonial terceirizada, tendo a violência
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do entorno que repercute e inibe estudantes de frequentarem escola no final de semana, salvo

o programa de escola aberta aos sábados, que também são ações específicas.

Considerando o contexto de paralisações de professores, de funcionários

terceirizados, como seguranças, merendeiras e os responsáveis pela limpeza da escola, o

quadro da educação na rede de ensino público é desestimulante no sentido da falta de

condições básicas para exercer a função de cada um, bem como ir além da proposta

pedagógica instituída. Isso reflete diretamente na qualidade de ensino e aprendizagem, no

engajamento dos estudantes, na vontade de estarem e participarem das atividades disponíveis

na unidade escolar, talvez porque eles não têm o conhecimento das possibilidades e do papel

da escola na vida de cada um. Esse panorama que abrange diversas escolas públicas em

Salvador mostra a necessidade de se pensar alternativas que mobilizem e estimulem a

comunidade escolar para que dialogue com a comunidade do entorno e que os estudantes que

moram ali, sejam os mediadores desse diálogo.

A partir dessa análise, pensou-se na proposta de educação para o Turismo de Base

Comunitária, por meio da criação de oficinas, cujos conteúdos fazem parte do cotidiano dos

estudantes e da comunidade para atender a essa demanda. Toda a articulação considerou o

trabalho coletivo e colaborativo, pois entendemos esse modo de organização como o caminho

para o desenvolvimento local sustentável das comunidades carentes.

Com isso, compreende-se o cooperativismo enquanto fator relevante para que as

comunidades trabalhem de forma organizada, tendo autonomia para gerir as atividades

econômicas, sociais e culturais do bairro, baseadas na economia solidária que, de acordo com

Miryanes et al (2003, p. 48), se constituem através do modelo de autogestão e têm por

finalidade facilitar o desenvolvimento integral da pessoa e da comunidade, em que o

progresso da nação será medido de acordo com o bem-estar de todos, de forma sustentável e

suficiente.

Nesse sentido, Singer (2002, p. 10) complementa a ideia de economia solidária

quando afirma ser uma forma de produção, na qual “os princípios básicos são a propriedade

coletiva ou associada do capital e do direito à liberdade individual”. O TBC, aliado aos

princípios da sustentabilidade e da economia solidária, pode contribuir para o envolvimento

da comunidade nesse processo de valorização da história e cultura. A solidariedade do ponto

de vista de Boff (2009) alimenta o conjunto de princípios que norteiam o TBC, pois enquanto

sentimento que mobiliza o ser humano, que compartilha benefícios e se comove com a dor e

ajuda, de alguma maneira, a melhorar o estado ou condição do outro. Dessa forma, os

princípios apresentados a seguir estarão na modelagem enquanto objetivos de aprendizagem.
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Quadro 8 - Princípios do Turismo de Base Comunitária

Princípios do TBC

Autogestão: autonomia das comunidades no planejamento, organização e execução do TBC.

Cooperação: mobilização dos moradores para a organização do TBC e outras ações que
beneficiem a comunidade.

Colaboração: articulação entre os moradores para planejamento do TBC na comunidade.

Solidariedade: compaixão pela dor do outro. Ajuda ao próximo na solução de um problema.
Partilha coletiva dos benefícios.

Sustentabilidade: prática cotidiana entre os grupos, cuja ação favoreça a preservação do
meio ambiente, assim como o desenvolvimento local, minorando os impactos negativos para
a sociedade atual e gerações futuras, propiciando melhor qualidade de vida.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017).

Considerando os elementos apresentados no capítulo anterior, referente ao contexto

do Antigo Quilombo Cabula e discutido neste capítulo, o potencial do TBC para o

desenvolvimento local sustentável, apresentando experiências em comunidades populares e

escolas situadas nessas, os princípios adotados convergem com a proposta do jogo, tendo em

vista que o TBC tem como base a cultura, a qual possui suas raízes na história local, portanto

aspectos fundamentais para o entendimento da teia que envolve a organização e execução

desta proposta.
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4 EDUCAÇÃO

No Brasil, o tema educação apareceu, ainda sem importância constitucional, a partir

da citação na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil em 1934 (BARROS,

2008) que previa traçar as diretrizes da educação nacional, mas foi no ano de 1988 que

ganhou espaço por meio da Constituição da República Federativa do Brasil.

Historicamente, a educação formal brasileira é tratada como ferramenta de

qualificação de jovens e de adultos para o mercado de trabalho, precisamente entre as décadas

de 1940 e 1960, mediante o crescimento de cursos de capacitação profissional e outros

diretamente ligados à força de trabalho operário e semiqualificado para atender aos interesses

do capitalismo. Dessa forma, não havia interesse em educar, de fato, a população, pois o

ensino de nível médio era voltado para a formação técnica, direcionada para o trabalho

agrícola, comércio e fábricas (BRANDÃO, 1985).

Era, portanto, conforme o autor, uma educação dirigida e manipulada pela pequena

camada dominante, portanto uma forma de manter a população subalterna, fora do contexto

político e social burguês. A educação era dirigida a cada educando adulto individualmente

(enquanto método de trabalho, mediação e propaganda de mudança). Contudo no início da

década de 1960, algumas ideias foram importadas da Europa e Estados Unidos, a fim de

mudar o currículo e metodologia de ensino, quando se falou em “Educação Popular”,

“Desenvolvimento de Comunidades” e outros.

Nesse contexto, o autor fala da questão assistencialista, quando trata dos primeiros

programas associados ao trabalho pedagógico, cuja proposta era melhorar a vida das

“populações mais carentes”, das “comunidades mais pobres” e das regiões “mais

subdesenvolvidas”. Ele afirma que essa Educação Popular deu início ao Movimento de

Educação de Base (MEB), criado pela igreja católica, e aos trabalhos feitos nas escolas com o

Método Paulo Freire. Essas iniciativas foram fundamentais para o processo de alfabetização e

educação de base para jovens e adultos que constituíam o quadro socioeconômico de pobreza

do Brasil.

Nesse sentido, somente a partir de 1988, com a Constituição Federal do Brasil, a

educação foi garantida à população. No capítulo três, se diz:

CAPÍTULO III DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO-
Seção I DA EDUCAÇÃO Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
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sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2017).

A partir dessa lei foram implantadas emendas constitucionais ao longo das décadas

até os dias atuais. No entanto o analfabetismo não foi erradicado, até hoje crianças continuam

fora da escola, uma parcela significativa trabalhando para ajudar no sustento da família e,

dependendo do contexto, perdidas nas calçadas urbanas e nos campos agrícolas. A educação

garantida ao índio também passa por questões semelhantes na Constituição, inicialmente. Aos

índios eram dados alguns direitos de uso e ocupação de terra, enquanto que a educação e

cultura eram tratadas da seguinte forma:

NO TÍTULO VIII - “DA ORDEM SOCIAL” - CAPÍTULO III - “DA
EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO SEÇÃO I – “DA
EDUCAÇÃO” Artigo 210 - Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 2. O ensino fundamental
regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades
indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios
de aprendizagem.
SEÇÃO II – DA CULTURA Artigo 215 - O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 1.
O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional. (BRASIL, 2017).

A lei garante e constitui o direito, mas na realidade nem todos são assistidos. Para os

povos indígenas, o tratamento dado à língua materna remete apenas ao uso entre os membros

da comunidade, pois para a sociedade civil não tem valor e nem conhecimento. Apesar da

contribuição do vocabulário indígena presente na língua portuguesa, essa prática de alguma

forma contribui para a manutenção da tradição dos membros que vivem em grupos, sendo

poucos os que saem para integrar povos não índios.

A escola garantida ao índio é a mesma dirigida ao cidadão com deveres e direitos

civis e que, portanto, para a maioria, pouco interfere na vida social, tendo em vista que a

nomenclatura utilizada para dar a este o direito ao voto nega e o exclui da dita civilização.

Os índios brasileiros, considerando o processo de integração nacional,
segundo tipologia fixada no Estatuto do Índio – Lei n. 6.001/1973, são
classificados em: a) isolados; b) em vias de integração; e c) integrados.
Isolados são os indígenas que vivem em grupos desconhecidos ou de que se
possuem vagas ou poucas informações. Eles mantêm pouco ou nenhum
contato com os povos não índios. Os índios em vias de integração são
aqueles que mantêm contato intermitente ou permanente com grupos
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estranhos, conservam condições de sua vida nativa, se comunicam fazendo
uso da língua portuguesa, mas, na sua maioria, poucos sabem escrever ou ler
em português. Os índios integrados, por seu turno, são aqueles que estão
incorporados à comunhão nacional e, quando alfabetizados, no exercício
pleno dos direitos, ainda mantêm os usos, costumes e tradições que
caracterizam a sua cultura. (ARTILHEIRO, 2015).

Aos índios integrados foi dado o direito de votar e ser votado. Todavia não é foco

desta pesquisa aprofundar essa questão, mas chamar a atenção para as lacunas existentes nas

políticas públicas voltadas para educação dos grupos menos favorecidos. A comunidade

indígena tem direitos garantidos constitucionalmente, porém com ressalvas, pois a causa

indígena não é um tema que interessa à grande maioria da população e muito menos à classe

política, pois uma boa parte dos índios não participa do maior ato democrático, o voto.

Dessa maneira, a ineficiência no ensino coloca esses grupos desfavorecidos à

margem da produção e trabalho que, no século XXI, nas últimas décadas exigem boa

qualificação, em que a pesquisa e habilidade tecnológica são fundamentais. Nesse contexto,

discutir o papel da educação formal e da não formal, da popular e da comunitária na

contemporaneidade, nessa construção é relevante, considerando o processo apresentado.

4.1 EDUCAÇÃO INFORMAL E NÃO FORMAL

Educação vai além do ensino e aprendizagem, bem como a composição de

instrumentos que auxiliam nesse processo. Portanto ocorre, também, fora das instituições de

ensino formal e, em especial, nas relações sociais e no convívio com a família. Nesse sentido,

considera-se a educação informal também uma maneira de construir e compartilhar

conhecimento, tendo em vista a sua potencialidade e espontaneidade em que aparece

cotidianamente, na qual cada indivíduo vivencia e socializa com grupos que se relaciona.

Considerando a definição de educação informal para Brandão (1985) ao dizer que

está relacionada ao processo espontâneo de transmissão de saberes como a fala e as tradições

culturais, entre outros comportamentos dos grupos sociais, compreende-se que essa forma de

educação está presente em cada indivíduo.

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um
modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para
aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para
ser ou para conviver todos os dias misturamos a vida com a educação. Com
uma ou com várias: educação? Educações. (BRANDÃO, 1985, p. 7).



72

A educação permeia, sobretudo, as ações de cada sujeito; na informal tem-se como

característica a espontaneidade que pode estar também representada por valores e

representações, como a relação familiar. Na educação não formal, os grupos ou sujeitos atuam

estrategicamente, por exemplo, em veículos de informação, assim como em Organizações não

Governamentais (ONGs), nos movimentos sociais, portanto, apesar de não possuir a estrutura

ou os conteúdos sistematizados e regidos por leis, se dá de forma intencional entre indivíduos,

visando aos interesses e às ações coletivas.

Convém observar a metodologia utilizada no processo de ensino e aprendizagem

pelos grupos que atuam na educação não formal, que pode ser executada pela igreja, nos

cursos específicos disponíveis nas redes de comunicação, nos sindicatos, associações, jornais,

nos programas de escola aberta - quando funciona nos finais de semana com atividades

realizadas pela comunidade, entre outras iniciativas que visam a algum objetivo coletivo.

Nessa perspectiva, Gohn (1999) afirma que ambas, a educação formal e a não formal

aliadas podem auxiliar no processo de construção e difusão de conhecimento, tendo em vista a

defasagem na educação formal que apresenta, em sua maioria, um modelo centrado numa

aprendizagem imposta e não dá autonomia ao professor e ao estudante, ainda que o Ministério

da Educação (MEC), por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais, tenha avançado nos

cursos de Pedagogia quando refere à educação não formal.

Enfatiza-se ainda que grande parte dos Cursos de Pedagogia hoje, têm como
objetivo central à formação de profissionais capazes de exercer a docência
na Educação Infantil, nos anos iniciais do ensino Fundamental, nas
disciplinas pedagógicas para a formação de professores, assim como para a
participação no planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de
ensino, de sistemas educativos escolares, bem como organização e
desenvolvimento de programas não escolares. Os movimentos sociais
também têm insistido em demonstrar a existência de uma demanda ainda
pouco atendida, no sentido de que os estudantes de Pedagogia sejam também
formados para garantir a educação, com vistas à inclusão plena dos
segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, culturais,
econômicos e políticos. (BRASIL, 2005, p. 5).

É sabido que apesar dessa deliberação, há fragilidade na educação formal quando o

assunto é autonomia do ensino e aprendizagem, principalmente do que é tido como parâmetro

para produção de conhecimento. Portanto é necessário discutir, nessa proposta de educação

para o TBC, as diferentes perspectivas, ou seja, a formal, informal e não formal, popular e

comunitária, sendo que a não formal e a popular, nascem no contexto de ausência do Estado

no cumprimento e garantia de direito à educação de qualidade.



73

Essas formas possuem similaridades, porém as especificidades também estão

presentes e precisam ser lembradas, analisando o contexto no qual cada uma está inserida.

Para Gohn (2010) a educação popular e não formal são diferentes, tendo em vista que não

generalizando, o envolvimento do terceiro setor e organizações que visam ao clientelismo

excluem o caráter autônomo e emancipatório dado ao indivíduo.

As associações do terceiro setor estão passando a ocupar o papel que antes
era desempenhado pelos sindicatos e pelos partidos políticos. O novo
associativismo do terceiro setor tem estabelecido relações contraditórias com
o “antigo” associativismo advindo dos movimentos sociais populares (na
maioria urbanos) dos nãos 70 e 80. [...]. O associativismo do terceiro setor é
pouco ou nada politizado, na maioria das vezes, avesso às ideologias, e
integrado às políticas neoliberais. Muitos programas advêm, de entidades
criadas ou patrocinadas por instituições financeiras, privadas e públicas.
(GOHN, 1999, p. 18).

Todavia a educação popular tem como característica a dialética entre professor e

estudante, na qual o primeiro tem um papel de mediador, problematizando e auxiliando o

segundo na reflexão crítica sobre determinada situação; respeitando, principalmente, o

conhecimento popular e a prática cotidiana que deve ser dialogada com a teoria, construindo

uma troca. Com base no que foi apresentado, a partir da proposta de educação para o TBC, o

modelo adotado é o da educação informal, considerando aspectos apresentados no contexto

histórico e social, podendo adotar essa técnica, a saber, dos povos indígenas e africanos

escravizados que educavam seus grupos a partir do saber popular, das tradições e costumes.

Entretanto esta pesquisa que tem como objetivo construir conceito e princípios da

educação para o TBC possui um plano elaborado a partir do jogo RPG digital, conforme será

mostrado no capítulo de modelagem, nos objetivos de aprendizagem; o planejamento passará

por validação enquanto processo pedagógico adotado pelos grupos de sujeitos envolvidos na

pesquisa.

Nesse sentido, pensar na educação para o TBC, que também envolve possibilidades

de desenvolvimento local, tendo como protagonistas estudantes do ensino médio, é dialogar e

mobilizar para a autogestão, sobretudo a emancipação dos sujeitos, e propor por meio da

educação popular, considerando-se, também, a Pedagogia Griô no ensino e aprendizagem, a

partir da realidade desses sujeitos.
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4.2 EDUCAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA

Discutir educação popular é trazer para esse contexto a pedagogia da esperança,

tomando como referência Paulo Freire. É pensar na transformação social a partir da realidade

em que se vive, buscando outro modo de vida, portanto transformar condutas padronizadas,

começando pelo processo educativo. Essa educação emancipa o homem, permite

compreender a lógica capitalista quando se tem consciência da opressão e alienação que está

sutil ou explicitamente colocada à sociedade, pois seus princípios de participação popular e

solidariedade objetivam uma sociedade politizada, mais humana e justa e propiciam maior

conscientização e engajamento coletivo.

A educação popular nasceu num contexto consequente do final da II Guerra Mundial,

no qual uma das mobilizações foi reivindicação pela educação das massas. De acordo com

Pereira e Pereira (2010), a busca pelo progresso econômico e social do país precisava também

planejar uma política de educação e base que iriam além da alfabetização, portanto uma forma

de ajustar a população desfavorecida à modernidade, tendo como foco o homem do campo

que tinha experiência apenas no meio rural, o que o excluía da vida moderna, senão industrial.

Nesse sentido, a educação foi repensada naquele processo histórico falho que

perpassou aqui o Brasil, tomando-se como ponto de partida a Era Vargas, na qual em seu

contexto político do século XX, entre 1930 e 1940 aconteceram reformas na educação escolar

do país, especialmente atreladas às transformações na indústria, bem como na urbanização

marcada por grandes revoluções sociais e políticas direcionadas para o desenvolvimento

industrial.

A educação formal ganhou, de acordo com Andreotti (2006), novos rumos a partir da

década de 1920, por meio do discurso pedagógico liberal expressado pela dita “Escola Nova”,

na qual se enfatizava o “como aprender”, ou seja, forma pela qual a criança adquire

conhecimento a partir das suas ações; diferente do “modelo tradicional”, no qual se valorizava

o “como ensinar”. Desta forma, de acordo com o autor, o modelo passou a valorizar o

aprendizado do aluno e não mais o professor. Essa nova forma de educação atingiu apenas a

elite e, com isso, grande maioria da população carente permanecia no contexto da educação

tradicional.

Nesse sentido, ganhou caráter técnico, no qual o principal objetivo era qualificar

jovens e adultos mediante a oferta de cursos de capacitação profissional, entre outros ligados

ao trabalho operário, cuja finalidade era atender ao mercado. Segundo Brandão (1984), era

uma escolarização manipulada e dirigida pela classe dominante, portanto uma maneira de
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manter a classe popular subalterna aos domínios político, econômico e social impostos pela

burguesia.

Nessa perspectiva de mudança, ainda na década de 1950, conforme Pereira e Pereira

(2010), educadores preocupados com essa proposta de Educação de Jovens e Adultos (EJA),

discutiam se esse modelo visava apenas transmitir conteúdo ou poderia difundir novas ideias.

Nesse contexto, nasceu também o pensamento de Paulo Freire e de outros adeptos,

favorecendo a educação popular, disseminando ideias sobre a pedagogia libertadora.

Há mais de 15 anos vínhamos acumulando experiências no campo da
educação de adultos, em áreas proletárias e subproletárias, urbanas e rurais.
[...] Sempre confiávamos no povo. Sempre rejeitávamos fórmulas doadas.
Sempre acreditávamos que tínhamos algo a permutar com ele, nunca
exclusivamente a oferecer-lhe. Experimentamos métodos, técnicas,
processos de comunicação. Superamos procedimentos. Nunca, porém,
abandonamos a convicção que sempre tivemos de que só nas bases populares,
e com elas, poderemos realizar algo sério e autêntico para elas. (FREIRE,
1982, p. 102).

A fala de Freire reflete os problemas que continuam atuais na educação e, por isso,

carecem de atenção e mudanças em direção ao que a pedagogia da esperança comunga.

Nesse sentido, a educação comunitária também converge com a popular, pois também busca,

na prática, a transformação por meio de movimentos populares ou grupos de base,

comunidades, em que o princípio da solidariedade entre as populações empobrecidas e

discriminadas está presente.

Discutir educação formal, informal, não formal, popular e comunitária traz

contribuições relevantes para contextualizar a proposta de formação em TBC. Essas aqui

apresentadas se complementam, atendendo a determinados interesses, visando transformar a

realidade dos sujeitos que nela estão inseridos. Pode-se tomar como exemplo de prática

educativa democrática em que a população é participativa, a Pedagogia Griô, criada por

idealizadores da ONG Grãos de Luz e Griô, localizada no município de Lençóis, na Chapada

Diamantina, Bahia. Essa prática apresenta como base o respeito aos princípios da

ancestralidade, onde há interação entre tradição oral e ciências formais.

Pedagogia de vivência afetiva e cultural que facilita o diálogo entre as idades
a escola e comunidade, entre grupos étnicos-raciais interagindo saberes
ancestrais de tradição oral e as ciências formais para a elaboração de
conhecimento e de um projeto de vida que têm como foco o fortalecimento
da identidade e celebração à vida. (PACHECO, 2006, p. 86).
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A Pedagogia Griô tem origem na oralidade, a partir dela as pessoas mais velhas, com

maior experiência de vida ensinam por meio de histórias e das tradições e costumes, ao

mesmo tempo em que aprende com os outros. Alguns elementos do cotidiano são

fundamentais para compor essa pedagogia, conforme mostra quadro a seguir.

Quadro 9 - Princípios pedagógicos Griô

PEDAGOGIA GRIÔ

Reconhecimento dos saberes, fazeres de tradição oral como estruturante para a afirmação e
fortalecimento da identidade e ancestralidade do povo brasileiro.
Valorização da diversidade étnico-cultural, identidade e ancestralidade do povo brasileiro
através da efetivação de suas referências teórico-metodológicas e de marcos legais na área da
educação e cultura.
Empoderamento da sociedade civil organizada no papel de mediadora do diálogo entre
conteúdos e práticas pedagógicas da educação pública formal com os saberes, fazeres e
práticas pedagógicas da tradição oral da comunidade;
Fortalecimento da capacidade de auto-organização e de inclusão social da comunidade através
da criação de espaços de gestão compartilhada e de redes sociais de base, afetivas e culturais,
de transmissão oral;
Reconhecimento dos saberes e fazeres e do lugar sociocultural, político e econômico dos (as)
griôs, mestres e mestras de tradição oral na educação, por parte de sua própria comunidade de
pertencimento;
Necessidade de priorizar um sistema diferenciado de repasse financeiro público de forma
simples, direta, transparente e descentralizada para os(as) griôs, mestres e mestras, e griôs
aprendizes, que reconheça a especificidade e singularidade do universo da tradição oral.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em: (GRÃOS DE LUZ E GRIÔ, 2017).

Aliada a essa forma de educar, a ONG também realiza ações de desenvolvimento

local sustentável, através do Turismo de Base Comunitária, na comunidade, por meio do

projeto Trilhas Griôs de Lençóis, onde educadores populares mediante a tradição oral Griô

mantém a cultura viva e compartilha com visitantes sobre a história de vida, músicas e danças,

sendo que o visitante poderá participar das trilhas griôs, guiado pelos quilombolas e ainda

pode conhecer a preservação da cultura local (ALVES, 2013).

A Associação de Afro Desenvolvimento Casa de Boneco de Itacaré (CBI) é uma

entidade sem fins lucrativos e trabalha com a cultura da população afro-indígena, com

princípios da sustentabilidade socioeconômica, a partir da educação afropopular, em que se

defende uma pedagogia antirracista (CASA DE BONECO DE ITACARÉ, 2016).

Essa associação possui diversas parcerias com articulação regional e nacional, a

exemplo da Rede Nacional de Turismo Solidário (Turisol), Ministério do Turismo, Rede

Mocambos, entre outras organizações, desenvolvendo algumas atividades como:
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 Cultura afro: com atividades de dança afro, festas populares e precursão;
 Educação Antirracista: seminários, diálogos, estudos e pesquisas a respeito da

lei 10.639 e promoção da educação para igualdade racial;
 Apropriação tecnológica: circuitos de aprendizados com diferentes tipos de

tecnologias sociais (dentre elas as tecnologias de comunicação como blogs,
jornais, rádios web);

 Sustentabilidade Comunitária: implementação da Fazenda Modelo;
 Quilombo Doiti e do Turismo Étnico de Base Comunitária (TEBC);
 Pontinho de Cultura/Ludicidade: programa de atenção às pessoas negras.

O Turismo de Base Comunitária, enquanto forma de organização da comunidade que

por meio da autogestão e cooperação se articula para planejar e partilhar seu cotidiano, sua

história e cultura possibilita o desenvolvimento local desta, a partir dos princípios da

solidariedade, cooperação, colaboração, primando por uma sociedade sustentável, portanto,

justa.

Atualmente, os problemas sociais que afetam os pilares de desenvolvimento local e

da dignidade humana, a exemplo da falta dos direitos à educação de qualidade, saúde,

habitação e alimentação que crescem significativamente, provocando, com isso, as

desigualdades, a violência, a intolerância, as guerras, a busca pelo poder. São conflitos que

permeiam o mundo e, em algumas sociedades, podem aparecer em maior proporção no

contexto da política e economia, da religião e outros aspectos que estão fortemente atrelados

ao ser e ter, valorizando o individualismo e a centralização de poder.

Nessa perspectiva, falar de movimentos sociais que em seu histórico reivindicam por

direitos coletivos e colaborativos, que contrapõem a ordem do sistema e que lutam por

transformação social, cultural e do sistema de produção, é falar como princípio e trazer para a

discussão alguns elementos da trajetória do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

(MST), enquanto articulação que busca além da reforma agrária, espaço de convivência com

condições dignas ao ser humano e autonomia adotando como base a educação comunitária.

A prática educativa para o MST é considerada como um dos momentos da
luta e da resistência da classe trabalhadora no campo. É através da educação
que o MST vem se construindo como Ser Sem-Terra, por meio das práticas
pedagógicas voltadas para sua afirmação como forma de organização da
classe trabalhadora e sem-terra no campo hoje. A educação é um processo de
formação do ser, ou seja, é através dela que a luta pela Reforma Agrária e
pelos demais objetivos do movimento podem permanecer nos Sem-Terrinha,
os filhos e filhas das famílias trabalhadoras que lutam pela terra, que querem,
como diz a epígrafe, levar adiante a luta do movimento. É educando que a
luta, para os militantes do MST, continuará. [...] A prática de uma pedagogia
concreta e a criação/efetivação de uma Educação do Campo são
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mecanismos/processos/momentos da afirmação da classe trabalhadora do
campo. (OLIVEIRA, 2010, p. 55).

Essa educação construída fora dos muros institucionais tem caráter pedagógico

diferente daquele formalmente utilizado para transmitir conteúdos específicos. É o que Gohn

(2005, p. 17) diz “[...] como se constrói este caráter educativo? De várias formas, será a

resposta, em vários planos e dimensões que se articulam e não determinam nenhum grau de

prioridade [...]”.

Nesse sentido, a autora fala das dimensões da organização política, da cultura

política e espacial temporal. Portanto aprendem sobre o sentido de formação do grupo o qual

fazem parte, dos direitos e deveres enquanto cidadãos; conhecem o processo histórico de luta,

das experiências vivenciadas no passado, assim como possibilitam maior compreensão,

compartilhamento e discussão dos temas gerados nos movimentos sociais, articulando o saber

popular e científico.

Com isso, após discutir as formas de educação, nas quais se objetiva desenvolver um

jogo educativo cuja proposta é formar estudantes em TBC, necessita-se, sobretudo, de

princípios pedagógicos que dialoguem com a forma de planejamento e execução do Turismo

de Base Comunitária que valoriza a história local e cultura. É, portanto, necessário refletir os

problemas educacionais atuais, considerando-se o processo histórico dos estudantes,

articulando-se teoria a exemplos cotidianos para que estes possam pensar criticamente sobre a

realidade social na qual estão inseridos.

4.3 EDUCAÇÃO PARA O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

Propor uma educação para o Turismo de Base Comunitária é pensar de que maneira

as pessoas que estarão envolvidas no processo de formação em TBC vão compreender e

contribuir diante dessa proposta de organização, por meio da valorização da cultura. Educar

para o TBC é emergir no contexto histórico e social da comunidade popular, refletir com esta

as problemáticas que ocorrem no cotidiano e que por vezes têm origem na formação política

da sociedade; trazer elementos que contribuam para afirmar que o TBC se constitui como uma

possibilidade de transformação da realidade da comunidade, vista frequentemente como lugar

que representa a violência, “sem cultura”, onde na verdade, se faz cultura.

É necessário olhar para as políticas públicas no campo do turismo convencional e

retratar de que maneira a educação se insere. Algumas pesquisas mostram as fragilidades e a
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ineficiência de proposta educativa, seja no ensino superior ou técnico. Toma-se, como

exemplo, a educação para o turismo convencional ou formação universitária na área de

turismo que, segundo Silva (2005), ocorreu a partir de 1920, inicialmente enquanto disciplina

nos cursos de ciências sociais e hotelaria, posteriormente adotada no currículo.

É indispensável discutir, planejar e propor princípios que norteiam a educação para

o turismo enquanto ensino superior, capazes de formar profissionais atentos aos aspectos que

ultrapassem a visão de mercado, como o social e o humano, cultura e meio ambiente,

conforme aponta estudo de Melo:

[...] Entretanto, para que haja o planejamento, é preciso entender os
processos pelos quais essa modalidade passa e qual a importância da mesma
no cenário turístico. Logo, adentramos nos valores educacionais que entram
em cena para respaldar esta concepção e subsidiar discussões. [...] Aguiar
(2006) afirma que a relação do turismo com a educação está demasiada além
das relações entre seus significados. O principal ponto de estreitamento
consiste nas relações sociais existentes nas duas atividades. Tanto em um
caso como em outro as experiências são muito significativas para os
participantes, podendo até mesmo conduzi-los a entendimentos diversos
sobre as relações humanas e as formas de compreender e organizar o mundo.
Neste contexto, entra o papel intermediador dos centros de formação do
profissional do turismo, com o intuito de capacitar e diminuir a distância
entre lócus turístico e a própria população receptora. No entanto, o ensino do
turismo forma ou somente informa para o profissional? (2012, p. 2-3).

Esse questionamento da autora também é uma inquietação que contribuiu para a

presente pesquisa. Todavia a educação para o turismo convencional no mundo, discutida a

partir da década de 1980, num fórum de educadores britânicos, encontrava-se ultrapassada,

pois apresentava uma lista de disciplinas das áreas de ciências sociais e humanas que

poderiam contribuir para o estudo do turismo, entretanto, não se pensava numa análise

cultural e aspectos ambientais legais, sem nenhuma tentativa de mudanças nesse sentido

(SILVA, 2005).

Ainda de acordo com Silva (2005) o Brasil também enfrenta problemas semelhantes

e ainda pior, pelo fato de não ter cultura sedimentada em pesquisa sistematizada referente à

evolução e ao comportamento, assim como, o papel das universidades na busca pela solução

das demandas sociais. Nesse sentido, quando se trata de cursos técnicos de educação

profissional, cujo foco é ensino médio, na área de turismo, a educação também apresenta

fragilidades referentes à formação do profissional.

Contribui, nesse entendimento, a pesquisa de (2013 Silva e Medrado), considerando-

se, também, a experiência docente de ambas, no Centro Estadual de Educação Profissional da
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Bahia (CEEP-BA), na cidade do Salvador, que oferece, em sua estrutura, eixos de produção

alimentícia; Curso técnico em alimentos; Hospitalidade e lazer, para os cursos técnicos de

cozinha, hospedagem, guia de turismo e lazer, nas modalidades de Profissional Subsequente

ao Ensino Médio (PROSUB), portanto para estudantes com ensino médio completo,

organizado em quatro semestres, assim como a oferta para Formação Técnica Profissional de

Nível Médio e com elevação de escolaridade correspondente ao Ensino Médio-PROEJA,

organizado em cinco módulos, realizado semestralmente e durante dois anos e meio (SILVA,

MEDRADO, 2013, p. 155).

As autoras afirmam que o perfil dos estudantes da instituição citada é de

trabalhadores que deixam a escola e buscam alternativas para atendimento às necessidades

básicas de sobrevivência. Ao buscarem emprego, não conseguem conciliar trabalho e

educação básica em tempo regular, estando, com isso, as instituições acima citadas, com o

currículo organizado para integrar os estudos de educação ao mundo do trabalho.

Ainda de acordo com as autoras, há desafios no que refere à proposta pedagógica do

CEEP-BA, devido à complexidade de atendimento à proposta curricular da educação básica e

profissional integrada, abordagens metodológicas de ensino e pesquisa, dificuldade de

formação adequada do corpo docente e técnico, entre outros fatores (SILVA, MEDRADO,

2013, p. 157).

No que tange à educação para o turismo convencional, tanto nas Instituições de

Ensino Superior - IES, quanto no CEEP/BA, há necessidade de articular ensino, pesquisa e

extensão. Há poucos casos de profissionais educadores dessa área que trabalham com

extensão, dialogando com a população do lado de fora e ao redor dos muros das instituições.

Propor uma educação para o TBC é pensar em princípios capazes de educar sujeitos a partir

das tradições e costumes da comunidade em que vivem e das suas histórias.

São exemplos desses princípios: cooperação, autogestão, colaboração, solidariedade

e sustentabilidade; uma vez imbricados no modo de vida dos negros escravizados que fugiam

para os quilombos, bem como, os índios que também viviam em grupos e tinham uma forma

de organização e comunicação. A partir desses princípios, a comunidade se prepara para

exercer a função de colaborador do TBC, o que no turismo convencional é conhecido como

guia, e para compartilhar com o visitante sua história e cultura, planejando e organizando

roteiro turístico, além de oferecer hospedagem domiciliar comunitária, alimentação com base

numa gastronomia sustentável e outras funções desenvolvidas por essa.

Essa estrutura ou modo de organizar o turismo é consequência daquilo que se tem

como essencial na educação para o TBC. É preciso compreender o seu contexto social e
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cultural, estar atento às questões políticas e ambientais, para que assim se busquem soluções

para os problemas já citados no capítulo de contexto dessa pesquisa, considerando todos esses

aspectos dentro do bairro, da cidade, estado, país, pensar o global, e buscar melhoraria para o

local.

Ponderar essas questões é retratar aspectos que corroboram com os princípios da

educação popular, aquela que emancipa o sujeito, que dá autonomia e liberdade para pensar e

agir sobre sua realidade. É transformar os problemas cotidianos a partir do modo de pensar e

agir, para isso se recai sobre o dever de conhecer e valorizar a cultura, a história do dia a dia,

aquela contada pelos moradores mais velhos, evidenciadas em tradições e costumes.

Nessa perspectiva, faz-se necessário ouvir a comunidade, dialogar sobre o valor

desses aspectos destacados e vistos na proposta de organização do TBC. As pessoas que

residem nessas localidades, sobretudo os moradores mais antigos que, de alguma forma

acompanharam o crescimento ou chegaram no início da povoação, têm a possibilidade de

contribuir ao compartilhar suas histórias, já na estrutura de roteiros elaborados para os

visitantes.

É cabível dialogar com estudantes de ensino médio, moradores do Antigo Quilombo

Cabula, para compartilhar e construir alternativas de trabalho e renda, a partir da organização

do TBC, haja vista a maioria dos jovens que vive nessa localidade não saber como se deu a

formação do bairro, não conhecer ou perceber a potencialidade para o turismo mais

alternativo e sustentável, pois não tem o lugar como espaço de cultura.

Sabe-se da carência de estrutura disponível nessas comunidades para promover

cultura e lazer. No entanto, há diversos grupos culturais, pessoas com habilidades artísticas e

culinárias que organizadas para planejamento e gestão do TBC, a partir da educação aqui

proposta, terão maior visibilidade ao compartilhar, além de retorno financeiro.

Com isso, o papel dessa educação, no sentido de aproximar jovens do seu cotidiano,

da realidade social e da história local de forma atrativa, tendo em vista a variedade de temas

ofertados por redes e tecnologias digitais em primeira instância, é criar possibilidades de

aprendizagens de forma contextualizada e por meio de jogo RPG pedagógico, pois mantém,

nesse caso, estudantes conectados ao meio digital, conhecendo, aprendendo, aplicando e

multiplicando os princípios do TBC.

Educação para o Turismo de Base Comunitária, no contexto do Antigo Quilombo

Cabula, significa liberdade de aprender e ensinar, pois exprime elementos da ancestralidade,

do saber popular que em diálogo com a academia cria espaço de interação e produção. Essa

educação não deve ser hierarquizada, necessita da articulação, do olhar da academia e do que
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é visto no cotidiano, já evidenciado. Assim, educar para o turismo de base comunitária é

emergir no cotidiano da comunidade, por meio da construção de uma teia que envolve a

formação histórica, a estrutura socioeconômica e ambiental da localidade, em diálogo com o

global, permitindo que o sujeito reflita a sua realidade e, a partir disso, mediante ação coletiva,

organize-se para o TBC.

Portanto o refletir sobre uma forma de educar para o TBC, numa perspectiva de

desenvolvimento local sustentável de comunidades populares urbanas, requer aproximação e

convivência, pois tal oportunidade permite compreender as necessidades, as lacunas e as

potencialidades que fazem do lugar uma possibilidade de planejamento e execução de roteiros

turísticos sustentáveis e solidários.

Nesse contexto, ao tratar de educação para o desenvolvimento local, autores como

Mutim (2007) que discute educação ambiental, traz uma reflexão sobre o papel desta no

espaço informal e formal, de modo que a articulação entre ambos prepara o sujeito para o

exercício da cidadania na gestão compartilhada do Desenvolvimento Local Sustentável (DLS).

Com isso, o autor diz que é necessário seguir metas para a construção de sociedades

sustentáveis, entre elas a satisfação das necessidades básicas da população; a solidariedade

para as gerações futuras; a preservação dos recursos naturais e outros, onde para a efetivação

destas é preciso operar pedagogicamente, a fim de orientar e preparar indivíduos e a

coletividade para a busca de soluções compartilhadas.

Ainda de acordo com Mutim (2007), os processos coletivos ou espaços de formação,

entre outros, precisam integrar a formação de educadores, técnicos e demais profissionais na

atuação, enquanto agentes na promoção do DLS, portanto, a necessidade de ampliação da

comunidade na gestão, considerando e consolidando sua participação referente ao controle

social nas etapas de planejamento, implementação e avaliação das Políticas de DLS,

considerando, também, a importância do papel da universidade e de outras agências no

processo de difusão do conhecimento científico, assim como a necessidade de apoio às

políticas públicas, incentivando a melhoria de mecanismos de controle social, as quais,

segundo o autor, auxiliam no campo da educação formal e comunitária, atuando nos processos

educativos enquanto elementos facilitadores da promoção desse desenvolvimento.

Nessa perspectiva, Silva (2010) também reflete o papel das políticas públicas para o

desenvolvimento regional quando afirma que a falta de controle dos problemas gerados pelas

transformações socioeconômicas e culturais afetam o equilíbrio socioambiental, a ruptura de

padrões e de modelos éticos fundamentadores dos valores humanos e tendo, com isso, a

necessidade de reduzir ações destrutivas, em que o caminho seja a luta pela conservação dos
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recursos, estabilização do seu crescimento demográfico para eliminar a pobreza e conceder a

plena igualdade às mulheres, aos índios e negros.

A autora diz que na relação entre educação superior e sustentabilidade, a

universidade se insere e opera num contexto cultural, do qual emergem novos veículos para a

educação, com isso possui papel relevante no processo de transformação e de resolução dos

problemas mais complexos que afligem a sociedade, os quais a partir do pressuposto de

ensino superior, enquanto um dos caminhos para o desenvolvimento econômico, todo sistema

educacional deve formar um conjunto homogêneo e articulado que proponha,

fundamentalmente, orientações à transformação permanente de todos em busca do benefício

da sociedade na qual está imerso, visando atender às necessidades da realidade e às constantes

e profundas mudanças que ocorrem no mundo.

Considerando as reflexões dos autores citados, e vendo a necessidade de aplicação

dessas mudanças seja na educação informal ou formal, básica ou superior, fato é que o

estudante consciente do seu papel na sociedade, da sua relação com o meio ambiente, dos

direitos e deveres, possibilita ações que viabilizam o desenvolvimento local da comunidade

carente na qual ele se insere, de forma coletiva e colaborativa.

Com isso, surge a proposta de processo formação em TBC, por meio do jogo RPG

digital, que tem como base a praxiologia de Antônio Gramsci (1988), cujas concepções

pedagógicas se aportam em Vygotsky (1991), utilizando os princípios socioconstrutivistas,

nos quais por meio da interação social, da linguagem e da cultura o homem está em constante

aprendizado, a partir de sua relação com meio em que vive. Sendo assim, para dialogar com

os princípios do Turismo de Base Comunitária, enquanto base para a educação aqui proposta

utiliza-se a perspectiva da educação popular, tendo como referência Paulo Freire e a

pedagogia griô.

Quadro 10 - Princípios pedagógicos da Educação Popular e Pedagogia Griô

EDUCAÇÃO POPULAR PEDAGOGIA GRIÔ

Solidariedade Respeito à oralidade

Participação popular Valorização da ancestralidade

Engajamento coletivo Fortalecimento da identidade

Emancipação Valorização da cultura

Consciência crítica Cosmovisão

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2017.
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A Educação Popular e a Pedagogia Griô, na proposta de simulação do jogo para

formação em TBC, aparecerão na medida em que o RPG atender aos princípios da primeira,

por meio da interação social, autoria colaborativa, cooperação, entre outras características

pedagógicas do jogo. A segunda ocorrerá dentro desse processo quando simula o contexto

socio-histórico dos sujeitos envolvidos, buscando difundir conhecimentos de forma coletiva e

colaborativa para consequente valorização da cultura, da história e da identidade.

Pode-se afirmar que os princípios apresentados aparecem no jogo digital de

simulação de contexto a partir da imersão dos estudantes, enquanto jogadores, na

interpretação de cada personagem. Dessa forma, para efeito de melhor compreensão de como

se dá a relação entre os princípios e sujeito envolvido, seguem características destes.

Entende-se por educação popular, segundo Tavares (2015), e para entendimento

desta pesquisa, princípios políticos, epistêmicos e pedagógicos, os quais fundamentavam

ações e políticas junto ao movimento popular, cuja origem também a define a partir da

conjuntura de cortes históricos em 1960, entre eles: A chegada do grupo industrial à condução

de elemento hegemônico do sistema nacional do poder, como diz Celso Furtado; surgimento

das Ligas Camponesas de Francisco Julião, 1958; crescimento político da área sindical urbana

e do movimento estudantil; longa discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB), que serviu de tribuna para a luta e defesa da escola pública, entre outros

(TAVARES, 2015, p. 51).

Tomando por base essa discussão, os princípios da educação popular adotados nesta

pesquisa trazem características que refletem o contexto popular pelo fato de seu nascimento

estar articulado aos movimentos sociais do final dos anos 1950. Nessa perspectiva, a

solidariedade aparece no jogo quando os sujeitos envolvidos simulam situações-problema que

promovem este princípio.

Ser solidário é sentir a dor do outro e se preocupar com a dificuldade que pode ser

alheia ou não. Junto a essa compaixão, nasce o engajamento coletivo e, neste caso, a

comunidade une forças para reivindicar e fiscalizar os órgãos competentes e as medidas

necessárias para melhorar condições básicas de sobrevivência, o que exige maior participação

popular, pois é quem vive e sofre as carências.

Para isso, o sujeito precisa se conscientizar e saber do seu papel na sociedade, dos

deveres e direitos, mas que para exercê-los precisa refletir criticamente sobre o contexto

histórico e social que permeia pelos demais, o que exige uma emancipação, termo advindo da

educação que liberta e dá autonomia ao sujeito, gerando benefícios dentro de uma ação

coletiva.
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Quanto aos princípios da Pedagogia Griô como o respeito à oralidade, revela a

valorização da ancestralidade, da cultura africana e afro-brasileira, em que os mais velhos ou

mestres griôs são reconhecidos pelo saber e fazer, pelas práticas e tradições orais que fazem

parte de cada um, pela cosmovisão que remete ao se colocar no lugar do outro e à

solidariedade, a partir do que se acredita enquanto ser humano e social. Essa prática de

educação entre membros ou comunidades fortalece a identidade, a partir do momento em que

se conhece e valoriza a cultura que permeou e/ou permeia cada grupo étnico.

Nesse sentido, essa pedagogia constitui princípios que podem ser acrescidos à

proposta de educação para o Turismo de Base Comunitária no Antigo Quilombo Cabula, dado

o contexto da localidade, cuja origem dos primeiros povos foi de índios e africanos, sendo

atualmente constituído, em sua maioria, por afro-brasileiros, portanto há presença de mestres

griôs com seus saberes e fazeres, além da diversidade étnico-cultural, numa realidade social

de carência, mas que pode por meio de uma educação oriunda das experiências vividas no

cotidiano da comunidade propor caminhos opostos aos problemas sociais existentes.

Desse modo, as perspectivas da Educação Popular e da Pedagogia Griô convergem

com os princípios do TBC, pois têm como base a participação da população e propõem o

engajamento coletivo, sendo a solidariedade fundamental para a emancipação dos sujeitos e

favorecimento à autogestão e, a partir dessas concepções, compreendam o pensar sobre a

educação para o TBC quando a história e cultura são valorizadas. Educação para o turismo de

base comunitária consiste em aprender e ensinar por meio da prática cotidiana da comunidade

disposta a organizar-se para a gestão dessa atividade, tendo como referência princípios da

solidariedade, colaboração, sustentabilidade, cooperação e autogestão.

Nesse sentido, iniciou-se diálogo com a comunidade escolar, mediante ação do

projeto aprovado no edital 028/2012, pela FAPESB, já citado, cuja proposta nasceu da

elaboração de oficinas para formação em TBC nas escolas, assim como a construção de

conhecimento para a produção de conteúdos digitais educativos voltados para

desenvolvimento local das comunidades envolvidas por meio de diálogo entre os grupos de

pesquisas Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais - Rede

Educa, e Sociedade Solidária, Educação, Espaço e Turismo- SSEETU.

Com isso, durante o ano de 2015 houve diálogo sobre TBC, posteriormente a

realização de oficinas de formação em quatro escolas parceiras:

 Roteirização turística: tem por finalidade mobilizar, sensibilizar e qualificar

para o planejamento, elaboração e execução de roteiros turísticos urbanos

alternativos responsáveis solidários e sustentáveis, dentro de uma perspectiva



86

cooperativada e colaborativa, primando pelos princípios da autogestão e

colaboração.

 Hospitalidade domiciliar: compreender como funcionam os meios de

hospedagem no TBC. Como se organiza o departamento de hospedagem:

importância, controles, atividades principais, interdependência com os demais

setores. Atendimento ao cliente no TBC, a hospitalidade;

 Gastronomia: compreender e compartilhar a Filosofia do Slow Food6 em áreas

urbanas para inserção de um alimento bom, limpo e justo nos roteiros turísticos

de base comunitária no Antigo Quilombola Cabula. Levantamento de

potencialidade para criação de um roteiro de comida de bairro. Evento de

degustação dos empreendimentos familiares, locais que vendem alimentos;

 Agenciamento e guiamento: orientar sobre técnicas e rotina de agenciamento

de roteiros e viagens turísticas.

Dessa forma, pensou-se na proposta de modelagem e aplicação do jogo RPG na

educação para o TBC nas escolas envolvidas e que servem, também, para outras escolas

públicas estaduais localizadas no Antigo Quilombo Cabula. Para isso é necessário articular os

princípios da autogestão, cooperação, colaboração, solidariedade e sustentabilidade

apresentados como norteadores do TBC, na modelagem do jogo, a qual será feita no capítulo

adiante.

Acredita-se que com a mediação presente no jogo RPG Digital modelado a partir dos

aspectos históricos, culturais, sociais, econômicos e ambientais, entre outros, haverá a

possibilidade de desenvolvimento local pela autogestão das comunidades, o que poderá

aparecer nas ações dos estudantes enquanto jogadores. O contexto apresentado, no segundo

capítulo, serviu para a modelagem do jogo, na qual foi analisada a sua contribuição enquanto

possibilidade pedagógica na educação para o TBC, no ensino médio das escolas.

Nesse contexto estão as escolas públicas do Antigo Quilombo Cabula que fazem

parte dessa pesquisa. Entretanto para objetivos desta, na aplicação do jogo proposto pensou-se

nas quatro escolas parceiras dos projetos citados anteriormente, porém devido à falta de

tempo para conciliar agenda escolar e cronograma da pesquisa com todas, optou-se pela

aplicação no Colégio Estadual Márcia Meccia, localizado no bairro da Mata Escura, local que

sediou o VI ETBCES, em novembro de 2016.

6 Mais informações sobre essa filosofia, disponível em: <http://r1.ufrrj.br/cpda/wp-
content/uploads/2014/10/Tese-Daniel-VERS%C3%83O-FINAL-1.pdf>.
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Para fundamentar a proposta pedagógica desta dissertação, buscou-se nos estudos de

Paulo Freire propor uma educação pautada na liberdade de ensinar e aprender, ambos

constituídos por meio do diálogo, da troca de conhecimento e ao mesmo tempo da ampliação

do saber, sendo, portanto, caracterizada pela pedagogia dialógica, bem como a praxiologia

gramsciana e socioconstrutivista possibilitaram a elaboração do contexto, a análise e o diálogo

entre pesquisador e demais sujeitos envolvidos na pesquisa, refletindo uma construção

coletiva, por meio da práxis de sujeitos transformadores da realidade em que vivem.

Nessa perspectiva, o jogo RPG atende à proposta pedagógica por ser um instrumento

capaz de mediar o ensino e aprendizagem simulando o contexto do estudante dentro do jogo,

mas refletindo aspectos da sua realidade, permitindo a imersão e ação deste sujeito nas

situações cotidianas apresentadas. Essa característica do jogo auxilia na educação para o TBC

porque proporciona essa experiência e reflexão.

Os aspectos históricos apresentados no contexto servirão como base para a

construção do jogo RPG que trata da educação para o Turismo de Base Comunitária. Sendo

assim, acredita-se que a contextualização histórica servirá como base na compreensão dos

estudantes envolvidos na pesquisa, ao permitir conhecer e cultura, as tradições e as raízes de

um passado que deixou marcas de processos advindos do período de escravidão a qual afetou

os negros escravizados, refletindo socialmente na população que vem dessa ancestralidade.

Dessa forma, os princípios apresentados serão considerados na modelagem do jogo, enquanto

tecnologia digital que mediará a construção da educação para o TBC no Antigo Quilombo

Cabula.

4.4 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS

Falar de educação e tecnologias digitais no século XXI é imergir em práticas

pedagógicas que atendam às necessidades contemporâneas, tendo em vista as mudanças

ocorridas na educação brasileira, nas últimas décadas; entre elas a informatização, a qual se

tornou elemento fundamental na colaboração para o processo educativo, ao tempo em que a

globalização e os avanços tecnológicos mudam o estilo de vida e criam padrões de

comportamento.

Todavia o uso inadequado dessa ferramenta direciona o indivíduo para outra

dimensão, como por exemplo, estudantes que utilizam o computador para acessar conteúdos

pornográficos. Nessa perspectiva, Santana (2011) afirma que o sujeito deve ser preparado

para utilizar tais equipamentos, criando um pensamento crítico e gerando mudanças nas
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relações sociais. Com isso, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) servem como

auxílio na construção de práticas pedagógicas para o processo de aprendizagem colaborativo e

significativo, visto que essas práticas estão diretamente ligadas à conjuntura e à estrutura de

uma sociedade na qual as transformações ocorridas na economia, na política e demais

dimensões sociais, interferem na educação escolar.

Essas transformações refletem nas ações dentro da escola, bem como na postura do

educador, em que o desenvolver um projeto político pedagógico requer uma relação saudável

entre gestores da educação. Nesse contexto, o professor deverá refletir sobre as mudanças

ocorridas e assumir a responsabilidade de adaptação do ensino e aprendizagem frente às novas

exigências.

Nesse sentido, Castells (1999) explica que a tecnologia da informação, enquanto

revolução tecnológica começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado,

na qual o capitalismo também se reestrutura e se amplia. Essas mudanças afetam a sociedade

nos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. O autor fala da efemeridade dos

significados e da constante mudança de identidade sejam religiosas, étnicas, territoriais e

nacionais, isso cada vez mais desestrutura organizações e deslegitima instituições, assim

como enfraquece os movimentos sociais, pois as pessoas estão se organizando não com base

no que fazem, mas no que acreditam que são.

Nessa perspectiva, a sociedade se fragmenta e as redes globais de intercâmbios

instrumentais conectam e desconectam indivíduos, grupos, regiões e países, conforme

interesse e objetivos processados na rede, seguindo fluxo contínuo de decisões estratégicas

(CASTELLS, 1999, p. 41).

Essa revolução tecnológica está atrelada ao conceito de modo de produção na qual a

mesma foi estruturada para atender aos interesses do capitalismo. A sociedade em rede

atualmente se comunica por computadores, por meio de diversas comunidades virtuais, nas

quais, de acordo com Castells (1999), a revolução da tecnologia da informação se caracteriza

justamente na aplicação de conhecimento e informação para a obtenção de conhecimento e de

dispositivos de processamento/comunicação da informação, em ciclo de realimentação

cumulativo entre a inovação e seu uso, em que os computadores, os sistemas de comunicação,

de decodificação e de programação genéticas são amplificadores e extensões da mente

humana, diferente da centralidade de conhecimentos e informações.

Diante da complexidade da estrutura da sociedade informacional, citada por Castells,

ou sociedade industrial, faz-se necessário compreender o contexto de rede nessa discussão:
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Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada,
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com
base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de
inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. (CASTELLS, 1999, p. 499).

Essa sociedade industrial, onde a economia se organiza em torno do capitalismo

global e por meio da rede, interfere nas relações sociais, especialmente na cultura. Essa nova

configuração, contudo, permite o uso de jogos digitais em rede, pois a sociedade geral e os

jovens estão cada vez mais imersos nas novas tecnologias. De acordo com Castells (1999, p.

57) a “tecnologia está integrando o mundo em redes globais de instrumentalização”, isso

implica na produção de uma conectividade entre as comunidades que vão surgindo na rede.

Nessa perspectiva, a relação que a sociedade desenvolveu com as TIC seria uma

extensão da sociedade, mas que transcende a capacidade de interligar as áreas do

conhecimento inerentes às produções sociais e que não teriam a mesma dinâmica social sem o

auxílio das ferramentas tecnológicas. O uso das TIC, a partir de uma abordagem

socioconstrutivista, permite a construção de conhecimento de forma colaborativa e coletiva.

Com isso, o socioconstrutivismo favorece a educação para o TBC ao permitir que educador e

educando aprendam juntos.

A aprendizagem surge, então, mediante construção social e é interiorizada
por aquele que aprende, tanto sujeito individual, como coletivo. Vygotsky
indica que esta interação ocorre através da mediação com sistemas
simbólicos – instrumentos e signos - tais como: a linguagem, a escrita, o
sistema numérico. Portanto, os sujeitos envolvidos no processo de
aprendizagem (educandos e educador) interagem, mediatizados pelos
instrumentos e signos construídos culturalmente. (CABALERO, 2008, p. 3).

O socioconstrutivismo considera como aprendizado as relações sociais, nas quais a

interação ocorre na cultura e na linguagem, o que contribui para a construção de

conhecimento a partir do cotidiano do sujeito. Com isso, optou-se por esse princípio

pedagógico, pois favorece ao ensino do TBC por meio do RPG.

4.5 JOGO EDUCACIONAL E RPG

Os jogos educativos são favoráveis ao ensino e aprendizagem de forma

contextualizada, cuja prática é diferente do ensino tradicional em que os estudantes não

participam ativamente das discussões em sala de aula e não compreendem a sociedade na qual

vivem tampouco o que leem na teoria. Com isso, os jogos se configuram como uma nova
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forma de ensinar e o aluno tem liberdade para se expressar, além da possibilidade de abranger

o conhecimento de forma continuada e não fragmentada.

O jogo RPG possibilita a criatividade, capacidade de trabalhar conteúdos didáticos

por meio de uma história, incentivando o aprendizado de forma contínua que de acordo com

Hayashi (2003), difere dos currículos tradicionais das escolas que acreditam no ensino linear,

que propõe transmitir durante o ano letivo o conhecimento, no final do ano o estudante saberá

a soma aritmética dos vários conhecimentos, mas o resultado não corresponde ao pretendido.

Assim, esse jogo apresenta características pedagógicas principalmente no que se refere ao

trabalho em grupo, além disso, utiliza elementos lúdicos que podem auxiliar na abordagem de

certos conceitos, aliando aprendizado e entretenimento.

Não dá para dissociar teoria e prática desse processo, pois a experiência se

caracteriza como o ato de existir, e justamente nesse ato é que o indivíduo se informa sobre o

contexto social em que vive, o que possibilita compreender a partir dessa prática a razão do

estudo das diversas ciências e sua relação com a conjuntura atual na qual se se insere. É,

portanto, pensar na liberdade de ensinar e de aprender, ambos constituídos por meio do

diálogo, da troca de conhecimento e ao mesmo tempo da ampliação do saber, conforme a

dialética de Freire.

Nessa perspectiva, optou-se pelo uso do jogo RPG enquanto ferramenta pedagógica

que converge com a DBR, abordagem metodológica, a qual será discutida posteriormente. O

RPG possui elementos pedagógicos capazes de aproximar estudantes, docentes e escola:

colaboração; interação; raciocínio lógico; interdisciplinaridade; diversão;

imaginação/criatividade; compartilhamento de ideias; leitura e escrita, entre outros (ALVES;

SANTOS, 2013, p. 169).

Inicialmente, é necessário entender o seu funcionamento. É composto por jogadores-

personagens e por um mediador do grupo denominado Mestre. A função básica dos

jogadores-personagens é refletir e tomar decisões diante das situações-problema encontradas

no decorrer do jogo, e a do Mestre é contextualizar o jogo, apresentando o enredo, os

obstáculos presentes no caminho e as consequências diante das ações dos jogadores (ALVES;

SANTOS, 2013, p. 169).

Dessa forma, desafios com o objetivo de solucionar problemas relativos ao bairro e

que permitem aos jogadores exercitarem seu raciocínio lógico são apresentados nessa parte do

texto em que as classes são os perfis dos personagens para os sujeitos envolvidos e engajados

no TBC. Elas permitem que o jogador tenha autonomia ao escolher o grupo com o qual se
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identifica e, partir dessa ação, desenvolva habilidades para organização e execução da

atividade turística.

O uso de jogo RPG representa uma prática apropriada, tendo em vista que este se

constitui numa ferramenta relevante para aprendizagem significativa e colaborativa,

corroborando os princípios socioconstrutivistas nos quais Vygotsky (1991) diz que é nesse

processo que acontece a Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI) quando o professor atua

como mediador na construção do conhecimento. Essa está entre outras características

apresentadas no exemplo de modelagem, no quadro a seguir:

Quadro 11 - Princípios socioconstrutivistas no RPG Digital

Interação social A interação social é um dos fundamentos
básicos do jogo de RPG. Os Jogadores
constroem uma História de forma coletiva e
colaborativa, se ajudando mutuamente para
resolver os desafios colocados pelo
Mestre.

ZDI O jogo potencializa o surgimento da ZPD.
Os jogadores cooperam entre si neste
processo de construção. Jogadores mais
experientes podem auxiliar os menos
experientes

Mediação O Play by Forum é visto neste estudo como
um instrumento mediador de aprendizagem

Criação – imaginação Assim como a brincadeira de faz-de-conta, o
jogo de papéis e o jogo protagonizado, o
RPG digital, especialmente, o Play by fórum
também envolve situação imaginária.

Autoria colaborativa Em lugar de reproduzir um modelo, os
sujeitos produzem um texto de forma
espontânea e coletiva, conforme previsto
pelo socioconstrutivismo. Esta habilidade
pode ser potencializada pela mediação com o
Play by Forum.

Planejamento Envolve a decisão sobre o tema que será
tratado no texto. Neste caso, trabalha-se com
os temas geradores, propostos por Freire
(2005). A estrutura cognitiva dos sujeitos é
tomada como ponto de partida, e o processo
de aprendizagem significativa é favorecido.

Revisão Envolve reflexão sobre a organização das
próprias ideias, o que pode ser caracterizado
como atitude metacognitiva.

Fonte: Cabalero (2007, p. 109).
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O RPG educativo é socioconstrutivista porque propicia a difusão de conhecimento

por meio da interação e valorização do cotidiano dos sujeitos. Nesse sentido, a proposta do

jogo que será modelado, terá os princípios aqui adotados. Esses princípios são fundamentais

no processo de formação dos sujeitos, tendo em vista que as mudanças ocorridas na educação

brasileira, nas últimas décadas, entre elas a informatização, a qual se tornou elemento

fundamental na colaboração para o processo educativo, ao tempo em que a globalização e os

avanços tecnológicos mudam o estilo de vida e criam padrões de comportamento.

A tecnologia facilita o acesso às informações e dissemina o conhecimento num

contexto global por meio das mídias digitais. Nesse contexto, os jogos educativos digitais,

como o RPG, possibilitam o desenvolvimento e a percepção crítica sobre os problemas sociais

da realidade de cada sujeito, portanto converge com o socioconstrutivismo e a sociedade em

rede no processo de ensino e aprendizagem por meio de algumas características, conforme diz

Grando e Tarouco (2008) sendo essas, a cooperação, socialização e interação, criatividade e

interdisciplinaridade.

Assim, o RPG estabelece aspectos crítico-reflexivos no tocante à proposta

apresentada por meio de uma história, podendo inserir elementos do currículo escolar, e ainda

o sujeito desenvolver a cognição mediante os desafios encontrados no decorrer do jogo, no

qual ele deverá se posicionar diante das situações-problema criadas, haja vista que o jogo se

caracteriza por conter elementos lúdicos de entretenimento, mas que traz alguns aspectos da

realidade. Portanto, o RPG possibilita o aprendizado de forma divertida, reflexiva e

contextualizada, no qual o uso da leitura e da escrita é necessário para essa modalidade. Está

entre os jogos cooperativos, que são aqueles cuja finalidade é promover o benefício a todos,

por meio dele a brincadeira não dá espaço para competição entre os jogadores.

O jogo RPG, em ambiente educacional de aprendizagem, apresenta características

pedagógicas encontradas nos diversos tipos de RPG, principalmente no que se refere ao

trabalho em grupo, além disso, utilizar elementos lúdicos que podem auxiliar na abordagem

de diversos conceitos, aliando aprendizado e entretenimento.

Nesse sentido, Matta (2011), explica sobre design cognitivo socioconstrutivista que,

nesse caso, pode ser aplicado ao RPG Digital, o qual, segundo o autor, resulta do processo de

planejamento e da ação interdisciplinar e conjunta entre informática, educação, ciências da

informação e da cognição, portanto juntos propiciam a construção de conhecimento por meio

das interações entre sujeito singular e seu ambiente ou contexto social, onde o diálogo é

voltado para resolução de problemas práticos.
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Nessa perspectiva, para uma proposta socioconstrutivista é necessário pensar num

projeto que tenha como princípio a construção e a reconstrução contínuas, pois envolve

sujeitos e contextos, conforme os aspectos apresentados a seguir. Contudo, o pesquisador

poderá ampliar as possibilidades, pois aqui se apresentam sugestões ou bases (MATTA, 2011).

 Interação: A interação social ocorre quando há construção consciente de

produção entre o sujeito/usuário, objetivos/tarefas/intenções, numa relação com

o contexto e ambiente, assim como os conteúdos a serem ensinados;

 Interatividade: é o encontro entre sujeitos e processo cognitivo, portanto a

capacidade de engajamento, compartilhamento e construção de conhecimento

de forma colaborativa, ocorrendo a ZDI ou encontro concreto entre os sujeitos.

Figura 10 - Interatividade do sujeito coletivo e ZDI

Estudantes

Estudantes

ZDI

Interatividade

Professor

Fonte: Figura adaptada pela pesquisadora com base em Matta (2011).

Havendo essa interatividade e a ZDI, outros aspectos também estão presentes nessa

proposta, conforme Matta (2011):

 Contextualidade: é a inserção do contexto no pano de fundo do projeto ou

proposta. Nesse sentido, Duchastel e Molz (2006) citados por Matta (2011),

tomam como referência o contexto individual e o coletivo, interno e externo,

para explicar o uso do procedimento pedagógico considerando o contexto:

a) Contexto interno e individual: Diz respeito à história do sujeito, seu

mapa cognitivo e as diversas concepções, posturas, sentimentos e a

relação estabelecida entre ele, no interior da subjetividade de cada um;
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b) Contexto interno e coletivo é o contexto comunitário: Trata-se de

considerar o sujeito coletivo, pois a coletividade interage de acordo com

interesses e práticas comuns, compartilhando afetividades, objetivos,

valores, sentimentos e necessidades, portanto a história compartilhada

entre sujeitos engajados;

c) Contexto externo e individual é o contexto informacional: Deve haver

contextualização nas informações, assim como, a validação destas pelo

ambiente e relações sociais do contexto;

d) Contexto externo e coletivo é o contexto institucional: Refere-se às

relações institucionais e históricas, assim como as de poder e hegemonias,

nas quais os sujeitos estão inseridos.

 Mediação: Consiste na mediação entre cognição e o infinito complexo

dinâmico do movimento de construção dos enunciados do conhecimento, ou

seja, encontro cognitivo dos sujeitos. Nesse processo constrói-se a arquitetura

de encontro entre ZDI dos sujeitos engajados em determinada prática, reflexão

ou atividade projetada.

 Metacognição e controle: Diz respeito à gestão da cognição realizada pelo

pensamento, pelo menos três vezes: o planejamento, a inibição e a referência

de informação. Com isso, é necessário estar atento, pois o projeto deve

possibilitar e conduzir a metacognição e essas três operações do ser humano

para que haja sucesso na proposta de ensino aprendizagem.

 Inserção do conteúdo ou tema de ensino-aprendizagem: Nesse aspecto, o

projeto socioconstrutivista tem como base considerar o sujeito-aprendiz, ou seja,

é situar seu processo cognitivo e relacionamentos com o contexto social no qual

tanto o aprendiz como o conteúdo estará inserido, conforme figura 11 que

mostra a relação entre contexto, conteúdo e aprendiz num evento de

aprendizagem e figura 12, que trata da relação entre conteúdos e contexto

(MATTA, 2011).
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Figura 11 - Relação entre contexto, conteúdo e aprendiz

Fonte: Figueiredo, Afonso (2006)

Figura 12 - Relação entre conteúdo e contexto

Fonte: Figueiredo, Afonso (2006)

 Colaboração: Consiste em projetar a prática colaborativa e, nesse aspecto,

realiza o trabalho de desenvolvimento coletivo, articulando tempo e objetivos,

gestão da complexidade da dinâmica coletiva, bem como presença social,

construção social, processo de comunicação, gestão de conflitos cognitivos,

afetivos e emocionais, mediados por tudo isso a aprendizagem colaborativa.

Dessa maneira, o design socioconstrutivista do RPG TBC no Antigo Quilombo

Cabula, adota os aspectos aqui apresentados no processo de modelagem do

jogo.
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5 MODELAGEM DO JOGO RPG TBC NO ANTIGO QUILOMBO CABULA

A modelagem do RPG Digital para a formação em Turismo de Base Comunitária

será aplicada com estudantes do ensino médio de escolas públicas localizadas no Antigo

Quilombo Cabula.

Este capítulo constitui quatro etapas de aplicação da abordagem metodológica DBR,

nas quais se utiliza a contextualização da história do Antigo Quilombo Cabula, sendo esta a

primeira etapa, no segundo capítulo. Essa discussão contribuiu para levantar elementos

relevantes e que contribuirão para o entendimento e forma de organização do TBC, conforme

foi apresentado no Quadro 6.

No capítulo seguinte, abordou-se o referencial teórico acerca do Turismo de Base

Comunitária e seus princípios, os quais são fundamentais e devem ser inseridos nos objetivos

de aprendizagem do jogo, como foi apresentado no Quadro 8.

Sendo assim, no capítulo quatro e constituindo a quarta etapa da abordagem

metodológica, discutiu-se a educação, com ênfase às modalidades desta, a fim de apresentar e

explicar a escolha feita para esta pesquisa. Nessa perspectiva, fez-se necessário, também,

abordar o socioconstrutivismo, bem como a contribuição da tecnologia digital para

fundamentar a proposta do RPG Digital enquanto ferramenta pedagógica, também os aspectos

da Educação Popular e Pedagogia Griô, conforme consta nos quadros 10 e 11. Essa etapa

mostrou os princípios pedagógicos nos quais a pesquisa está construída e, com isso, serão

consideradas na modelagem do jogo.

O diálogo sobre planejamento do jogo, bem como da campanha e aventura, teve

início antes desta escrita, pois o contexto da pesquisa nasceu da participação no projeto TBC

Cabula, no qual um pequeno grupo contribuiu nesse processo, entre eles a coordenadora do

projeto, Francisca de Paula; o coordenador de eixo temático de tecnologias educativas,

Alfredo Matta; alguns bolsistas de Iniciação Científica (IC) da área de educação, como:

Andrea Serravale, Tainnã Sousa e Priscila Costa; também de turismo, com a participação de

Alonso Barbosa. Nesse primeiro momento, as escolas não tiveram participação devido ao

atraso de recurso da FAPESB, tendo em vista que a pesquisa era parte da proposta do projeto

aprovado em edital. Dessa forma, respeitando a abordagem metodológica utilizada, apesar de

essa modelagem ter iniciado com o grupo menor, tem-se o compromisso de envolver a

comunidade escolar na fase de aplicação e nos ciclos de refinamento da DBR.
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5.1 ROLLING PLAYER GAME (RPG) DIGITAL

O Rolling Player Game (RPG) que significa jogo de interpretação de papéis ou de

personagens surgiu nos Estados Unidos em 1974; no Brasil, porém, foi no ano de 1985, com a

série Aventuras Fantásticas, da Editora Marques Saraiva (HAYASHI, 2003, p. 59).

Na interpretação de papéis, os jogadores simulam o contexto histórico, com auxílio

do mestre que tem como papel narrar o jogo, descrevendo os cenários e conduzindo as ações.

Criados a partir de diferentes literaturas, conforme Sales (2012), os jogos podem lembrar

épicos da literatura e do cinema nas histórias de monstros, princesas, impérios galácticos ou

na interpretação de vilões e anti-heróis, portanto há uma diversidade de RPGs, dentre eles os

de fantasia medieval, terror, viagens espaciais e cenários históricos.

O RPG para o TBC trata de conteúdos voltados para a formação de estudantes,

considerando-se planejamento, organização e execução dessa atividade em sua comunidade.

Portanto esse jogo possui em sua estrutura os seguintes elementos: Campanha, Aventuras,

Classes e Sistema de regras.

A Campanha é o enredo do jogo e as aventuras são etapas da história. Já as classes

representam os personagens-jogadores, enquanto o sistema de regras controla as ações dos

jogadores e do mestre, como as habilidades e as perícias, o que caracteriza a jogabilidade

(ALVES; SANTOS, 2013, p. 172).

Por tratar-se de um jogo educativo fundamentando em princípios pedagógicos

socioconstrutivistas, e tendo como elo os princípios do TBC, a exemplo da autogestão,

colaboração e cooperação, o RPG apresenta na modelagem da campanha e da aventura a

responsabilidade de desenvolver conteúdo que possibilite posicionamento crítico e reflexivo

dos estudantes. Nesse sentido, O RPG apresenta, de acordo com Souza (2016), a seguinte

estrutura:
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Quadro 12 - Composição do jogo RPG

Elemento Definição

Ambiente É o lugar onde se encontram os personagens
e se passa a narrativa.

Sistema de Regras É a regra que ordena o mundo fictício.

Enredo É o que conduz a narrativa do jogo, os
objetivos e o motivo do jogo. O enredo é
divido em Aventura e Campanha.

Dados O rolamento de dados junto com as regras
dão o caráter de aleatoriedade e a ação dos
jogadores, ou seja, se um jogador deseja
realizar uma ação, o êxito ou fracasso
dependerá dos valores obtidos nos dados.

Mestre É o narrador que inicia a história e que
interpreta os personagens não jogáveis
NPC (non-player character).

PJ - Personagens jogadores São personagens inseridos na história
interpretados pelos jogadores.

Raça No mundo do RPG, além dos humanos, há
uma diversidade de raças fictícias, como:
elfos, orcs, dracônicos e outras.

Classe É a profissão do personagem. Cada classe
possui habilidades e características
particulares.

Fonte: Adaptado pela pesquisadora com base em: (SOUZA, 2016, p. 44 - 45).

Na modelagem do RPG para formação em TBC, os elementos acima aparecem da

seguinte forma:

Quadro 13 - Background RPG TBC no Antigo Quilombo Cabula

Composição RPG TBC no Antigo Quilombo Cabula

Elemento Descrição Aplicação no jogo

Ambiente É o lugar onde se encontram os
personagens e se passa a
narrativa.

Salvador século XIX , XX e XXI.

Sistema de Regras É a regra que ordena o mundo
fictício.

Sistema de Regra adaptado do
sistema D&D e 3D&T, com a
participação Lázaro Souza, mestre
em RPG integrante do grupo de
pesquisa.

Mestre Narrador Pesquisadores e professores.

PJ Jogadores Estudantes e demais interessados.
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Quadro 13 - (Cont.)

Enredo Conteúdo ou temática que são
desenvolvidos no jogo.

O enredo trata-se do contexto
geral da campanha que os
jogadores irão enfrentar. Eles
simularão a prática do Turismo
de Base Comunitária, no Antigo
Quilombo Cabula, aprendendo a
organizá-la e praticá-la em função
da busca por maior integração dos
moradores, valorizando a história
e a cultura, conforme elementos
apresentados no quadro 1.

NPC Personagens que são
controlados pelo mestre.

Sr. Incógnita, Sr. Zé Vermelho, Sr.
Amaral, Dono do mato, Sr.
Egoísta, Diala, Jardilino, Defonso,
Calabu, Mestre Papagaio e
Maneco.

Raça Espécie que constitui os PJ’s e
NPC’s.

No RPG TBC no Antigo
Quilombo Cabula substituiu-se a
categoria Raça por Etnia,
considerando que cada Etnia tem
uma peculiaridade que influencia
no modo de socialização com o
contexto.

Classe Estereótipo que concede
habilidades e determina a função
do personagem no jogo.

Nesse RPG, as classes típicas do
RPG D&D e 3D&T foram
adaptadas aos personagens que
constituem o contexto das
comunidades populares
localizadas no Antigo Quilombo
Cabula. Exemplos:
Articulador, Artífice Cultural,
Anfitrião Solidário, Colaborador
TBC, Comércio Comunitário,
Estudioso, Empresário, Poder
Público e Visitante TBC.

Fonte: Adaptado pela pesquisadora com base em: (SOUZA, 2016, p. 45).

A partir dessa apresentação da estrutura do RPG para formação em TBC, segue a

modelagem da campanha que constitui a apresentação do jogo e articula as aventuras.
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5.2 MODELAGEM DA CAMPANHA TBC NO ANTIGO QUILOMBO CABULA

A campanha que constitui o RPG articulado ao Turismo de Base Comunitária

contempla o Antigo Quilombo Cabula mediante a possibilidade de os personagens-jogadores

simularem situações e cenários referentes à localidade, sendo capazes de ampliar

conhecimento a respeito da localidade, resgatar o sentimento de pertencimento e valorizar as

tradições locais.

Desenvolver a campanha de um RPG digital significa modelar um ambiente

interativo, onde o ensino e a aprendizagem ocorram com base nos propósitos pedagógicos

discutidos e que dialogam com os princípios desenvolvidos nos quadros 1, 8 e 10. O contexto

histórico elaborado no capítulo II apresenta elementos que são fundamentais na construção da

Campanha TBC no Antigo Cabula, com as especificações a seguir.

[...] Entretanto, um fato que antecedeu essa habitação rural, foi o período
escravista que ocorreu no Brasil, sobretudo, na Bahia, onde em Salvador, a
região do Cabula foi palco de refúgio por meio da formação de quilombos na
época. Provavelmente foi local de habitação indígena, mas não há registros
comprovem a existência de índios nessa localidade. [...] Antes do período
destas fazendas, o Cabula foi palco de lutas entre soldados e escravos, sendo
que alguns destes últimos conseguiram se manter e formaram suas próprias
comunidades. Através da história oral essas comunidades conseguiram
transmitir às gerações seguintes os seus princípios. Até hoje a memória e a
oralidade marcam presença nas comunidades quilombolas, ou nos seus
remanescentes. Os descendentes de escravos possuem a mesma
determinação de seus antepassados no sentido de lutar pelos seus direitos,
pelo seu espaço, pela sua cultura. Muitas das dificuldades enfrentadas no
passado deixaram vestígios no presente, no Antigo Quilombo Cabula.

Essa discussão acima tem como base elementos que fundamentam a história da

localidade delimitada nesta pesquisa, apresentados no tópico 2.1 do capítulo II, no qual se traz

o contexto histórico do Antigo Quilombo Cabula, destacando o processo de povoamento, as

características rurais do período, a ligação entre Portugal, Brasil e Bahia, e que sobre Salvador

fala-se do impacto da escravidão; No tópico 2.2 discutem-se aspectos sociais das

comunidades localizadas no Antigo Quilombo Cabula, e os depoimentos de moradores

antigos da localidade convergem com a realidade e história apresenta no tópico anterior;

Segue-se com a discussão referente aos aspectos ambientais no 2.3; culturais, no 2.4 e

econômicos, no tópico 2.5, no qual se revelam elementos encontrados na cultura, no cotidiano,

nos espaços naturais ainda existentes, desde o processo de povoamento citado no capítulo II.
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Essas características aparecem de forma sucinta na campanha na citação abaixo,

portanto se permite aos jogadores buscarem informações, leituras para aprofundar e refletir o

tema apresentado, seguindo os princípios socioconstrutivistas.

A desigualdade social, a desvalorização cultural, a intolerância ao diferente,
o fato de ser uma localidade de maioria proletária, são algumas barreiras que
distorcem a concepção sobre a região. Portanto, o conhecimento sobre o
Antigo Quilombo Cabula, a partir da convivência com os moradores pode
favorecer um pensamento mais coerente com a realidade, assim como uma
melhor integração dos moradores ao reconhecer o valor histórico e cultural
das comunidades. Nessa perspectiva, o Turismo de Base Comunitária (TBC)
é capaz de promover essa interação. Isso porque o turismo convencional não
atende à demanda da população local, numa perspectiva sustentável, ou seja,
não garante a participação ativa na gestão e planejamento do turismo que
envolve, sobretudo, a cultura local. Sendo assim, é necessária a participação
de sujeitos que contribuam para a valorização das comunidades populares.
Essa participação demanda a busca pelo conhecimento sobre a localidade
enquanto espaço de produção cultural. É relevante destacar que os possíveis
atrativos turísticos podem ser encontrados na localidade ao identificar desde
objetos artesanais produzidos pelos próprios moradores, até recursos naturais
ainda pouco conhecidos. Na organização do Turismo de Base Comunitária,
os elementos que fazem parte desses atrativos são encontrados no cotidiano
da comunidade, diferente do turismo convencional, no qual, comumente se
valoriza ambientes equipados com aparatos tecnológicos, arquitetura
sofisticada, ou outros ambientes artificiais destinados à visitação.

No capítulo III, discute-se o Turismo de Base Comunitária, a evolução e conceitos, a

proposta no Antigo Quilombo Cabula e os princípios do TBC, conforme citados no Quadro 8,

articulados à educação para que o processo de formação de estudantes esteja fundamentado no

socioconstrutivismo. Nessa perspectiva, a campanha também constitui aspectos que

proporcionam reflexão e ação dos estudantes.

Apesar de existirem diversos atrativos no Antigo Quilombo Cabula, as
tradições e heranças ancestrais podem desaparecer com o passar do tempo.
Como são diversas as problemáticas dos bairros, envolvendo questões
sociais, econômicas e ambientais, sem que haja a articulação dos moradores
por meio de ações coletivas que contemplem o atendimento de suas
demandas, a comunidade torna-se fragilizada, e como consequência, pode
ocorrer a consolidação e o agravamento desses problemas. [...] Para auxiliar
no processo de integração social, onde a cooperação, colaboração e
solidariedade estejam presentes é necessário contar com o apoio de sujeitos
engajados dentro da comunidade, como o Articulador, Estudioso, Artífice
Cultural, Colaborador do TBC, Visitante TBC, Poder Público, Comerciante
Comunitário, Anfitrião Solidário, todos conscientes da relevância do
processo histórico que antecedeu a localidade. Esses grupos constituem as
classes desse RPG, com a função de desenvolver as ações por meio dos
personagens-jogadores. Este é o contexto geral da campanha que os
jogadores irão enfrentar. Eles vivenciarão a prática do Turismo de Base
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Comunitária, no Antigo Quilombo Cabula, aprendendo a organizá-la e
praticá-la em função da busca por maior integração dos moradores.

A elaboração dessa campanha consiste na contextualização do Antigo Quilombo

Cabula ao apresentar aspectos do processo histórico da localidade relacionados à

contemporaneidade. Dessa forma, os estudantes terão oportunidade de simularem o contexto

proposto e refletirem sobre a realidade em que vivem e compreenderem a contribuição do

TBC para minorar as desigualdades sociais que afetam diretamente o cotidiano da população,

ao tomarem como base os princípios dessa forma de organização imbricados nas ações

coletivas, evidenciando a valorização da cultura e história da localidade. A campanha “TBC

no Antigo Quilombo Cabula” encontra-se completa no Apêndice A. Seguem os elementos

que a compõem.

Quadro 14 - Elementos da Campanha

Título TBC no Antigo Quilombo Cabula

Objetivo Simular a prática do Turismo de Base
Comunitária no Antigo Quilombo Cabula,
aprendendo a organizá-lo e praticá-lo em
função da busca por maior integração dos
moradores, por meio da valorização da
história e cultura.

Conteúdo Contexto histórico do Antigo Quilombo
Cabula, aspectos sociais, culturais,
ambientais e econômicos.

Personagens Professores universitários, moradores
contadores de história, artesão (ã), mestre
capoeira, músico, políticos, pequenos
comerciantes, rezadeira, turista, dono de rede
empresarial, estudante, líder comunitário,
condutor de turista e dono de hospedagem
domiciliar.

Descrição do ambiente Localidade do Antigo Quilombo Cabula
séculos XIX, XX, XXI.

Enredo Apresentar contexto histórico do Antigo
Quilombo Cabula, objetivando valorizar
história e cultura da localidade como forma
de enfrentar as desigualdades sociais que
afetam as comunidades envolvidas, bem
como a desintegração social destas, por meio
do TBC.

Fonte: Adaptados pela pesquisadora com base em: (SOUZA, 2016, p. 48 e 49).

O quadro apresentado resume a proposta da campanha que norteará os jogadores na

simulação do TBC no Antigo Quilombo Cabula. Dessa forma, as aventuras elaboradas estão

articuladas e nascem a partir desse resumo apresentado.
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5.3 MODELAGEM DAS AVENTURAS

As aventuras da campanha apresentada anteriormente abordam o contexto em que as

ações dos personagens-jogadores são executadas. Nesse sentido, foram projetadas três

aventuras que seguem princípios dos capítulos II, III e IV, sendo a quarta aventura sugestão

dada pelo grupo de pesquisa, mas que não foi elaborada.

Iniciamos a construção das aventuras conforme foi dito anteriormente, com os

grupos de pesquisa e estudantes de IC. Dessa forma, o socioconstrutivismo e a praxiologia

estão presentes, pois nesse processo de validação externa houve participação de moradores

das comunidades envolvidas e que fazem parte do grupo, caracterizando a etapa ou ciclo da

DBR, no qual a contribuição dos estudantes que residem no Antigo Quilombo Cabula e

estudam nas escolas situadas nessa localidade, bem como os professores acontecerá na

primeira aplicação do jogo que logo após passará pelo refinamento, conforme diálogo que

será feito com eles.

As contribuições dos grupos de pesquisa no momento de apresentação do trabalho e

discussão para melhorias deste resultaram em alterações no conceito de TBC utilizado nessa

proposta, pois a partir desse conceito os princípios foram elaborados, devendo atender a

abordagem metodológica escolhida. Após validação e em concordância com as sugestões do

grupo, a definição de Turismo de Base Comunitária para entendimento desta pesquisa foi

alterada, ficando da seguinte forma:

Quadro 15 - Definição de TBC para formação de estudantes do Antigo Quilombo Cabula

Antes da Validação Após Validação

Entendemos o turismo de base comunitária
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 (SILVA et al, 2012, p. 11).

Entendemos o turismo de base comunitária
como uma forma de planejamento,
organização, autogestão, participação,
colaboração, cooperação e solidariedade 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 de arranjos
produtivos locais do turismo, primando pelo
benefício social, cultural, ambiental,
econômico e político das próprias
comunidades.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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As mudanças acima ocorreram em função de melhorar o conceito que deve

apresentar, principalmente, a autogestão da comunidade na organização do TBC. Nesse caso,

fez-se necessário retirar o termo “controle coletivo” que denota restrição na participação,

assim como houve mudança no termo “elos da cadeia produtiva do turismo”, pois se refere ao

modo de organização do turismo convencional, sendo esta uma linguagem mercadológica. Ao

validar o conceito, discutiram-se os objetivos de aprendizagem das aventuras.

Quadro 16 - Objetivos de aprendizagem das aventuras

Aventuras e objetivos de aprendizagem:
antes da validação

Aventuras e objetivos de aprendizagem: após
validação

Aventura 1: O Cabula e suas histórias: A
Batalha

 Conhecer o modo de organização das
comunidades delimitadas a partir do
aspecto socio-histórico;

 Vivenciar o modo de vida do Antigo
Quilombo Cabula: tradições, manifestação
cultural, culinária, artesanato, entre outros;

 Valorizar a história do Antigo Quilombo
Cabula;

 Resolver situações que articulem
autogestão e solidariedade nas
comunidades.

Aventura 1: O Cabula e suas histórias: A
Batalha

 Conhecer a tessitura social das comunidades a
partir do aspecto socio-histórico;

 Emergir no modo de vida do Antigo Quilombo
Cabula: tradições, manifestação cultural,
culinária, artesanato, entre outros;

 Valorizar a história do Antigo Quilombo Cabula.


 Esse objetivo sai daqui e integra a aventura 2

Aventura 2: O turismo
 Mobilizar e articular ações que, no jogo,

propiciem o desenvolvimento das
comunidades delimitadas;

 Aprender a acolher visitantes respeitando a
rotina dos moradores locais;

 Compreender princípios do Turismo de
Base Comunitária, comparando ao turismo
convencional.

Aventura 2: O turismo

 Resolver situações que articulem autogestão,
colaboração e solidariedade entre os
moradores;

 Mobilizar e articular ações que, no jogo,
propiciem o desenvolvimento da comunidade;

 Elaborar roteiro turístico sobre o bairro
agregando a hospedagem domiciliar

Aventura 3: Cabula socioambiental
 Apresentar soluções a respeito dos desafios

ambientais presentes no local.

Aventura 3: Cabula socioambiental
 Apresentar soluções a respeito dos desafios

ambientais presentes no local com base nas
experiências das aventuras anteriores;

 Refletir o modo de produção e consumo;
 Compreender os impactos negativos provocados

devido à poluição das águas e o descarte de lixo.
Aventura 4: Não havia Aventura 4: Cabula Ativista

 Reivindicar direitos e deveres do cidadão para
melhoria da saúde, educação, infraestrutura,
cultura e lazer na comunidade;

 Articular a comunidade e pensar em soluções que
permitam a autonomia dos moradores nas
decisões referentes aos problemas sociais
enfrentados sem haver acordo político partidário.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2016.
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Os objetivos de aprendizagem apresentados demandam inserir no jogo elementos que

permitam aprender a conhecer e valorizar a história local, bem como identificar articular e

potencializar a cultura, tradições das comunidades e promover o desenvolvimento local, ao

discutir, também, soluções para os problemas socioambientais existentes, para que dessa

maneira possam autogerir o TBC no Antigo Quilombo Cabula. Nesse sentido, o diálogo e a

mobilização são necessários durante esse processo.

Com isso, os elementos elaborados para a modelagem do jogo, tanto os objetivos de

aprendizagem das aventuras, quanto o conceito de TBC utilizado para fundamentar essa

pesquisa, passaram por validação externa. Conforme foi mostrado no quadro acima, alguns

objetivos sofreram mudanças. Foram adaptados para se adequarem aos princípios do TBC. As

classes que serão apresentadas no capítulo seguinte também foram discutidas, validadas e

após análise não houve alterações.

A proposta para reduzir as fragilidades que essas comunidades enfrentam, bem como

organizar o TBC tem como ferramenta o jogo RPG que também passará por validação

enquanto linguagem. Com isso, as aventuras modeladas, cuja estrutura encontra-se nos

Apêndices B, C, D, convergem com o que foi proposto nos capítulos anteriores. Para que as

aventuras sejam simuladas com características do jogo, utiliza-se o sistema de regras.

5.4 SISTEMA DE REGRAS

O sistema de regras do RPG TBC, no Antigo Quilombo Cabula, será o modelo

adaptado pelos grupos de pesquisa: Sociedade Solidária, Educação Espaço e Turismo-

SSEETU e o Rede Educa. Para isso um integrante desses grupos e mestre de RPG, utilizou o

sistema do by Moodle já adaptado do D&D e do 3D&T para construir a modelagem de RPG

referente ao ensino de história com o tema Abolição.

Os grupos dialogam numa perspectiva socioconstrutivista e trabalham com educação,

tecnologias digitais e desenvolvimento. Com isso, alguns RPG’s foram e estão em fase de

modelagem, cujos princípios pedagógicos e abordagem metodológica convergem entre os

pesquisadores, portanto justifica-se o fato de utilizar o sistema já elaborado por Souza (2016).

 Sistema de regras: no RPG, o sistema de regras é o que controla toda a

dinâmica da simulação, delineia limites para a ação dos jogadores e do mestre,

garantindo, também, uma originalidade para o jogo. O RPG “Liberdade” utiliza

o sistema de regras by Moodle, com adaptações dos sistemas D&D e do 3D&T.

O by Moodle foi elaborado para RPG’s digitais educativos, numa proposta
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socioconstrutivista, portanto o sistema converge com a proposta do RPG

“Liberdade”. A mecânica desse sistema de regras é composta pelos seguintes

itens: dados, aleatoriedade e testes. Qualquer tentativa de realizar uma ação por

parte de um personagem deve ser resolvida por um teste no qual o jogador

realiza uma rolagem de dados representando a ação do seu personagem, e o

Mestre avalia se o resultado foi suficiente para realizar a ação.

 Background: o processo de criação da ficha de personagem envolve uma série

de passos, seguindo as regras do sistema, a fim de produzir a ficha, contudo ele

não se resume apenas ao sistema. A criação de um personagem envolve o

desenvolvimento de uma persona, com motivações, medos e princípios. A

ficha é apenas uma forma de representá-lo, mas deve sempre estar atrelada à

ideia que o jogador tem de seu personagem. Um jogador que pretende jogar

com um Articulador Social, encontrará alguns problemas durante o jogo se na

ficha do seu personagem houver um carisma muito baixo, que não condiz com

o conceito inicial do seu personagem. A criação de um background (a história

pregressa do personagem, feita pelo próprio jogador em conjunto com o Mestre)

ou de um conceito (um resumo do personagem em duas linhas, quem ele é e o

que ele faz) ajuda o jogador durante a criação do personagem e durante o resto

do jogo. O Mestre deve sempre estar atento para auxiliar os jogadores neste

processo, indicando quais rumos tomar para enriquecer cada vez mais o

personagem do jogador e tornar a ficha o máximo possível condizente com a

ideia que o jogador tem do seu próprio personagem.

 Atributos: os atributos definem e compõem o personagem. É a descrição mais

crua dele mesmo. Praticamente todos os testes envolvem os atributos, as

habilidades naturais do personagem, portanto eles são de suma importância na

criação do personagem, norteando todo o resto. A quantidade de pontos para

que Pj possa montar seu personagem pode ser definido pelo mestre ou

destinando um valor básico para cada atributo (por exemplo: 10, que no

sistema de RPG D&D é considerado um valor inicial para um personagem

humano) somado ao modificador da Classe e/ou raça.

 Descrição dos atributos:

a) Força: Esta representa a capacidade de o personagem alterar

diretamente os corpos ao seu redor através da manipulação física.

Equivale a sua musculatura e força física propriamente dita. Invista em
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força se você gostar de personagens que sejam bons em combate corpo a

corpo e também que não dependam dos braços dos outros para tudo.

Soldados de infantaria, armados com grandes fuzis, pistolas e granadas,

atacam ferozmente sobre o exército inimigo, impondo sua força perante o

adversário.

b) Destreza: Representa a capacidade de o personagem interagir de

maneira sutil com o espaço a seu redor ou reagir de maneira rápida a

outras alterações, equivale a sua coordenação motora e agilidade. Invista

na destreza se você preferir personagens que sejam bons em ataques a

distância e que tenham uma boa esquiva. Os Monges budistas, Tibetanos,

eram conhecidos por sua destreza incomparável nas artes marciais.

c) Constituição: Representa a capacidade de o personagem resistir às

alterações negativas do ambiente direcionadas a ele, equivale a sua saúde

e resistência física. Invista em resistência se você preferir um

personagem que seja o primeiro a levantar e o último a cair. Bárbaros

visigodos eram conhecidos por não terem medo de absolutamente nada e

por serem sempre os últimos a deixarem o campo de batalha, ostentando

as cicatrizes como troféus.

d) Cognição: Representa a capacidade de o personagem processar

possíveis alterações do espaço físico e gerar resultados a partir disso;

equivale a sua inteligência e a sua capacidade de aprendizado e raciocínio.

Invista em cognição se você preferir personagens espertos e bons em

resolver enigmas. Sherlock Holmes fez sucesso pelo seu incrível

raciocínio, mas ele ainda não se compara a C3PO, um computador de

última geração capaz de traduzir simultaneamente centenas de línguas

intergalácticas.

e) Percepção: Representa a capacidade de o personagem perceber as

alterações no espaço físico ao seu redor e equivale a sua atenção,

concentração e sentidos apurados. Invista em percepção se você gostar de

personagens que não sejam pegos desprevenidos e que estejam sempre

atentos aos mínimos detalhes. Um caçador nas selvas usa seus sentidos

apurados para encontrar sua presa nas imensidões das florestas.

f) Carisma: Representa a capacidade do personagem de interagir com

outros seres, equivale a sua simpatia e força de personalidade. Invista em
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carisma se você gostar de personagens simpáticos e que saibam como

lidar com pessoas. Martin Luther King Jr. era conhecido por sua

capacidade de motivar multidões contra o regime de apartheid.

 Raça: é comum encontrar em alguns RPG’s espécies fictícias, como Elfos,

Orc’s e outros. Cada espécie atribui uma particularidade na criação dos

personagens. No RPG “Liberdade” substituímos a categoria Raça por Etnia,

por consideramos que cada Etnia tem uma peculiaridade que influencia no

modo de socialização num contexto.

 Classe: é o estereótipo que concede habilidades e determina a função do

personagem no jogo. Na nossa modelagem, adaptamos as classes típicas do

RPG D&D e 3D&T aos personagens que constituem o contexto da sociedade

escravista. Exemplos: Escravos, Articulador Social (militantes, professores,

políticos), Capoeiristas, Guardas, Sacerdotes (Padres, Clérigos, babalorixá,

yalorixá, Pajé), Capanga, Traficantes de escravos, Senhores de Escravos.

 Sistema de atributos e modificadores:

a) Cálculo dos atributos: cada personagem possui seis atributos físicos

e psíquicos: Força (For), Destreza (des), Constituição (Con), Inteligência

(Int), Sabedoria (Sab) e Carisma (Car).

Para encontrar o valor destinado a cada atributo role 4d6. Descarte o

dado que teve o resultado mais baixo e some os outros três. Anote e

repita até obter os seis valores do Atributo. Essa rolagem resulta em

valores consistentes entre 3 e 18;

b) Modificadores: os modificadores podem ser somados ou subtraídos

de uma jogada de dado, quando o personagem tenta fazer algo ligado

àquele atributo. Por exemplo, o personagem usará o modificador de

Destreza para atingir um alvo com um ataque a distância. Algumas vezes

um modificador também será aplicado a algo que não depende de rolar

dados. Cada atributo tem seu modificador, de acordo com a tabela a

seguir. Ele será positivo quando o atributo é alto (12 ou mais), negativo

quando a habilidade é baixa (9 ou menos) ou nulo quando a habilidade é

mediana (10 ou 11).

Um modificador positivo é chamado de bônus, enquanto um modificador negativo é

chamado de penalidade.
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Modificador de Habilidade

Valor do Atributo Modificador
1 -5
2-3 -4
4-5 -3
6-7 -2
8-9 -1
10-11 0
12-13 +1
14-15 +2
16-17 +3
18-19 +4
20-21 +5
22-23 +6
24-25 +7

 Sistema de proficiência: no sistema de regras, uma classe funciona dentro de

um sistema de proficiência. Nele, o treinamento do personagem, ou seja, seu

nível oferece um bônus para os testes relacionados. A classe pode oferecer

quatro tipos de bônus para testes, relativos à capacidade típica da classe com

esse teste, que são:

a) Ótimo;

b) Bom;

c) Mediano;

d) Ruim.

Exemplo: Um Assessor de saúde possui um bônus ótimo em primeiros

socorros, mas um bônus ruim caso tente realizar alguma manobra evasiva com

o carro, enquanto na mesma situação um Pacificado teria um bônus ótimo.

Esses bônus são relativos ao nível do personagem de maneira diretamente

proporcional; a diferença é que essa relação de proporcionalidade é

gradativamente maior partindo do ruim para o ótimo, ou seja, para um teste no

qual sua perícia seja boa ele receberá um bônus numérico maior do que seria se

sua perícia fosse mediana.

 Relação de proporcionalidade entre bônus e nível:

a) Bônus Ótimo/ nível = 1 no primeiro nível + 1 a cada nível;

b) Bônus Bom/nível = 0 no primeiro nível + 1 a cada nível;

c) Bônus Mediano/nível = 0 no primeiro nível + 1 a cada 2 níveis;
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d) Bônus Ruim/nível = 0 no primeiro nível e +1 a cada 3 níveis.

Esses bônus se aplicam aos ataques e aos testes do personagem. Os relacionados aos

ataques são fixos, mas os dos testes devem ser decididos pelo Mestre de acordo com a

situação e as capacidades do personagem. É lógico que uma Enfermeira que tenha um bônus

ótimo nos testes, para realizar primeiro socorros, afinal ela foi formada para isso, mas talvez

seja necessário aplicar um bônus bom quando ela tentar realizar o mesmo teste em uma área

médica que difere da sua formação. Exemplo: uma enfermeira tentar diagnosticar um

transtorno psicológico. Cabe ao Mestre decidir, no momento do teste, que bônus aplicar,

levando sempre em consideração o background do personagem e as capacidades de sua classe.

 Cálculo para ataque e defesa:

a) Ataques = Modificador do atributo requerido pelo ataque +

Proficiência + Bônus de item

b) Defesas = 10 + Modificador do atributo requerido pela defesa +

Proficiência + Bônus de item

 Teste de habilidades: durante o jogo, é comum os PJ’s realizarem alguma ação

que requer alguma habilidade física ou mental. Por exemplo: um jogador

deseja entrar sorrateiramente numa casa, sem ser percebido pelo inimigo ou

então motivar um grupo a segui-lo numa aventura. Para realizar essas ações o

jogador deverá realizar o seguinte teste: 1d20 + Modificador do atributo

requerido.

 Teste da sorte: algumas vezes o jogar deseja realizar uma ação que não é

compatível com sua classe ou nível. O mestre pode permitir que ele realize o

Teste da Sorte. O PJ rola 1d10, apenas se sair 10 ele conseguiu sucesso na ação.

Se ele tirar 1 ele tem uma falha catastrófica, algo horrível acontece com o

personagem. Nesse teste a sorte só será válida a única ação de um Pj.

 Pontos de vida: em certos momentos da aventura, é possível que os

personagens acabem entrando em conflito, o que pode terminar em um

combate físico ou psíquico. Nesse caso, os limites de sua resistência física

serão testados. A fim de abranger esses momentos, nosso sistema avalia a

capacidade do personagem de resistir a ataques através da quantidade de

pontos de vida que ele apresenta. Esses pontos de vida representam em que

estado a saúde do personagem se encontra; se ele está ferido, desmotivado,
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desacordado e até mesmo morto. Quanto mais perto do total de seus pontos de

vida seus pontos atuais se encontram mais ele está perto de sua saúde perfeita.

A fórmula para o cálculo dos pontos de vida é: Pontos de vida = 2 +

Constituição + Modificador

5.5 CLASSES DO RPG TBC NO ANTIGO QUILOMBO CABULA

Tendo em vista a potencialidade pedagógica, pela sua capacidade de entreter no

processo de ensino e aprendizagem, surgiu a proposta de criação de um jogo RPG Digital para

formação em Turismo de Base Comunitária a ser aplicado em escolas públicas estaduais

localizadas no Antigo Quilombo Cabula. No RPG do TBC, as classes representam os grupos

sociais existentes nas comunidades. Inicialmente elaboraram-se nove classes, são elas:

Quadro 17 - Resumo das classes para o TBC do Antigo Quilombo Cabula

O Articulador Nessa classe é destacado o papel dos líderes
comunitários, a importância das
organizações sociais para o cenário político
de luta pelos direitos básicos do ser humano
e outras manifestações de interesse coletivo.

Artífice Cultural Essa classe compõe os personagens reais das
comunidades, entre eles: grupos folclóricos,
artista plástico, capoeirista, músico,
poeta/poetisa, grafiteiro, rezadeira e outros.

Anfitrião Solidário Essa classe refere-se à hospedagem e
hospitalidade, que significa a relação do
anfitrião com o visitante durante sua estada
na comunidade e na sua residência.

Colaborador TBC Diz respeito aos profissionais de receptivo e
emissivo do turismo convencional, são:
agências, operadoras de viagem (trabalham
com hospedagem, roteiros turísticos, guias
de turismo, traslado e outros). Entretanto,
esses serviços no TBC se configuram
mediante cooperativas, as quais articulam a
recepção do visitante que deseja conhecer o
local.

Comércio Comunitário O TBC contempla a diversidade cultural,
natural, histórica e demais elementos que
costituem a organização de uma
comunidade. Nessa perspectiva, esse grupo
representa os indivíduos que contribuem para
a economia do bairro, sobretudo
desenvolvimento deste, por meio do pequeno
comércio.

Quadro 17 - (Cont.)
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O Estudioso Classe que articula conhecimento científico e
popular, onde estão os pesquisadores da
academia e as comunidades com suas
tradições.

Empresário É uma classe que representa grupos
individualistas, capitalistas, portanto capazes
de destrurir o bem coletivo para satisfazer
sua vontade e gerar benefícios para si.

Poder Público Embora o TBC seja organizado pela
comunidade com foco na autogestão, vale
ressaltar a importância da articulação com as
esferas governamentais, a fim de reivindicar
as necessárias políticas públicas para o povo.

Visitante TBC É uma classe que demonstra o perfil do
turista que busca um turismo mais
alternativo, solidário, sustentável e
responsável, onde ele possa conviver com os
costumes e o cotidiano da localidade.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2017.

As classes foram criadas a fim de compreender a forma de organização do TBC, ou

seja, representar os grupos sociais existentes nas comunidades populares urbanas do Antigo

Quilombo Cabula e que trazem, como foi descrito no capítulo do contexto, características

desses grupos como a cultura, a economia, os aspectos sociais e ambientais.

Nesse sentido, as classes foram projetadas para atender ao perfil dos indivíduos que

residem nessas comunidades e que no jogo têm como papel definir, por meio das ações, a

participação de cada um no processo de desenvolvimento local sustentável que está

diretamente ligado ao Turismo de Base Comunitária por meio da economia solidária, no qual

todos se organizam de forma coletiva e colaborativa, considerando a necessidade de conhecer

o bairro, a história e refletir sobre as desigualdades sociais atuais para cuidar do local,

buscando a melhoria deste. As classes com estrutura completa encontram-se nos Apêndices E

e F.
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6 ABORDAGEMMETODOLÓGICA

A metodologia de investigação utilizada é a Design-Based Research (DBR) que em

português pode ser interpretada como Pesquisa de Desenvolvimento e favorece a pesquisa

aplicada, a qual, no contexto do jogo RPG proposto, ajudará na construção de conhecimento

colaborativo que tenha em seu processo o diálogo contínuo visando criar intervenções e

soluções de problemas, na medida em que a aplicação apresenta resultado que necessita de

aperfeiçoamento, propiciando aos sujeitos engajados nessas pesquisas à construção contínua

da solução mais adequada (MATTA et al, 2014).

Nesse sentido, o jogo RPG possibilita a participação ativa de professores e estudantes

de forma divertida, reflexiva e contextualizada, cujas características apresentadas neste

também são encontradas nos princípios discutidos no capítulo II, III e IV, como a socialização,

a interação e a cooperação, entre outros. Nessa perspectiva, o caráter de validação do jogo

pedagógico terá por base os princípios socioconstrutivistas, tendo como aporte epistemológico

o estudo de Vygotsky, assim como a filosofia praxiológica de Gramsci e estudos de Paulo

Freire.

A DBR, enquanto abordagem metodológica, consiste na solução prática de processos

educacionais e o cotidiano escolar, ela pode ser aplicada em procedimentos da educação

informal e não formal, conforme contribuição a seguir.

A DBR se propõe a superar a dicotomia e mesmo a discussão sobre pesquisa
qualitativa ou quantitativa, desenvolvendo investigações com foco no
desenvolvimento de aplicações e na busca de soluções práticas e inovadoras
para os graves problemas da educação, podendo para isso usar tanto
procedimentos quantitativos quanto qualitativos e, de fato, não encontrando
mais sentido em separar estas duas formas e nem em investir demasiado
nesta diferença, senão em aplicar na medida do necessário, na direção do
foco da pesquisa [...]. É verdade que a DBR guarda com a pesquisa-ação
similaridades de consideração da comunidade e do saber comunitário como
parceiro. (MATTA et al, 2014, p. 25).

Com isso, as aplicações da DBR consistem em fases para que as soluções sejam

propostas a partir do refinamento da pesquisa. De acordo com Matta et al (2014), são elas:

Fase 1- Consiste no contexto; Fase 2- Refere-se aos princípios elaborados para planejamento

da intervenção, portanto é a validação interna; Fase 3- Aplicação + refinamento, sendo essa a

validação externa; Fase 4- Refletem-se os princípios do design do projeto + refinamento; Fase

5- Aplica-se o projeto + refinamento.
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Com base nessa proposta de pesquisa, cujo aporte epistemológico é

fundamentalmente socioconstrutivista, pretende-se utilizá-la desde a fase 1 ou

contextualização até análise dos resultados, obedecendo os ciclos de aplicação e refinamento,

conforme descrito a seguir.

A fase 1 desta pesquisa constitui o capítulo II ou de contexto, o qual foi relevante,

pois a partir deste iniciou-se o diálogo entre pesquisadores, sujeitos da pesquisa e demais

colaboradores. O levantamento do contexto histórico no qual as comunidades do Antigo

Quilombo estão inseridas propiciou a articulação entre a proposta de organização de

estudantes moradores dessas localidades no processo de formação em TBC.

O processo de amadurecimento e compreensão acerca desse levantamento e relação

com o contexto atual dos estudantes foi inquietante, tendo em vista que buscar aspectos da

história da escravidão, na proposta de conhecer a localidade enquanto antigo quilombo e

buscar a valorização dessa ancestralidade, portanto é preciso observar no cotidiano dos

moradores traços ainda existentes na cultura e nas tradições, ainda que tenham sofrido

mudanças próprias da temporalidade dos sujeitos envolvidos.

Ao dialogar sobre os aspectos apresentados no capítulo II, gerou-se o quadro 6 da

pesquisa, Contexto do Quilombo Cabula aplicado à modelagem do RPG, o qual foi elaborado

a partir de uma discussão coletiva referente à potencialidade das comunidades que compõem

características para planejamento e execução do TBC, quando a participação de professores,

estudantes e demais pesquisadores contribuíram durante oficinas dos projetos Turismo de

Base Comunitária e Conteúdos Digitais nas escolas. A partir dessa experiência, surgiu a

proposta de revisão do que havia iniciado antes do contato com estudantes e professores,

devido o atraso de liberação de recurso do projeto, já citado anteriormente e, com isso,

iniciou-se a elaboração do jogo RPG Digital para formação de estudantes em TBC, em

escolas localizadas no Antigo Quilombo Cabula.

Na fase 2, foi necessário pensar como articular o capítulo II de contexto com o

capítulo III referente ao Turismo de Base Comunitária e seus princípios citados no Quadro 8

que deverão constar nos objetivos de aprendizagem para a modelagem do jogo proposto no

quadro 6 do capítulo anterior ou de contexto. Ainda na fase 2 da pesquisa, diz respeito aos

princípios do capítulo IV, de educação, consiste na discussão da educação, cuja orientação é

direcionada para o socioconstrutivismo, adotando o RPG como ferramenta pedagógica, assim

como os aspectos da Educação Popular e Pedagogia Griô que juntas compõem a proposta da

educação para o TBC ou formação, cuja referência tem por base os princípios apresentados

nos quadros 8, 10 e 11 ao final de cada capítulo, respectivamente.
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A fase 3, consiste na aplicação e refinamento da solução aplicada, constitui, portanto,

a modelagem do jogo, o qual foi aplicado e em diálogo com estudantes e professores

envolvidos passou pelo refinamento. As fases 4 e 5, referem-se à reflexão dos princípios por

meio da validação dos sujeitos envolvidos, com respectivo refinamento e aplicação, análise e

discussão dos resultados. Para elucidar a aplicação da DBR nesta pesquisa, segue quadro com

características deste projeto.

Quadro 18 - Aplicação da DBR na proposta de jogo RPG TBC no Antigo Quilombo Cabula
Fases da DBR Delineação Uso na pesquisa

1 Reflexão e análise do problema de
pesquisa,

-Identificação do problema;
-Diálogo entre pesquisadores,
sujeitos da pesquisa e demais
colaboradores;
- Elaboração do contexto.

2 Análise dos princípios do TBC
enquanto condutor da proposta que
articula educação e desenvolvimento
local;

Desenvolvimento da proposta do jogo
RPG com base nos princípios
pedagógicos adotados, enquanto
solução prática para o ensino e
aprendizagem construída com a
colaboração dos sujeitos envolvidos.

-Referencial teórico sobre TBC:
evolução e conceitos utilizados;
-Apresentação de experiências de
TBC nas localidades envolvidas
nesta proposta;
-Levantamento dos princípios
adotados para a modelagem.

-Discussão dos modelos de
educação;
-Uso da base epistemológica
socioconstrutivista, assim como
modelo da educação popular e
pedagogia griô como potenciais
colaboradores no projeto de
formação proposto;
-Apresentação do jogo RPG Digital
e sua potencialidade enquanto
ferramenta pedagógica que
apresenta elementos capazes de
promover o ensino e aprendizagem
na perspectiva socioconstrutivista,
portanto, design cognitivo do jogo.

3 Ciclos de aplicação e refinamento da
pesquisa.

- Modelagem do jogo com
participação dos sujeitos
envolvidos;
- Aplicação e refinamento;
- Análise e discussão e resultados.

4 - 5 Reflexão dos princípios e
aperfeiçoamento da solução, do jogo.

-Validação do jogo pelos estudantes
e professores;
- Aplicação e refinamento;
- Análise e discussão e resultados.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em: (SOUZA, 2016).
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Após a descrição das fases de validações interna e externa da DBR, que consistem na

verificação e aprimoramento da pesquisa, utilizam-se para isso as variáveis dependente e

independentes, enquanto categorias de análise.

6.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE: VARIÁVEIS DEPENDENTE E INDEPENDENTES

A variável dependente refere-se à pergunta de pesquisa, ou seja, a causa ou fato

determinante que estimulará a busca por resposta, obtida a partir da variável independente,

que se configura como resultado do que foi estimulado.

Nessa perspectiva, a variável dependente dessa pesquisa é a modelagem do jogo

RPG para formação em Turismo de Base Comunitária, tendo os princípios

socioconstrutivistas como aporte. As variáveis independentes serão a aplicação e o resultado

do jogo voltado para a forma de gestão do TBC.

6.1.1 Variável dependente do jogo RPG Turismo de Base Comunitária no Antigo

Quilombo Cabula

Para este estudo, a variável dependente é o jogo RPG Turismo de Base Comunitária

no Antigo Quilombo Cabula ou AVA e o sistema. De acordo com Souza (2016) essa variável

é composta por subvariáveis provenientes dos propósitos pedagógicos e design cognitivo:

O Jogo RPG Digital Turismo de Base Comunitária no Antigo Quilombo

Cabula: composto por uma campanha, classes, aventuras e cenários elaborados enquanto

ferramenta pedagógica que consiste numa modelagem caracterizada como AVA, sendo a

maneira de construir e compartilhar conhecimento sobre o TBC. A mediação é, portanto,

subvariável que estimula a interação e reflexão. Nessa perspectiva, tanto o roteiro do jogo, no

qual podem ser utilizados imagens, mídias e vídeos inseridos na biblioteca do RPGAD AQUA,

além de poder utilizar fontes externas, quanto ao sistema de regras adaptado pela integrante

do grupo de pesquisa e mestre em TBC, que permite ao mediador ou Mestre fazer

intervenções, todos foram elaborados a partir do contexto histórico mostrado no Capítulo II,

com a contribuição dos sujeitos envolvidos na pesquisa.
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Nessa perspectiva, tanto o roteiro do jogo quanto o sistema de regras, adaptado pela

integrante do grupo de pesquisa e mestre em TBC, foram elaborados a partir do contexto

histórico mostrado no Capítulo II, com a contribuição dos sujeitos envolvidos na pesquisa.

Sistema: analisa-se o comportamento do Software RPG Digital durante a aplicação

do jogo, no AVA. Para isso, consideraremos alguns aspectos: sustentabilidade e estabilidade

do sistema, facilidade de adoção e operabilidade a distância (SOUZA, 2016, p. 25).

No que tange ao software, o RPG Digital atende aos critérios dos princípios

socioconstrutivistas, a exemplo da interação, da colaboração e da mediação. Quanto ao

sistema, vem sendo desenvolvido pela equipe do grupo de pesquisa Sociedade em Rede/Rede

educa, desde o ano de 2007, passando por várias versões, sendo a atual com linguagem

técnica do AVA, por meio do RPGAD AQUA. Trata-se de um sistema de distribuição gratuita,

pois tem registro como creative comons e foi desenvolvido e testado para ser utilizado no

navegador Google Chrome, no qual o experimento dessa pesquisa encontra-se hospedado,

vide site: < http://demo.rpgad.net.br/mesas>.

6.1.2 Variáveis independentes do jogo RPG para formação em TBC

Essas variáveis referem-se ao acompanhamento das ações dos estudantes na

dinâmica do jogo. Dessa forma, essa categoria está vinculada aos princípios do Turismo de

Base Comunitária; Educação Popular; Pedagogia Griô; Socioconstrutivismo.

Turismo de Base Comunitária: consiste nos princípios da autogestão; cooperação,

colaboração, solidariedade e sustentabilidade, conforme foi dito no capítulo III, Quadro 8.

Educação Popular: traz como princípios a solidariedade, participação popular,

engajamento coletivo, emancipação, consciência crítica, cujas especificações foram descritas

no capítulo IV, quadro 10.

Pedagogia Griô: constitui como princípios o respeito à oralidade, a valorização da

ancestralidade, o fortalecimento da identidade, a valorização da cultura, a cosmovisão e os

elementos também apresentados no capítulo IV, quadro 10.

Socioconstrutivismo: composto pelos princípios da interação social, mediação,

criação-imaginação, ZDI, autoria colaborativa, planejamento e revisão, mostrados no capítulo

V, quadro 11.

A partir das variáveis apresentadas, serão discutidas as categorias de análise do jogo

RPG, enquanto ferramenta pedagógica para formação em TBC.

http://demo.rpgad.net.br/mesas
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6.1.3 Análise das fontes e procedimentos

O jogo foi aplicado com estudantes do Colégio Estadual Márcia Meccia, cursando o

ensino médio e que residem na localidade do Antigo Quilombo Cabula, nesse caso na Mata

Escura, com idade entre dezesseis e vinte anos. A escolha por esse público teve origem

durante a participação em oficinas, enquanto membro da equipe executora e oficineira dos

projetos TBC e conteúdos digitais nas escolas, já citadas neste trabalho, oferecidas e

ministradas por pesquisadores de ambos os projetos, em escolas parceiras, localizadas no

Antigo Quilombo Cabula.

As oficinas tinham como discussão bases teóricas sobre o socioconstrutivismo, em

que professores e estudantes participaram, e em diálogo com a equipe tomou-se conhecimento

do uso deste design cognitivo para elaboração do jogo. Houve também roda de conversa com

esse público referente ao TBC no Quilombo Cabula e princípios utilizados para essa

organização. Portanto concordância entre os participantes quanto ao uso da metodologia

aplicada e a proposta da pesquisa, fator que caracteriza a primeira validação interna e externa.

Foram vários encontros, devido à rotatividade das oficinas nas escolas, tendo como fato a ser

observado, nos estudantes, a falta de conhecimento da história local, sobre a qual a maioria

desconhece ou não identifica a existência e valor dos saberes e fazeres em sua comunidade, da

tradição e costume, bases para organização do TBC que valoriza a história e cultura.

Nesse sentido, houve discussões sobre a importância de conhecer a história e

valorizar o bairro, falou-se dos problemas sociais que afetam o cotidiano dos estudantes,

como a precarização na saúde, educação, segurança pública, impactos ambientais e inércia à

cobrança de melhorias de infraestrutura na comunidade escolar, entre outros elementos. Com

isso, surgiu como iniciativa de estudantes o jornal escolar virtual e rádio web juventude.

Incialmente a proposta era aplicar o jogo nas quatro escolas parceiras dos projetos,

contudo só foi possível iniciar a aplicação numa delas, no Colégio Estadual Helena

Magalhães, pois não houve tempo para conciliar agenda com as demais. Para essa escola, a

análise da aplicação do experimento ficará para o refinamento da pesquisa, pois devido ao

pouco tempo de jogo não teve material suficiente para estudo e o prazo para a defesa dessa

pesquisa permitiu o fechamento apenas do grupo A.

O Colégio Estadual Márcia Meccia mostrou interesse e disponibilidade para acolher

a pesquisa e por estar localizada na comunidade da Mata Escura, na Rua Benjamin Abdon,

S/N, com o público escolhido, além de demandar propostas pedagógicas e alternativas para

estudantes que necessitam conhecer e desenvolver habilidades profissionais por meio da
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educação. O atual colégio foi inaugurado em 1989, enquanto creche, reformado em 1996 para

atender as modalidades de ensino como pré-escola e ensino primário; em 1997 passou a

ofertar o ensino fundamental II, sendo que em 2005 devido à necessidade da comunidade

local implantou-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no turno noturno; em 2006 o

ensino médio. É, portanto, um colégio que atende a maioria das modalidades de educação

básica, na comunidade.

No caso do Colégio Estadual Helena Magalhães, o jogo será aplicado por ser escola

parceira, estar localizada no Beiru, no Antigo Quilombo Cabula, além das demandas

semelhantes às descritas acima. A história da fundação e formação desse colégio, de acordo

com Rocha (2016) precede o histórico do espaço enquanto creche e escola comunitária,

passando por regularização em 1993. Nesse grupo houve a participação de dois estudantes de

ensino médio e os demais de ensino fundamental, devido a dificuldade de conciliar aplicação

com agenda escolar em período de prova e de recuperação, além de um fato que marcou a

comunidade escolar, num dado momento referente à violência no entorno, deixando a escola

com restrição de horários de funcionamento. Com isso, a abrangência do público de

aplicação do jogo também possibilita analisar o perfil dos dois.

Nesse sentido, espera-se obter desses estudantes jogadores o conhecimento sobre a

história do bairro, o engajamento coletivo, atitudes que remetem aos princípios do TBC, da

Educação Popular, Pedagogia Griô e do Socioconstrutivismo. Para isso, serão utilizadas as

seguintes fontes:

Pré-teste/Pós-teste: Verificar nível de conhecimento sobre o tema tratado no jogo.

Gravação dos encontros: A partir da gravação das seções presenciais, obter

informações, por meio de diálogo entre os estudantes antes, durante e após jogo, que sirvam

para análise das variáveis.

WhatsApp do grupo/E-mail: Será utilizado na comunicação referente aos encontros

presenciais e/ou diálogos referentes ao jogo, ao tema abordado e que não tem espaço para

discutir dentro do ambiente do jogo, caso ocorra problema com o chat paralelo (serve para

fazer comentários fora do chat onde acontece o jogo, a narrativa); ou até mesmo para

comentários diversos que podem servir para análise das variáveis. O uso do e-mail também

serve como alternativa para diálogo e obtenção de informações, tendo em vista que alguém

pode não utilizar o WhatsApp.

Chat do Jogo: nele ocorre toda a narrativa das aventuras e acontece o jogo.
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6.1.4 Critérios para análise de resultados

Esta seção define os critérios de estudo para análise dos resultados obtidos no jogo, a

partir das fontes utilizadas. Com isso, o estudo da variável dependente (Jogo, Sistema) em

relação às variáveis independentes (TBC, Educação Popular, Pedagogia Griô,

socioconstrutivismo) será norteado da seguinte forma:

1 Verificação da Variável Jogo em relação ao TBC:

a) Pré-teste/Pós-teste: verificar se a diferença de resultado entre conhecimento

inicial ao jogo e de aprendizagem é significativa. Segundo critérios a serem definidos durante

o processo de coleta, para ver qual melhor se adequa ao caso;

b) Gravação dos encontros: escutar as gravações das seções e verificar quando os

participantes jogadores falam e comentam sobre elementos conceituais do TBC, dos

princípios que norteiam o planejamento e organização deste, a exemplo do conhecimento e

valorização da história local, direta ou indiretamente. Para isso, deve-se considerar análise

qualitativa, caso tenha sido bem sucedido, tendo os estudantes jogadores que mostrar,

verbalizando, direta ou indiretamente, dialogando sobre tais conceitos, cuja referência

encontra-se no objetivo de ensino da aventura;

c) WhatsApp do grupo/E-mail: essa fonte não é significativa para a subvariável.

Contudo vale observar e/ou utilizar, caso a informação seja de interesse ou represente

engajamento para os conteúdos do TBC;

d) Chat do Jogo: verificar se os jogadores lidam e dialogam corriqueiramente, tomam

decisão no jogo, considerando os conceitos do TBC.

2 Verificação da Variável Jogo em relação a Educação Popular:

a) Pré-teste/Pós-teste: não realizado, pois essa subvariável pretende-se analisar

nas ações dos jogadores;

b) Gravação dos encontros: escutar as gravações das seções e procurar verificar

quando os participantes jogadores falam e comentam sobre elementos conceituais da

educação popular e dos princípios, a exemplo da solidariedade, da participação e do

engajamento coletivo, consciência crítica, direta ou indiretamente. Para isso, deve-se

considerar análise qualitativa, caso tenha sido bem sucedido, tendo os estudantes jogadores

que mostrar, verbalizando, dialogando sobre tais conceitos, cuja referência encontra-se no

objetivo de ensino da aventura;
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c) WhatsApp do grupo/E-mail: essa fonte não é significativa para a subvariável

em análise. Contudo vale observar e/ou utilizar, caso a informação seja de interesse ou

represente engajamento para os conteúdos da educação popular;

d) Chat do Jogo: verificar se os jogadores lidam e dialogam corriqueiramente,

tomam decisão no jogo, considerando os conceitos da educação popular.

3 Verificação da Variável Jogo em relação a Pedagogia Griô:

a) Pré-teste/Pós-teste: não realizado, pois essa subvariável pretende-se analisar

nas ações dos jogadores;

b) Gravação dos encontros: escutar as gravações das seções e procurar verificar

quando os participantes jogadores falam e comentam sobre elementos conceituais da

Pedagogia Griô e dos princípios, a exemplo da valorização da cultura, da oralidade, do

fortalecimento de identidade, direta ou indiretamente. Para isso, deve-se considerar análise

qualitativa, caso tenha sido bem sucedido, tendo os estudantes jogadores que mostrar,

verbalizando, dialogando sobre tais conceitos, cuja referência encontra-se no objetivo de

ensino da aventura;

c) WhatsApp do grupo/E-mail: essa fonte não é significativa para esta subvariável.

Contudo vale observar e/ou utilizar, caso a informação seja de interesse ou represente

engajamento para os conteúdos da Pedagogia Griô;

d) Chat do Jogo: Verificar se os jogadores lidam e dialogam corriqueiramente,

tomam decisão no jogo, considerando os conceitos da Pedagogia Griô.

4 Verificação da Variável Jogo em relação ao socioconstrutivismo:

a) Pré-teste/Pós-teste: não realizado, pois essa subvariável pretende-se analisar

nas ações dos jogadores; b) Gravação dos encontros: escutar as gravações das seções e

verificar quando os participantes jogadores falam e comentam sobre elementos conceituais do

socioconstrutivismo e dos princípios, a exemplo da interação social, planejamento, mediação,

e autoria colaborativa, direta ou indiretamente. Para isso, deve-se considerar análise

qualitativa, caso tenha sido bem sucedido, tendo os estudantes jogadores que mostrar,

verbalizando, dialogando sobre tais conceitos, cuja referência encontra-se no objetivo de

ensino da aventura; c) WhatsApp do grupo/E-mail: essa fonte não é significativa para

análise da subvariável. Contudo vale observar e/ou utilizar, caso a informação seja de

interesse ou represente engajamento para os conteúdos do socioconstrutivismo; d) Chat

do Jogo: verificar se os jogadores lidam e dialogam corriqueiramente e tomam decisão no

jogo, considerando os conceitos do socioconstrutivismo.
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7 ANÁLISE DA PROPOSTA DO JOGO PEDAGÓGICO PARA FORMAÇÃO EM

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA

Este capítulo traz os resultados da aplicação do RPG TBC no Antigo Quilombo

Cabula, em que o jogo proposto foi executado por meio da aventura 1 “O Cabula e suas

histórias: A Batalha”. Para análise, têm-se como elementos os apresentados no capítulo de

metodologia, o capítulo VI, bem como os princípios do TBC, da Educação Popular, da

Pedagogia Griô e os socioconstrutivistas, mostrados respectivamente nos capítulos III e V.

Para efeito de organização dos resultados aqui descritos, foram utilizadas as variáveis

dependente e independentes, com a finalidade de se testar a produtividade e aplicabilidade do

jogo modelado enquanto ferramenta pedagógica e tecnologia educacional para formação em

Turismo de Base Comunitária.

Nesse sentido, deve-se considerar que a DBR, enquanto abordagem metodológica

difere dos demais métodos utilizados para avaliar pesquisa em educação, sobretudo no que se

refere às tecnologias educativas, conforme foi visto no capítulo VI, no qual Matta, Silva e

Boaventura (2014) afirmam que o foco está na aplicação e na busca de soluções práticas para

processos educacionais na escola e utilizada, também, em procedimentos da educação

informal e não formal, considerando, portanto, a comunidade e o saber comunitário enquanto

participante.

7.1 APLICAÇÃO PEDAGÓGICA: AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS DEPENDENTE E

INDEPENDENTES

O esboço da roteirização teve origem nos diálogos e nas observações nas rodas de

conversa com pessoas das comunidades do Antigo Quilombo Cabula e, posteriormente, por

meio de oficinas de roteirização em escolas públicas situadas nessa localidade, bem como

reunião com grupo de pesquisa. Desse modo, construiu-se o jogo que passou por

transformações no decorrer da aplicação. Para análise da proposta, resolveu-se iniciar a

aplicação com o Grupo A, composto por sete estudantes do ensino médio: Alana, Davi, Gisele,

Gustavo Jéssica, Ronald, Saulo e Vanessa, convidados com auxílio dos professores e da

direção a participar do experimento. Percebeu-se a necessidade de aperfeiçoamento da

aventura e integrou outros estudantes, compondo o Grupo B que iniciou, presencialmente, o

experimento para o refinamento do jogo para aplicações em pesquisas futuras. O número de
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estudantes ficou estabelecido entre quatro e doze, pois supre a necessidade de jogadores na

aventura e análise de conteúdo e contexto.

Para facilitar o diálogo inicial, criou-se um grupo no WhatsApp, a fim de articular as

agendas de cada participante, pois apesar das reuniões ocorrerem em turno oposto ao da aula,

alguns estudantes faziam curso técnico, trabalhavam ou cuidavam de irmãos mais novos,

entre outros compromissos. Essa comunicação ocorreu para os encontros presenciais,

realizados incialmente. Iniciaram-se os encontros com sete componentes, mas a dificuldade de

estar na escola no turno oposto ao da aula e de conciliar com outras demandas, uso restrito de

equipamentos e de internet em casa, possibilitou a desistência de alguns. Contabilizando,

portanto, quatro estudantes para condução e finalização da aventura 1.

7.2 APLICAÇÃO DO JOGO COM O GRUPO A: VARIÁVEL DEPENDENTE DA

AVENTURA O CABULA E SEUS MISTÉRIOS: A BATALHA

Ambiente ou jogo: a aplicação da aventura “O Cabula e seus mistérios: A batalha”,

com o grupo A, teve início no Colégio Estadual Márcia Meccia. Inicialmente realizaram-se

seções presenciais para adaptação devido à inexperiência dos estudantes com o jogo digital,

assim como, a falta de laboratório de informática e equipamentos na escola. Foram seis

encontros presenciais, sendo três para simulação da aventura. O primeiro encontro foi para

pré-teste, diálogo sobre o tema da pesquisa. Para o pré-teste e pós-teste, consideraram-se as

questões apresentadas no Quadro 19 e 20, vide (APÊNDICE N), cujas respostas aparecem

respectivamente.

Com relação ao pré-teste, o entendimento sobre a definição de turismo ficou

evidenciado na escrita de cada estudante. Contudo a maioria dos estudantes não sabia o que é

TBC, sendo que os estudantes/jogadores (que continuaram no jogo), totalizando quatro

participantes, dois desses responderam de forma superficial, sem conceito e princípios que

norteiam o TBC.

São questões que permitem ver o nível de conhecimento do tema que compõe a

aventura, bem como da habilidade ou experiência com o uso do jogo em análise, seja ele de

mesa ou tabuleiro, digital, pedagógico ou não. Nesse sentido, cada resposta mostra o

entendimento dos estudantes antes da participação no experimento. Quanto à história do

bairro, a maioria respondeu de forma resumida, sendo que dois citaram o local como

quilombo e um desses apresentou elementos dessa história da escravidão, processo de

povoamento e urbanização na região, apresentando mais conhecimento sobre o assunto.
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No que se refere ao jogo RPG, a maioria afirmou não saber, não conhecer, sendo

duas respostas favoráveis ao conceito deste, porém de estudantes que não permaneceram no

grupo. A variável ambiental não é analisada no pré-teste, pois para a realização deste não é

possível utilizar ferramenta pedagógica para auxiliar nas respostas dos estudantes/jogadores.

No final do jogo, em reunião com os estudantes/jogadores, fez-se o pós-teste, cujas

respostas também se encontram no Apêndice N. O pós-teste apresentou algumas similaridades

no conceito de turismo colocado pelos estudantes/jogadores que continuaram na pesquisa até

o final, exceto um que não respondeu à questão referida. No que tange ao entendimento sobre

TBC, o resultado foi positivo, pois eles trouxeram elementos que remetem aos princípios

deste, numa visão mais consistente e aproximada da proposta de planejamento e organização,

mesmo não sendo discutidos durante a aventura, mas que gerou conhecimento a partir da

proposta de busca pelo conhecimento da história do bairro, base para o TBC.

Quanto ao conhecimento da história do bairro, ficou evidente que após o jogo os

estudantes apresentaram mais informações, as quais alguns conseguiram até traçar

acontecimentos históricos, citando décadas e mostrando o processo de urbanização atual,

ainda que de forma superficial, mas houve entendimento e agora todos sabem que a localidade

foi quilombo e como se deu a ocupação inicial. O estudante/jogador Ronald não participou do

pós-teste devido ao fato de estar trabalhando no turno oposto ao da aula e não poder faltar ao

compromisso.

Após o pré-teste, apresentou-se a campanha do RPG TBC no Antigo Quilombo

Cabula, classes e sistema de regras. Assim como, elaborou-se a ficha dos personagens dos

estudantes/jogadores, no segundo encontro. Na elaboração dessa ficha, o resumo da vida

pregressa do personagem, também serviu para analisar o entendimento do estudante/jogador

sobre o tema abordado.

Quadro 21 - Ficha de personagens dos estudantes-personagem e classe

Estudantes Personagem Classe
Alana Lana Estudioso
Davi Padre Consolino Guardiões da Vida
Gisele Ana Anfitrião Solidário
Gustavo Deodoro Artífice Cultural
Jéssica Jessie Anfitrião Solidário
Ronald Cipriano Guardiões da Vida
Saulo Saul Artífice Cultural
Vanessa Kênia Estudioso
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017.
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Na elaboração das fichas de personagem, no item background, que se refere à história

pregressa do personagem ou resumo do personagem (quem faz e quem é), feita pelo jogador e

com auxílio do mestre, foi possível observar a compreensão de cada estudante/jogador com

relação à proposta do jogo, conforme pode ser visto no Apêndice O.

Feita a descrição, pode-se prosseguir com a análise para aferir as considerações do

jogo, avaliando as variáveis dependente e independentes, ou seja, o comportamento de cada

uma, a partir da proposta pedagógica. Posteriormente utilizará análise qualitativa, se ocorrer o

propósito da variável em análise.

1 - Verificação da Variável Jogo em relação ao TBC: devido à necessidade de

iniciar o jogo RPG de mesa, conforme foi explicado no tópico inicial, para esse primeiro

momento utilizou-se rolagem de dado digital, por meio de um aplicativo no celular e as

imagens, cenários e personagens do mestre foram descritos na narração. Três jogadores

participaram da primeira seção; na segunda, acrescentou-se mais um, na qual se adotou

rodadas de ação, obedecendo à vez de cada.

Criou-se um grupo no WhatsApp que serviu para facilitar a comunicação e continuar

a seção de jogo, devido problema de jogadores com acesso ao sistema, marcar reunião ou

avisar, caso não fosse possível participar. Após tais encontros, iniciou-se o jogo em ambiente

virtual e na apresentação da Campanha do jogo, houve mediação e interação, no diálogo

disponível no Apêndice Q.

Análise: o texto de Campanha promoveu mediação, reflexão e interação. Vale

analisar esse elemento, pois é o que situa e norteia o jogador na aventura, na narrativa. Esse

diálogo estimulou os estudantes/jogadores a pensarem nos problemas cotidianos, a olharem

para seu bairro, observando aspectos positivos e negativos.

O RPG de mesa promoveu a mediação, interação e reflexão com o auxílio do sistema

de regras, conforme foi observado no diálogo. Ainda que não tenha sido iniciado no sistema

proposto, devido à falta de equipamentos na escola e deficiência de navegação na internet de

dados, dos celulares dos estudantes/jogadores, o resultado atendeu ao propósito da variável,

pois a narração apresentou cenários que foram descritos, contexto histórico da época,

auxiliando na promoção da interação.

Análise: o uso do WhatsApp, conforme pode ser visto no Apêndice R, auxiliou no

diálogo e na interação entre os estudantes para marcar encontros e horários de reunião sobre o

jogo. Assim como possibilitou a mediação do mestre, ainda que fora do contexto da aventura,

pois estimulou a reflexão por meio de links com matérias que refletem o cotidiano, também

presente no jogo. Pode-se perceber também a dificuldade de conciliar ou reunir todos os
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estudantes/jogadores no mesmo dia, na escola, por motivos diversos. Isso dificultou o

andamento do jogo tanto presencialmente como futuramente no online, pois a perda de uma

seção, pelo menos das seções iniciais, nas quais se fala do contexto, da proposta da aventura,

do objetivo comum desses estudantes/jogadores é fundamental para que se tenha

entendimento, coesão entre o personagem e classe escolhida, bem como de sua função no

jogo, uso de estratégias e habilidades para conduzir sua narração.

Análise: O jogo ou ambiente/AVA proporcionou mediação, conforme narrativa vide

(APÊNDICE S) o uso de imagens e links externos também utilizados na narração. Pode-se

observar nos trechos da narração, apresentados acima, que houve estímulo à interação e

reflexão, além do uso do sistema de regras. A dificuldade de um jogador em interagir com os

outros jogadores inicialmente e de jogar estrategicamente dentro da proposta da aventura

também foi visível, pois não esteve presente na maioria dos encontros presenciais, sobretudo

no início da aventura. Além do desconhecimento de uso e trato com o AVA, impossibilitando

de realizar ações com jogadas de dados, pois não sabia onde encontrar, na plataforma, o

elemento dado.

Nesse sentido, novamente, o problema de conciliar reunião com todos participantes

presentes, a falta de computador para acesso o jogo como forma de treinamento, para que os

estudantes/jogadores conhecessem o ambiente, antes de iniciar ou até mesmo já no

experimento, resultou algumas dificuldades, mas que não foi impedimento para o

funcionamento do jogo. Nesse contexto, é possível perceber que o software RPG Digital

propiciou resultados que remetem à variável independente Turismo de Base Comunitária,

conforme narrativa disposta no Apêndice T, no que tange a autogestão, cooperação e

solidariedade:

1 - Autogestão: o ambiente virtual, modelado para construir conhecimento que dá

base ao TBC, proporcionou diálogo referente a subvariável independente autogestão, que diz

respeito à autonomia das comunidades no planejamento, organização e execução do TBC,

conforme consta no Quadro 8, pois o contexto da aventura teve como foco apresentar

situações problema sobre a história local, cujo elemento forte é a questão do quilombo,

posteriormente as transformações espaciais, tendo o TBC como possibilidade de valorização

da cultura, em segunda instância.

O resultado foi satisfatório, tendo em vista que alcançou um estudante/jogador entre

quatro participantes, sendo que dois destes demandam outras atividades como cursos, trabalho

em turno oposto ao de aula e dificuldade de acesso à internet. Todavia esse elemento apareceu,
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ainda que indiretamente, no final da aventura e poderá ocorrer possivelmente no processo de

organização do TBC.

2 - Cooperação: essa variável independente ocorreu no experimento, ainda que

indiretamente voltado para o TBC, mas conforme a subvariável cooperação que consiste na

mobilização dos moradores para a organização do TBC e outras ações que beneficiem a

comunidade, de acordo com Quadro 8, já citado. Dessa forma, apareceu no experimento

alguns trechos que demonstram essa variável independente, indiretamente dentro da proposta

da aventura que, portanto, poderá se repetir no processo de organização do TBC.

3 - Solidariedade: essa subvariável consiste no sujeito responsável que não detém

hierarquia na organização e que reconhece e respeita a importância do outro na proposta do

TBC, que consta também no Quadro 8, apresentado anteriormente, está presente nas ações

dos estudantes/jogadores, ainda que não seja para mobilização e organização deste, mas

dentro das situações colocadas na aventura e que podem repetir. O resultado foi satisfatório,

tendo em vista que atingiu um estudante/jogador de quatro participantes, sendo que dois

destes demandam outras atividades como cursos, o trabalho em turno oposto ao de aula, e

dificuldade de acesso à internet.

No decorrer da aventura 1, que tem como objetivo de aprendizagem “Conhecer a

tessitura social das comunidades a partir do aspecto socio-histórico; emergir no modo de vida

do Antigo Quilombo Cabula: tradições, manifestação cultural, culinária, artesanato, entre

outros; valorizar a história do Antigo Quilombo Cabula”, percebe-se, ainda, que indiretamente,

a narração sem foco no planejamento e execução do TBC, propõe princípios que norteiam

este durante ações dos estudantes/jogadores.

Nesse sentido, considera-se satisfatório o comportamento da variável jogo em

relação ao TBC, pois se conseguiu extrair por meio da narração e consequente ação de

jogadores, princípios ligados a este. O mestre estimula a solidariedade, colaboração,

cooperação, ao colocar situações-problema, que tratam de um fato histórico. Posteriormente,

colocando nessa cena, os estudantes/jogadores com seus personagens, simulando o mesmo

conflito para exercer tais princípios.

2 Verificação da Variável Jogo em relação a Educação Popular: para início do

experimento, a modalidade utilizada foi o jogo RPG de mesa, conforme foi explicado no

tópico anterior. Para tanto, utilizou-se rolagem de dado digital, por meio de um aplicativo no

celular; assim as imagens, cenários e personagens do mestre foram descritos na narração. Três

jogadores participaram da primeira seção; na segunda, acrescentou-se mais um, na qual

rodadas de ação foram adotadas, obedecendo a jogada de cada. Criou-se um grupo no
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WhatsApp que serviu para facilitar a comunicação, continuar a seção de jogo, devido

problema de jogadores com acesso ao sistema, marcar reunião ou avisar, caso não fosse

possível participar. Após tais encontros, iniciou-se o jogo em ambiente virtual, todavia a

mediação do jogo presencial e o virtual possibilitou o alcance de alguns princípios

relacionados à educação popular, conforme narrativa disponível no Apêndice U.

Análise: a variável jogo promoveu o uso de imagens, descrição de cenários que

possibilitam ações voltadas para os princípios da educação popular, ainda que de forma

indireta, tais como: engajamento coletivo, solidariedade, consciência crítica e emancipação,

conforme especificações descritas no Quadro 10, já citado. De quatro estudantes/jogadores,

três entraram na narração, atendendo ao proposto, em que um deles agiu de forma evidente,

conforme foi visto na narrativa anterior e nos que seguem no Apêndice V, nas subvariáveis da

educação popular: Solidariedade, Engajamento popular, emancipação.

1 - Solidariedade: essa subvariável que consiste no sujeito responsável, que não

detém hierarquia na organização e que reconhece e respeita a importância do outro, conforme

consta no Quadro 10, apresentado anteriormente, está presente nas ações dos

estudantes/jogadores, ainda que de forma indireta, dentro das situações colocadas na aventura.

O resultado foi satisfatório, sendo que essa subvariável atingiu um estudante/jogador de

quatro participantes, sendo que dois destes demandam outras atividades como cursos, trabalho

em turno oposto ao de aula, dificuldade de acesso à internet.

Engajamento popular: espera-se a participação de todos a favor de um objetivo

comum, portanto nessa variável foi possível perceber de forma direta o engajamento de dois

integrantes do grupo para atender ao que foi proposto, diante da situação-problema.

3 - Emancipação: possibilita conhecer o seu poder de mudança, a transformação por

meio de ações e articulações em prol de benefícios coletivos, portanto elementos encontrados

na narrativa, na qual estudantes/jogadores puderam agir diante da situação-problema colocada,

apresentando características dessa subvariável.

4 - Consciência Crítica: a tomada de consciência crítica possibilita o sujeito

engajar-se e emancipar-se diante do seu papel na sociedade enquanto cidadão, quanto aos

direitos e os deveres. Olhar politicamente para o cotidiano e buscar alternativas viáveis para

melhoria coletiva. Nesse sentido, é perceptível a postura de um dos estudantes/jogadores

diante da situação problema que foi colocada.

Análise: o comportamento da variável jogo em relação à educação popular foi

satisfatório, pois se conseguiu extrair, por meio da narração e, consequente ação de jogadores,

princípios ligados a esse. A tomada de consciência crítica, emancipação e engajamento
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coletivo encontrados na educação popular aparecem na aventura quando o mestre possibilita,

em sua narração, o uso de diálogos paralelos, situações diversas, mas que articuladas criam

uma rede, gerando conflitos e soluções. O jogo favoreceu princípios da educação popular,

ainda que tenha sido provocado de forma acentuada por um jogador, pois evidenciou a

postura do personagem, que refletiu criticamente sobre o que foi posto e agiu diante da

situação, no que tange a subvariável consciência crítica.

3 Verificação da Variável Jogo em relação a Pedagogia Griô: para início do

experimento, a modalidade utilizada foi o jogo RPG de mesa, conforme foi explicado no

tópico anterior. Para tanto, utilizou-se rolagem de dado digital, por meio de um aplicativo no

celular. As imagens, cenários e personagens do mestre foram descritos na narração. Três

jogadores participaram da primeira seção; na segunda, acrescentou-se mais um, na qual

rodadas de ação foram adotadas, obedecendo a vez de cada.

Criou-se um grupo no WhatsApp que serviu para facilitar a comunicação, continuar

a seção de jogo, devido problema de jogadores com acesso ao sistema, marcar reunião ou

avisar, caso não fosse possível participar. Após tais encontros, iniciou-se o jogo em ambiente

virtual. Todavia a mediação do jogo presencial também possibilitou o alcance de alguns

princípios relacionados à Pedagogia Griô, assim como no virtual, de acordo com a narrativa

vide (APÊNDICE W).

Análise: Considera-se satisfatório o resultado da variável jogo em relação à

Pedagogia Griô, tendo em vista que a descrição de cenários, mídias e situações colocadas

permitiram o alcance de princípios dessa pedagogia, ainda que de forma indireta. Aparecem

também elementos da Pedagogia Griô nessa aventura quando as situações-problema narradas

permitiram que os jogadores buscassem, por meio da experiência, da lembrança e

entendimento sobre o assunto abordado, referências para jogar, e as ações remetem

indiretamente aos princípios utilizados dentro dessa pedagogia como respeito à oralidade,

cosmovisão, valorização cultura e identidade.

Com isso, presentes nas falas destacadas na narrativa, quando o personagem busca

solução numa fonte que traz à tona elementos da cultura de povos indígenas, dentro da sua

visão e do conhecimento que possui, vestindo o seu personagem. Nesse sentido, as narrativas

que seguem no Apêndice X mostram que o jogo colaborou para a ocorrência das variáveis

independentes da Pedagogia Griô:

1 Valorização da ancestralidade, fortalecimento de identidade: trata-se,

enquanto subvariáveis da Pedagogia Griô, de princípios capazes de compreender e reconhecer

a história do indivíduo, sua origem e antepassados, valorizar isso e afirmar sua identidade.
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Essas subviráveis aparecem mesmo que de forma indireta, na fala de um estudante/jogador,

quando remete às lembranças passadas.

2 Respeito à oralidade, à valorização da cultura e cosmovisão: essa subvariável

que tem como base a busca do conhecimento também na oralidade e nas pessoas que

possuem o saber popular, nas tradições, costumes, valorizando, assim, a cultura e forma de

cada grupo, como a pessoa vê e vive no mundo. Nessa perspectiva, aparecem, nas falas dos

estudantes/jogadores, quando pesquisam sobre a história local, e trazem elementos de forma

de ocupação, costumes.

Análise: Considera-se satisfatório o resultado da variável jogo em relação à

Pedagogia Griô, tendo em vista que a descrição de cenários, mídias e situações colocadas

permitiram o alcance de princípios dessa pedagogia, ainda que de forma indireta. Há também

princípios da Pedagogia Griô, nessa aventura, quando as situações-problema narradas

permitiram que os jogadores buscassem por meio da experiência, da lembrança e do

entendimento sobre o assunto abordado, referências para jogar, em que as ações remetem

indiretamente aos princípios utilizados dentro dessa pedagogia como respeito à oralidade,

cosmovisão, valorização cultura e identidade.

Portanto presentes nas falas da narrativa, quando o personagem busca solução numa

fonte que traz à tona elementos da cultura de povos indígenas, dentro da sua visão, do

conhecimento que possui, vestindo o seu personagem. Nesse sentido, o jogo colaborou para a

ocorrência das variáveis independentes da Pedagogia Griô.

4 - Verificação da Variável Jogo em relação ao socioconstrutivismo: para início

do experimento, a modalidade utilizada foi o jogo RPG de mesa, conforme foi explicado no

tópico anterior. Para tanto, utilizou-se rolagem de dado digital, por meio de um aplicativo no

celular, as imagens, cenários e personagens do mestre foram descritos na narração. Três

jogadores participaram da primeira seção; na segunda, acrescentou-se mais um, na qual

rodadas de ação foram adotadas, obedecendo a vez de cada.

Criou-se um grupo no WhatsApp que serviu para facilitar a comunicação e continuar

a seção de jogo, devido problema de jogadores com acesso ao sistema, marcar reunião ou

avisar, caso não fosse possível participar. Após tais encontros, iniciou-se o jogo em ambiente

virtual. Todavia a mediação do jogo presencial também possibilitou o alcance de alguns

princípios relacionados ao socioconstrutivismo, assim como no virtual, conforme pode ser

visto no Apêndice Y.
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Análise: o socioconstrutivismo está presente na variável jogo, conforme pode ser

visto nos trechos da narrativa. Nesse sentido, tanto o RPG de mesa quanto o Digital

propiciaram a interação social, pois os estudantes/jogadores tecerem a história e construíram

caminhos juntos para resolver as situações colocadas pelo mestre. A imaginação também foi

desenvolvida a partir do momento em que esses jogadores criavam estratégias diante do

contexto apresentado para resolver os problemas.

O diálogo apresentado permite perceber a autoria colaborativa presente

constantemente na narrativa. Tanto a mediação, quanto o planejamento e revisão também

aparecem no jogo, nas ações dos jogadores. Ao final da aventura, houve entendimento do

propósito de conhecer a história do bairro e a partir daí valorizar e buscar maneiras de

melhorar as condições sociais de forma coletiva, conforme as narrativas, vide (APÊNDICE Z),

relacionadas às subvariáveis:

Mediação: o RPG Digital é um instrumento mediador de aprendizagem, sendo esse

utilizado pelo mestre com o uso de mídias e imagens, entre outros recursos para criação de

cenários na narrativa.

Autoria colaborativa, criação e imaginação: no jogo, os estudantes/jogadores

poderão construir conhecimento de forma coletiva a partir da simulação, assim como refletir a

partir dos cenários criados no imaginário.

Planejamento, revisão: neste jogo, refere-se ao tema tratado no texto ou temas

geradores para promoção de aprendizagem significativa, sendo aqui, a história do Antigo

Quilombo Cabula e os conflitos atuais articulados ao TBC, ainda que de forma indireta. A

revisão, nesse sentido, refere-se à organização das ideias.

Análise: o jogo atende a esta variável desde a sua concepção em conformidade com

o método de abordagem utilizado, no qual a construção é coletiva, possibilitando a

participação de todos na pesquisa. Nesse sentido, favoreceu o socioconstrutivismo, já na

mediação feita pelo mestre que utiliza estratégias para promover a interação social, vista na

aventura quando os jogadores tecem a história, criam situações e soluções envolvendo os

companheiros da aventura. Isso propicia também a autoria colaborativa, pois buscam

informações sobre temas abordados e voltam enquanto personagem, enriquecendo com mais

elementos e ações dentro do jogo.

Verificação da Variável Sistema: refere-se ao comportamento do software RPG

Digital na aplicação, considerando os aspectos como sustentabilidade e estabilidade do

sistema, facilidade de adoção e operabilidade a distância.
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Sustentabilidade e Escalabilidade: a proposta foi verificar a capacidade do jogo de

rodar no sistema com maior número de estudantes e professores. Na versão anterior, na qual

um integrante do grupo de pesquisa fez experimento no ambiente WEB SERVICE, no

wordpress, encontrou dificuldade para trabalhar com maior escala, além de problemas na área

de informática que visa atender as demandas de sustentabilidade do software. A versão atual

“RPGAD AQUA” permite operar com mais participantes, contudo exige especificidades para

uso em sistema operacional móvel Windows Phone, pois em alguns aparelhos como o do

estudante/jogador participante desta pesquisa, acusou alguns travamentos no AVA que,

segundo ele, não tem relação com a internet, mas com o sistema, além de travamento quando

acessa o material disponível no ambiente como biblioteca de mídias. A questão do uso de

internet limitada, por meio de dados móveis que em alguns casos não permite executar com

rapidez a rolagem de dados, assim como a regulação do sistema que funciona com rodadas de

ação com tempo automático, no qual cada jogador/estudante tem cinco minutos para digitar

sua ação, dificulta a mediação e interação. Esse espaço de tempo, para alguns jogadores,

dificulta a ação, pois há demora para voltar a ação de cada um, dependendo do número de

participantes na mesa.

Facilidade de Adoção: o sistema pode ser instalado em outros servidores e adotado

por outras instituições, devendo atender às especificidades técnicas de instalação.

Operabilidade a distância: teve como finalidade avaliar o jogo RPG Digital

Turismo de Base Comunitária no Antigo Quilombo Cabula, enquanto tecnologia educativa

utilizada por outras instituições de ensino. Portanto a modelagem em plataforma online. Desse

modo, a operabilidade deu-se de forma satisfatória e adequada ao contexto, tendo em vista

que permitiu avaliar a capacidade pedagógica quando os jogadores/estudantes de diferentes

locais participaram da aplicação.

Ainda que alguns problemas sistêmicos tenham aparecido, o software RPG Digital

propiciou o processo de ensino aprendizagem de elementos que remetem aos princípios que

devem fazer parte de comunidades organizadas para o TBC, assim como da Educação Popular

e Pedagogia Griô e da presença do socioconstrutivismo. Cada jogo possui suas

especificidades, objetivo de aprendizagem, princípios que norteiam o experimento, em que

jogos como RPG Liberdade e RPG Escravizados utilizaram o software, obtendo resultados

positivos. Nesse sentido, vale afirmar que o RPG Digital possibilita essa relação de ensino

aprendizagem na proposta de educação para o TBC, por meio dos princípios norteadores.
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7.3 SUGESTÕES DE MELHORIA PARA O PRÓXIMO JOGO RPG DIGITAL

Com base na aplicação realizada, pode-se propor a inserção de alguns aspectos para

modelagem do próximo jogo:

 Restringir biblioteca de mídias do mestre, de modo que possa utilizá-la quando

necessário (a exemplo de cenários, mídias, imagens diversas e específicas para

utilizar na aventura), pois o arquivo fica disponível e qualquer jogador apenas

num clique já transfere ao arquivo para o Chat do jogo. Esse fato ocorreu

algumas vezes nesse experimento, atrapalhando a mediação e interação;

 Inserir no AVA, espaço para apresentação da “Campanha”, descrição das

classes;

 Acrescentar o uso do WhatsApp enquanto recurso também mediador para

possível falha sistêmica;

 Se possível, no que refere ao turno das rodadas de ações com o tempo

automático, implementar, no sistema, a passagem da rodada automática

imediata, quando o jogador não estiver online, pois a espera pela vez de cada

um, num intervalo de tempo de cinco minutos, por exemplo, numa mesa de

oito a dez jogadores, desestimula a interação, ainda que tenha interesse em

participar. Isso aconteceu algumas vezes nesse experimento. O mestre pode

fazer isso, mas apenas quando estiver online. Essa modalidade de jogo depende

da regularidade de frequência de mestre e jogadores, tornando, em algumas

vezes, muito lento;

 Inserir os pais ou responsáveis pelos estudantes no contexto da pesquisa, por

meio de reuniões e diálogo entre pesquisador, escola e família. A escola com

papel mediador, nesse sentido. Essa sugestão se dá devido ao fato de uma

estudante não permanecer no experimento porque a pessoa responsável

“proibiu” de participar, de deixá-la sair de casa no turno oposto ao da aula para

as reuniões presenciais necessárias à aplicação. Apesar do diálogo entre o

pesquisador e o responsável pela menor, por meio do aparelho celular, além do

termo de consentimento livre de menor, que explica a proposta da pesquisa, os

dados dos pesquisadores, informações e documento comprobatório de

submissão ao conselho de ética, a comunicação não favoreceu o entendimento
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e o papel da pesquisa na vida da estudante. É importante dialogar com a

família, permitir a participação desta.

7.4 ANÁLISE GERAL

Estudos apresentados no Capítulo IV, sobre educação e tecnologias, demonstram que

o RPG de mesa, enquanto ferramenta pedagógica, auxilia no processo de ensino-

aprendizagem e promove cooperação, interação, socialização, criatividade e reflexão, entre

outros. Essas características também podem ser encontradas no RPG Digital, pois a aplicação

desse experimento, nesta pesquisa, demonstrou isso. Sendo, portanto, uma forma de construir

conhecimento entre estudante e professor, professor-estudante, uma troca de saber, na qual

todos ensinam e aprendem, adotando para essa proposta princípios socioconstrutivistas em

diálogo com o TBC, os princípios da educação popular discutida na perspectiva de Paulo

Freire e da Pedagogia Griô, conforme apresentados no capítulo III e IV.

Nesse sentido, o grupo de pesquisa Sociedade em Rede desenvolveu o software RPG

Digital articulado ao grupo de pesquisa SSEETU que trabalha com o TBC no Antigo

Quilombo Cabula, portanto originando essa modelagem. Na análise das variáveis, percebeu-se

a eficiência do RPG Digital para o ensino e aprendizagem da proposta da primeira aventura

que é construir conhecimento sobre a história local para compreender o propósito do TBC na

comunidade, discutido, posteriormente, na próxima aventura, pois o jogo tem estrutura de

etapas que culmina num curso de formação.

Para chegar a esse resultado, no que refere ao jogo, adotou-se o design cognitivo

socioconstrutivista, para elaboração de um jogo colaborativo, cujo conteúdo nele inserido

propiciasse resultados relacionados aos princípios do TBC, citados no Quadro 8, capítulo III,

assim como a mediação que teve como parâmetro os elementos da interação e interatividade,

a partir da estrutura do jogo que é composto pelo mestre, sistema de regras, campanha e a

aventura que representa o conteúdo abordado.

Após a adoção do design cognitivo, iniciou-se a elaboração do jogo, a roteirização,

que teve início com a construção da campanha, na qual os elementos inseridos nela foram

extraídos do capítulo II, de contexto e capítulo III e IV, assim como a metodologia escolhida,

originando o experimento apresentado. Além do alinhamento feito para roteirização,

considerou-se o contexto histórico da localidade, mas também o cotidiano dos estudantes

participantes. Isso foi possível devido à participação, nas oficinas de formação, realizadas nas

escolas já citadas nesta pesquisa e nos encontros e diálogos informais nas comunidades.
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Essa experiência possibilitou a inserção e elementos que articulados ao texto da

aventura remetessem ao dia a dia dos estudantes. A partir dessas informações, criou-se,

também, as classes com atributos e habilidades cujos perfis representam pessoas comuns,

encontradas na localidade, aproximando cada vez mais da realidade dos estudantes/jogadores.

A apresentação do texto de campanha e a escolha da classe serviram como base para a

elaboração da ficha de personagem e possibilitou que o estudante refletir sobre o tema

abordado, construindo a história do seu personagem a partir do contexto apresentado e do

perfil da classe. Tais aspectos ficaram visíveis no jogo, pois eles fizeram essa conexão e, em

algumas situações na narrativa, utilizaram essas informações para conduzir a ação, sendo o

sistema de regras importante no sentido de equilibrar o uso das informações e ações

levantadas.

O RPG Digital é capaz de estimular a reflexão crítica, a partir do momento em que

consegue transportar para o AVA a dinâmica do RPG presencial que possibilita, por meio da

jogabilidade, a interação, a teatralização dos jogadores/personagens que ocorre de modo

fluido presencialmente. Essa possibilidade teve origem na construção do RPG com aportes

epistemológicos e metodológicos adotados.

A Campanha TBC no Antigo Quilombo Cabula propiciou um retorno crítico

reflexivo dos estudantes/jogadores, pois na simulação, mesmo conduzindo o personagem de

uma forma lúdica e divertida, eles demonstravam atitudes que exigiam tomadas de decisão

que favorecessem o melhor resultado diante da situação colocada. Dessa forma, nesse

experimento, foi possível construir conhecimento sobre a história local que permite pensar no

TBC, posteriormente, após formação do grupo, enquanto modo de organização viável para as

comunidades do Antigo Quilombo Cabula, por meio do RPG Digital.
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8 CONCLUSÃO

A proposta dessa pesquisa que é a construção de conhecimento sobre educação para

o TBC envolve uma rede que consiste no diálogo entre as teorias vygotskyana, gramsciana e

freiriana, capazes de engajar os sujeitos na aprendizagem, a partir dos elementos que

constituem o seu cotidiano. Nesse sentido, os princípios adotados e a referência da Pedagogia

Griô são fundamentais na formação de pessoas para o Turismo de Base Comunitária que,

também, traz elementos que protagonizam o sujeito e sua relação com o coletivo, numa

perspectiva colaborativa, sustentável e participativa. A construção de conhecimento sobre

educação para o Turismo de Base Comunitária, para formar estudantes do ensino médio,

aplicando o jogo RPG digital como ferramenta pedagógica, deu origem ao problema de

pesquisa: Como formar estudantes de ensino médio de escolas públicas em Turismo de Base

Comunitária?

A resposta dada ao problema teve origem no pensar a educação para o TBC,

contextualizada, e na potencialidade pedagógica do RPG de mesa que já apresentava

características socioconstrutivistas e que foi possível transportar para o software RPG Digital,

a partir da modelagem construída em diálogo com pesquisadores, estudantes, comunidade,

por meio das oficinas, reunião e validação da proposta nos grupos de pesquisa. Desse modo, a

metodologia adotada, a DBR, favoreceu essa construção do jogo.

Foram contemplados, nesta pesquisa, a fundamentação teórica e a contextualização,

além dos aspectos levantados da localidade do Antigo Quilombo Cabula, os quais têm origem

na história da escravidão no Brasil que permeou a Bahia e essa localidade em Salvador, a qual

deixou raízes que podem ser notadas no cotidiano dos estudantes marcado por tensões sociais,

por história de luta e resistência, em que a solidariedade, o engajamento coletivo, a

colaboração, o olhar crítico para as demandas provenientes das desigualdades sociais são

necessários. Portanto estimular essas ações/atitudes é válido porque prepara os estudantes

para a organização do TBC, assim como propicia, dentro da simulação, conexão com a

realidade.

O resultado do experimento mostrou que o jogo RPG Digital modelado a partir dos

princípios socioconstrutivistas favoreceu a construção de conhecimento sobre a história local

que serve como base para o entendimento do TBC, cuja proposta de formação tem expressiva

relação com a Educação Popular e Pedagogia Griô, também representadas na aventura,

indiretamente na narrativa e situações-problema. Esses elementos podem ser notados nas

fichas dos personagens, nas quais os estudantes/jogadores constroem a história de vida de
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cada um, a partir de informações e da sua história de vida também, seja na caracterização

física, na descrição do papel ou objetivo de vida, apresentados na análise das variáveis.

A análise do resultado da variável dependente, o jogo, até onde foi aplicado mostrou

que o RPG Digital, nesse estudo, enquanto proposta pedagógica de aplicação em ensino

informal favoreceu a construção de conhecimento. Contudo para análise de resultado das

variáveis independentes, não ocorreu como esperado, pois a aplicação completa do jogo ficou

comprometida, cujo motivo foi mencionado, sendo que além das demandas de último

semestre da escola, houve dificuldade da pesquisadora na roteirização das demais aventuras

que compõem o jogo.

A aplicação da primeira aventura, analisada nesse experimento, mostrou a

potencialidade do jogo, do conteúdo abordado, o qual está relacionado ao capítulo de contexto

e da construção de educação para o TBC, porém os resultados poderiam ser mais explorados

já que a duração da aplicação da aventura ocorreu no período de um mês, com primeiros

encontros presenciais, ausência de participantes nas reuniões na escola e, também, na

participação do jogo online, aspectos desfavoráveis ao engajamento e participação ativa dos

estudantes em processo de aprendizagem.

Entretanto há relevância social na pesquisa, no sentido que ela permitiu a valorização

da história local, da cultura e identidade desses estudantes moradores de comunidades urbanas,

vítimas das adversidades sociais. Portanto conclui-se esse trabalho cumprindo-se com a

validação da potencialidade pedagógica e aplicação desta, mas o processo de formação do

grupo de estudantes participantes do experimento não findou devido aos problemas com

calendário escolar e demandas pessoais dos participantes. Desse modo, não foi possível

aplicar dentro do prazo da defesa, as demais aventuras que fazem parte do processo formativo,

mas continuaremos com a formação do grupo.
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APÊNDICE A - Campanha TBC no Antigo Quilombo Cabula

Após passar por um secular processo histórico que envolve movimentos de luta

visando minimizar as desigualdades sociais por meio da solidariedade, respeito à diversidade

religiosa e cultural, dentre outros aspectos, a localidade do Antigo Quilombo Cabula, ao longo

do tempo, enfrenta as dificuldades ainda não solucionadas pelos agentes públicos

responsáveis, a exemplo da ausência de saneamento básico, habitação e degradação ambiental.

Os moradores mais antigos sabem o quanto tiveram que lutar para que a comunidade tivesse

acesso aos seus direitos e para que as próximas gerações possam conhecer e valorizar a

história do seu bairro.

Apesar de os moradores terem consciência dos problemas vivenciados no seu

cotidiano, a própria comunidade está em processo de desintegração social, no qual algumas

pessoas não veem perspectiva positiva em relação ao bairro, fazendo com que se torne

fragmentada a batalha em prol do atendimento das demandas coletivas. Tais demandas

envolvem algumas tensões como intolerância à diversidade, escassez de habitação e de

escolas qualificadas; e a ineficiência no sistema de esgotamento sanitário, entre outros. As

transformações no Cabula, segundo Martins (2017, p. 77) são recentes, tendo acelerado na

segunda metade do século XX, onde moradores ou atuais habitantes recordam que a

localidade era de roças e sítios, cuja produção de laranjas predominava, sendo as laranjas de

umbigo que durante a segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX

abasteceram feiras locais e trouxeram lucros com a comercialização interestadual.

Até a década de 1940 a região era composta por fazendas, cujo cultivo predominante

era laranja7, constituindo, assim, uma das áreas verdes mais preservadas. No final da década

de 1940 e início de 1950 uma praga destruiu as plantações. Esse fato promoveu uma

transformação significativa no local, no sentido da ocupação do solo. A população começou a

se estabelecer no bairro, cuja troca cultural e comercial se consolidou devido, também, a

aproximação do bairro com outras localidades. Entretanto um fato que antecedeu essa

habitação rural foi o período escravista que ocorreu no Brasil, sobretudo na Bahia, onde em

Salvador a região do Cabula foi palco de refúgio por meio da formação de quilombos na

7 Ver mais em FERNANDES, Rosali Braga. Evolução histórica do Cabula: um bairro popular da cidade do
Salvador. In: CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 5. 2001, Salvador. Anais... Salvador: Fundação
Gregório de Mattos, 2004. v. 2, p. 885-892.
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época. Provavelmente foi local de habitação indígena, mas não há registros que comprovem a

existência de índios nessa localidade.

Antes do período dessas fazendas, o Cabula foi palco de lutas entre soldados e

escravos, sendo que alguns destes últimos conseguiram se manter e formaram suas próprias

comunidades. Através da história oral essas comunidades conseguiram transmitir às gerações

seguintes os seus princípios. Até hoje a memória e a oralidade marcam presença nas

comunidades quilombolas ou nos seus remanescentes. Os descendentes de escravos possuem

a mesma determinação de seus antepassados no sentido de lutarem pelos seus direitos, pelo

seu espaço, pela sua cultura. Muitas dificuldades enfrentadas no passado deixaram vestígios

no presente, no Antigo Quilombo Cabula.

A desigualdade social, a desvalorização cultural, a intolerância ao diferente, o fato de

ser uma localidade de maioria proletária, são algumas barreiras que distorcem a concepção

sobre a região. Portanto o conhecimento sobre o Antigo Quilombo Cabula, a partir da

convivência com os moradores, pode favorecer um pensamento mais coerente com a realidade,

assim como, uma melhor integração dos moradores ao reconhecerem o valor histórico e

cultural das comunidades. Nessa perspectiva, o Turismo de Base Comunitária (TBC) é capaz

de promover essa interação. Isso porque o turismo convencional não atende à demanda da

população local, numa perspectiva sustentável, ou seja, não garante a participação ativa na

gestão e planejamento do turismo que envolve, principalmente, a cultura local.

Sendo assim, é necessária a participação de sujeitos que contribuam para a

valorização das comunidades populares. Essa colaboração demanda a busca pelo

conhecimento sobre a localidade enquanto espaço de produção cultural. É relevante destacar

que os possíveis atrativos turísticos podem ser encontrados na localidade ao identificar desde

objetos artesanais produzidos pelos próprios moradores, até recursos naturais ainda pouco

conhecidos. Na organização do Turismo de Base Comunitária, os elementos que fazem parte

desses atrativos são encontrados no cotidiano da comunidade, diferente do turismo

convencional, no qual, comumente se valoriza ambientes equipados com aparatos

tecnológicos, arquitetura sofisticada ou outros ambientes artificiais destinados à visitação.

Apesar de existirem diversos atrativos no Antigo Quilombo Cabula, as tradições e

heranças ancestrais podem desaparecer com o passar do tempo. Como são diversas as

problemáticas dos bairros, envolvendo questões sociais, econômicas e ambientais, sem que

haja a articulação dos moradores por meio de ações coletivas que contemplem o atendimento

de suas demandas, a comunidade torna-se fragilizada e, como consequência, pode ocorrer a

consolidação e ou agravamento desses problemas.
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Para auxiliar no processo de integração social no qual a cooperação, colaboração e

solidariedade estejam presentes, é necessário contar com o apoio de sujeitos engajados dentro

da comunidade, como: Articulador, Estudioso, Artífice Cultural, Colaborador do TBC,

Visitante TBC, Poder Público, Comerciante Comunitário e Anfitrião Solidário, todos

conscientes do significativo processo histórico que antecedeu a localidade. Esses grupos

constituem as classes desse RPG, com a função de desenvolver as ações por meio dos

personagens-jogadores. Este é o contexto geral da campanha que os jogadores irão enfrentar.

Eles simularão a prática do Turismo de Base Comunitária, no Antigo Quilombo Cabula,

aprendendo a organizá-la e executá-lo em função da busca por maior integração dos

moradores.
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APÊNDICE B - Aventura: O Cabula e suas histórias - A Batalha

Aventura 1 – O Cabula e suas histórias: A Batalha

Objetivo de aprendizagem desta aventura: Conhecer a tessitura social das

comunidades a partir do aspecto socio-histórico; emergir no modo de vida do Antigo

Quilombo Cabula: tradições, manifestação cultural, culinária e artesanato, entre outros;

valorizar a história do Antigo Quilombo Cabula.

Limite de participantes: 8 jogadores.

Algumas das classes que podem aparecer nesta aventura:

 Classe Comércio Comunitário - o jogador tem a possibilidade de apresentar no
estabelecimento comercial a sua cultura, por meio da gastronomia, ao
apresentar sua culinária aliada à música ao vivo, bem como uma roda de
conversa, onde o dono do comércio, neste caso, do restaurante e também
morador antigo do bairro, poderá contar a história do bairro ou fato marcante
ocorrido ali. A classe Artífice Cultural poderá se manifestar por meio da
música, da poesia, da própria culinária e outros elementos que queiram mostrar
no local;

 Classe Articulador – pode formar um grupo para seguir a dupla e outro grupo
para continuar a conversa com os visitantes, turistas e demais pessoas que não
sabem o que está acontecendo. A classe Anfitrião solidário pode desenvolver
suas habilidades. A classe Colaborador do TBC, ao sugerir um passeio a outro
local ou ponto turístico no bairro, assim como a classe visitante TBC, pois o
jogador pode desenvolver habilidades de um turista estudioso em parceria com
a classe Estudioso). Essa Classe Estudioso poderá responder as questões, pois
envolve a universidade com o saber científico e a comunidade com a vivência e
o conhecimento popular;

 Classe Visitante TBC - também pode contribuir respondendo às questões, caso
o jogador esteja pesquisando a história do bairro e tenha conhecimento sobre
esses problemas. O colaborador do TBC tem a liberdade para agir e contornar a
situação sem que os turistas percebam a confusão.

 Classes atuantes: articulador - com seu poder de discussão, poderá convencer
os demais a lutar ou não; colaborador do TBC- conhece as trilhas que levam ao
tempo presente, portanto poderá sugerir outro caminho para sair do Cristal
rapidamente, após vencer o vilão; visitante TBC- Com o conhecimento sobre
os diversos contextos de conflitos entre as organizações sociais, poderá orientar
os demais sobre a possibilidade de um visitante se infiltrar no grupo do
Empresário para descobrir o que há por detrás deles. Em seguida, se articulam,
saem do local e voltam ao presente. Dialogam com a classe Poder Público, a
fim de buscar alternativas para combater o vilão e proteger o meio ambiente,
portanto podendo retornar ao passado depois. A classe Estudioso poderá ajudar
auxiliando na compreensão do passado do lugar, das características do local



152

junto com o saber dos antigos moradores sobre a lagoa.

1 - O Cabula e seus mistérios

Contexto dos jogadores na aventura: na tentativa de impedir a desapropriação e

demolição das casas e estabelecimentos da localidade do Antigo Quilombo Cabula, vocês

precisam reunir informações e construírem conhecimento sobre a história da comunidade.

Como surgiu? O lugar era o quê antes de virar bairro? Essas informações servirão para

comprovar legalmente o valor histórico da comunidade impedindo, assim, os planos do

senhor egoísta. Conhecendo essa história vocês poderão também planejar e organizar o

Turismo de Base Comunitária que visa valorizar a história e cultura do bairro, compartilhar

costumes, tradições e gerar renda para a comunidade.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Informar aos jogadores: Vocês
se conhecem e fazem parte da Associação Cabulê. Caminham pelo bairro do Cabula ou
entorno no intuito de conhecer melhor o local. No trajeto, podem observar a forte presença do
comércio, a exemplo de farmácias, lojas de roupas, lanchonetes e mercados. É observado
também que não há apenas estabelecimentos comerciais de renome. Assim, barracas de frutas
e verduras, restaurantes que servem comida caseira, tabuleiros de acarajé, mesas de
artesanatos produzidos pelos próprios moradores da localidade também são marcantes na
composição do bairro. Esta é a situação inicial do jogo. Não se esquecer de mostrar aos
jogadores o mapa abaixo para situá-los.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: dentro da Associação, há um museu o qual os
jogadores terão oportunidade de visitar em algum momento. Servirá para conhecer melhor a
história da região e buscar informação relevante para solucionar determinado mistério.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: O mapa foi elaborado por Incógnita, ex-morador da
comunidade; ele é conhecido por todos.

Mostrar mapa ou foto do Cabula.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: o morador do bairro, Sr. Zé
Vermelho, caminha pela rua e encontra o Sr. Incógnita, ex-morador do local; sujeito alto,
forte e com andar mecânico como se fosse um robô. Decidem ir ao bar e restaurante
Mocambo. No caminho, Zé pede a Incógnita para falar um pouco mais sobre como surgiu o
bairro e de como se deu a urbanização.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: incógnita diz que ali foi quilombo
no período escravista, mas que não tem detalhes da história. Em seguida, Incógnita fala para
Zé que a região do Cabula e entorno, na década de 1940, era rural e constituída por fazendas,
tendo como principal produção a plantação de laranja, que foi destruída por uma praga nos
finais de 1950.



153

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: neste momento vocês estão no
museu. Incógnita vai explicar cada fotografia e pergunta: Quem está disposto a ouvir? Zé
Vermelho responde: quero ouvir.

RODADA DOS JOGADORES: é a vez dos jogadores. Diga isso a eles e espere as ações. O
número de rodadas você escolhe. Se quiser, os provoque falando que Incógnita conhece a
história do Cabula.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: quem ficar para ouvir acompanhará a história, quem
escolher outra opção ficará aguardando outras ações, na qual o mestre dirá que ele está
participando.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE: Falar da urbanização 1960.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: de repente, ouvem-se estrondosos,
barulhos como se fossem trovoadas, o que é improvável, já que o sol escaldante ilumina o dia.

SOM DE TROVOADA: [arquivo mp3 que deve ser mostrado aos jogadores]

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: logo à frente, está o bar e
restaurante Mocambo, cujo proprietário, Sr. Amaral, é morador mais antigo do bairro. É um
ambiente simples, mas aconchegante, com música ao vivo e mesas na calçada.

Mostrar imagem do restaurante Mocambo.

INFORMAÇÕES PARA O MESTRE: A entrada dos jogadores no bar e restaurante
Mocambo é uma oportunidade para Sr. Incógnita falar sobre o bairro, utilizando o mapa.
Incentive os jogadores a sentarem-se à mesa. Esse momento é crucial para melhor interação
entre os jogadores e quando terão mais informações sobre o bairro, através do mapa.

Momento pedagógico: pesquisar mais sobre a história do Cabula- período colonial e
urbanização para complementar essa parte no sentido dos jogadores refletirem e/ou
pesquisarem e descobrirem informações que permitam decifrar o mapa no Museu.
Nomear o museu.

RODADA DOS JOGADORES: é a vez dos jogadores. Diga isso a eles e espere as ações. O
número de rodadas você escolhe. Se quiser, os provoque perguntando “o que será que está
acontecendo?” antes de passar o jogo para eles.

INFORMAÇÕES PARA O MESTRE E JOGADORES: O estabelecimento é muito
frequentado pelos moradores da própria comunidade e vizinhança, podendo ser, também, por
turistas que querem conhecer o cotidiano e a culinária que representem a cultura local. É um
espaço que serve como ponto de encontro entre amigos. Zé Vermelho e Incógnita sentam-se à
mesa que fica do lado de fora do estabelecimento.

INFORMAÇÕES PARA O MESTRE: Incentivar os jogadores a comentarem sobre o
bairro do Cabula e entorno, inclusive a partir do retorno ao passado (ver texto anterior).

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Sr. Amaral está numa roda de
conversa entre amigos e turistas, e percebe a chegada de Incógnita e de Zé Vermelho. Amaral
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cumprimenta o ex-morador da comunidade, ignorando Zé Vermelho e estranhando sua
presença em companhia do outro. Amaral pede licença aos dois e vira as costas deixando um
objeto cair do bolso. Em seguida, abaixa rapidamente, pega o objeto e se levanta olhando para
eles, saindo do local. Zé Vermelho fica curioso para ver o objeto e diz que tem compromisso,
mas Incógnita quer falar do mapa. Zé sai apressado e Incógnita vai atrás.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão vendo essa cena.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Amaral entra numa rua estreita e
segue para uma mata fechada. Em seguida, aparece uma onça (pode ser cobra jiboia).

Mostrar imagem de cobra ou onça feroz.

RODADA DOS JOGADORES: é a vez dos jogadores. Pergunte o que eles farão vendo essa
onça. Espere as ações. O número de rodadas você escolhe. Se quiser, os provoque
perguntando “o que será que está acontecendo?” antes de passar o jogo para eles.

2 - Seguindo passos

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Amaral caminha na mata e percebe
que está sendo seguido. No primeiro momento vê Incógnita e, em seguida, ao perceber a
presença de Zé Vermelho ele desaparece. A onça se aproxima de Zé por conta de uma luz
que reflete em um objeto metálico que sai do seu bolso. Zé, apavorado, recua pegando uma
trilha e sai do local correndo. Incógnita permanece no mesmo lugar.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão vendo essa cena.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: quem permanecer na mata fechada entrará na
aventura do Cristal do Tempo; quem voltar vai desenvolvendo ações no restaurante ou fica
sem jogar por um tempo [...] e quem seguir Zé Vermelho será atacado pela onça (ou cobra)
com risco de morrer, só sobreviverá aquele que perceber que o objeto que se encontra no
bolso de Zé Vermelho é a chave para abrir o portal.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Amaral reaparece, vendo que Sr.
Incógnita encontra-se no mesmo local, pergunta sobre Zé Vermelho e este responde que Zé
correu pela mata, seguido pela onça e não sabe onde esse se encontra, diz que ficou ali parado,
pois era o melhor a fazer ao estar de frente com um animal selvagem. E pergunta a Amaral:
onde você estava e por que voltou? Amaral um pouco indeciso e agitado, parecendo surpreso,
resolve responder ao ex-morador o que lhe ocorreu. Diz que correu pela mata porque estava
sendo seguido por Zé e chegou bem próximo da Lagoa que se encontra no Quartel X, mas
percebendo que não estava sendo mais seguido, voltou para onde tinha desaparecido porque
precisava pegar na mão dele um objeto necessário para continuar a viagem. Incógnita diz para
Amaral: - Vi o Cristal do Tempo (instrumento capaz de fazer a pessoa regressar ao passado do
bairro e vivenciar sua história) na sua mão. Amaral assume que teve o Cristal em suas mãos e
não avisou porque pensou em ir sozinho nessa viagem, já que é muito perigoso. Em seguida,
ele diz: ajudem-me no resgate do cristal perdido.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.
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INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: finalmente, depois de muita ajuda,
na mata já é noite, quando aparece um homem, conhecido como “Dono do mato” que
aparenta ter 35 anos, com barba e bigode grandes, chapéu de couro, camisa e calça rasgados e
facão na cintura. Ele pergunta sobre a onça, dizendo que viu “aquilo”. E começa falando: - Eu
vi Amaral se transformar em onça (ou cobra)! Ele quer matar o povo. Em seguida corre pela
mata escura.

Mostrar imagem do dono do mato.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Incógnita diz para Amaral que ele não está sozinho,
apesar de ser perigoso. Quanto mais pessoas ajudarem na batalha, melhor. Então ele relembra
que precisam voltar ao passado para convidar o herói quilombola Diala a se engajar na luta
pela permanência da comunidade. Ele é o único com poderes suficientes para impedir que a
desintegração social ocorra. O Cristal leva ao passado do bairro e, com isso, os moradores
tomam conhecimento de sua formação, passando a valorizar sua história e tentam mudar ou
amenizar os problemas que ocorrem na região como desapropriação, violência e baixa
autoestima dos moradores.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Amaral fala: - Não tenho mais o
Cristal em minha mão. Desconfio de ter perdido em um dos lugares que constam no mapa.
Mas lá é perigoso porque podemos nos perder, além dos obstáculos que teremos que enfrentar.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Incógnita diz: - Vi uma chave no
bolso de Zé Vermelho. Amaral diz: - Zé quer pegar o Cristal para entregar ao grupo do Sr.
Capitalista, por isso eu tentava escondê-la, mas ao chegar à mata e procurar em minha sacola
já não estava mais. Incógnita afirma: - Preciso do Cristal e da chave para voltar ao tempo.
Acredito que Zé seja do bem e nos ajudará na busca pelo objeto perdido, pois ele já tem a
chave. Após dizer isso ele se levanta para procurar Zé e, no mesmo instante, caem raios no
local e chove bastante.

Mostrar imagem de mata escura com chuva e raios.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.
INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Zé Vermelho esconde a chave na região mapeada
por Incógnita, a qual atualmente se encontra modificada, portanto difícil de acessar algumas
localidades com facilidade. Zé está procurando o Cristal para atender aos interesses dele e do
Sr. Egoísta. Ele não sabe que os demais estão se articulando para encontrar o Cristal perdido e
a chave.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Incógnita desiste de sair do local,
mas continua acreditando na bondade de Zé Vermelho. Afirma que errou no passado ao
vender seu terreno e imóvel para uma grande empresa, a qual desmatou grande parte da área
verde e tirou alguns moradores que viviam em barracos ao redor. Agora voltou para mudar
isso e ajudar sua comunidade na luta contra o capital. Amaral se levanta e começa andar pela
trilha, e diz: - Precisamos chegar ao local secreto antes de amanhecer. Quem vai comigo?

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.
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INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Incógnita diz: - Precisamos da
chave para abrir o Cristal, portanto Zé precisa ir também. Amaral afirma: - Meu amigo, ele
faz parte desses moradores elitistas e individualistas. É presidente da Cabulê e usa isso para
provocar uma série de conflitos no bairro, fazendo intrigas para que as pessoas briguem com
seus vizinhos e desistam de morar no local. Ouvindo os motivos de descontentamento de
Amaral com Zé Vermelho, Incógnita se convence que Zé realmente não é uma boa companhia,
pois possui interesses contrários aos dele e resolve seguir com Amaral.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: no passado, Incógnita vendeu seu
terreno e imóvel para o cunhado de Zé Vermelho e foi embora da cidade de Salvador com a
esposa, deixando no bairro seus familiares. Agora ele volta e não encontra mais sua mãe e
irmãos que moravam perto de sua antiga casa. Pede ajuda para encontrar sua família e para
isso quer o Cristal em sua mão, pois só ele conhece Sr. Memória.

3 - Em busca do Cristal do Tempo

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: todos continuam andando. Agora
saem da trilha e chegam perto do poço fundo. Encontram Zé Vermelho morto com uma
página semelhante à de um livro na mão. Nesta carta está escrito: Antigo Quilombo Cabula.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: na carta diz que para encontrar o
Cristal, antes é preciso entrar no Quartel X. Só que para acesso ao local é necessário
responder ao questionário em cinco minutos. As pistas para respostas estão em pontos
turísticos alternativos estratégicos.

PERGUNTAS:

- Cite cinco bairros adjacentes ao cabula;
- Informe três linhas de ônibus que fazem itinerário entre no mínimo dois desses bairros;
- Quais os problemas ambientais associados ao Cabula e seu entorno?
- O que vocês podem fazer para minimizar os impactos ambientais nesta região? Afinal,
vocês só poderão entrar aqui se contribuírem dessa forma.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: um dos turistas que estavam na roda
de conversa com Sr. Amaral está passando em frente ao Quartel X e se aproxima. Ele é
professor, formado em Geografia e Turismo, estuda a região do Cabula e entorno. Vocês têm
mais cinco minutos para resolver as questões.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: se o tempo de dez minutos for ultrapassado, os
jogadores-personagens perderão pontos de experiência.

4 - Por dentro do Quartel X
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INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: dentro do imenso Quartel X, a visão é deslumbrante.
A área verde no local é de uma extensão nunca vista em todo o bairro do Cabula. É um
labirinto de beleza natural. Ao olhar para cima, verifica-se a presença de árvores com alturas
surpreendentes. Não há como subir em seus galhos, pois os mesmos são muito altos. Seu
tronco aparenta possuir intensa resistência. Os frutos são de uma incrível diversidade. O verde
predomina e o ar puro se instaura. O silêncio transmite uma sensação de paz. O barulho é
apenas do cantar dos pássaros. É possível se perguntar como é possível ainda haver um lugar
em que a área verde está intacta, contrastando com o seu entorno do lado de fora do portão.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: vocês entraram no Quartel e
caminham pelo local. Logo à frente vê-se uma lagoa, onde a água emite uma luz com
intensidade moderada.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: a lagoa é a única passagem, abaixo da
superfície, para se chegar ao Cristal. Na proximidade há uma placa com a seguinte
informação:

CRISTAL

Logo abaixo o perigo é real. Está
disposto(a) a enfrentar seres
nunca antes vistos ou ficar aqui
para sempre?

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Incógnita diz que agora precisam
encontrar Quilombola antes de pegar o Cristal. Há um soldado depois da placa com
informativo [...].

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: caso ninguém tenha conseguido a chave, Dono do
Mato terá uma réplica.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: o soldado sabe que Dono do Mato vive em um lugar
que parece outro mundo e que, apesar de ser um batalhador, já está cansado de ver o modo de
vida das pessoas individualistas e excludentes. Afirma que ele costuma aparecer no local
quando é solicitado para ajudar ou quando surgem problemas que possam prejudicar alguma
comunidade. Ele é muito ocupado.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: a respeito da lagoa, o guarda diz
que nem mesmo os soldados mergulham a uma longa profundidade, já que assistiram a um
documentário que retrata a lenda da lagoa. A lenda é que no fundo dessa lagoa há seres-gosma
(eles grudam no que encostam); dizem também que há corais com espinho (machuca quem se
aproxima); além de redemoinhos, que não permitem o retorno à superfície.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.
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INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: a lenda conta que a Lei das Águas
determina que o Cristal do Tempo não pode ficar mais de 30 minutos com o portal acessível,
pois depois de tanto ser usado foi se desgastando e perdendo energia. Portanto para conseguir
voltar a essa lagoa vocês precisam retornar em, no máximo, meia hora, ou ficarão no passado
para sempre. Para utilizar o Cristal é necessário segurá-lo com uma mão e aguardar 1 minuto,
para que o portal se abra completamente, permitindo sua viagem ao passado.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: logo à frente está o Cristal
brilhando e transmitindo sons suaves e encantadores. É possível visualizar dois caminhos: por
baixo d'água e pela superfície. Amaral e Incógnita vão pela água.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

5 - Mergulho na Lagoa

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE: se os jogadores decidirem ir por baixo d'água, este é o
cenário: o mergulho na lagoa leva à visão de um globo submergível, sendo possível entrar no
equipamento. O ambiente também é marcado por um forte aroma e ao mesmo tempo familiar,
que lembra acarajé. Há peixes de diversos tamanhos e níveis de agressividade. Corais, algas,
plantas carnívoras aquáticas, piranhas, flores com espinhos e cactos flutuantes, entre outros
elementos nada convencionais. O que mais impressiona é a mudança constante de cor no
ambiente. A água se transforma em verde, laranja, lilás, vermelho claro e amarelo.

Mostrar imagem da lagoa.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: adiante é possível ver uma caverna
escura, cheia de morcegos reluzentes. Eles protegem seu chefe, o Empresário das Águas, cuja
passagem só estará livre caso alguém consiga derrotar esse vilão.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: o Empresário das Águas é um sujeito ganancioso e
frustrado. Ele não conseguiu administrar as suas empresas na superfície devido à ampla
concorrência no ramo da construção civil, mas ainda não perdeu a esperança. Seu principal
objetivo era (e ainda é) dominar esse ramo através de inúmeras construções na região do
Cabula e entorno. Ele quer transformar as comunidades em um bairro amplamente lucrativo
para ele. Como não deu certo, resolveu procurar outro território (o fundo da lagoa). Nesse
espaço, ele controla alguns animais (através da tecnologia) que o obedecem indo à superfície
para realizar ações malignas, inclusive causando estrondosos barulhos com sua chegada e
explodindo ambientes.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: o “Empresário das Águas” lança um
réptil que solta bolas de fogo e emitem gases poluentes.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE: os jogadores morrerão - caso decidam não enfrentar o
Empresário das Águas. Se os jogadores decidirem lutar e vencerem, terão o caminho livre
para navegar pela lagoa iluminada.

5.1 - Mergulho na lagoa: uma grande vitória
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INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: o motor do globo para de funcionar e
quando isso acontece o equipamento afunda cada vez mais. O combustível está acabando, e
agora?

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: no caminho, se aproxima uma cobra gigante com
uma pessoa montada e segurando as rédeas presas ao animal. Essa pessoa utiliza máscara de
mergulho e uma roupa branca que se assemelha a de uma baiana de acarajé. A cobra bate no
vidro do globo, que se irrita e faz movimentos bruscos. Com a aproximação da cobra e da
baiana o aroma de acarajé se intensifica. A baiana continua de frente para o globo olhando
quem está em seu interior.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: vocês estão dentro do globo, afundam
ainda mais, sem combustível. Esse combustível do globo é o azeite de dendê e a baiana tem.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

5.2 - Mergulho na lagoa: seguindo adiante

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: ao conseguirem abastecer o globo, a jornada continua
sob a iluminação colorida da lagoa. Logo à frente é possível notar uma casa feita de corais
acoplados. Ao seu redor, algumas plantas enfeitam o estabelecimento. Quanto mais o globo se
aproxima, mais a porta da casa se abre.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: vocês veem a porta da casa aberta.
Incógnita entra.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

Observação: Cumprimento do objetivo 1- Resolver situações que articulem autogestão
na/com as comunidades.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: na residência não há ninguém. Há
pinturas, porta-retratos de vários tamanhos em preto e branco da comunidade. Há, também,
jornais com reportagens sobre o bairro. Uma figura de corais colada na parede apresenta uma
laranjeira, árvore frutífera muito comum no bairro do Cabula até a década de 20, do século
passado. Há um quadro com a imagem de um Quilombo e vários afrodescendentes. A casa
lembra muito algo que existe no presente de vocês. Em baixo da mesa de centro, há uma
pequena caixa trancada com um cadeado. Mas não é um cadeado comum, ele apresenta 8
colunas de teclas, com as letras do alfabeto.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: o Cristal do tempo está dentro dessa caixa, que só
pode ser aberta ao teclar as letras “Q”, “U”, “I”, “L”, “O” “M” “B” “O” presente no livro
escrito em banto, semelhante aos documentos históricos, encontrados dentro da casa.

RODADA DOS JOGADORES: o Empresário das águas aparece no local. E do lado de fora
da casa há uma um livro velho escrito em língua banto. O que vocês farão?

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: agora, com o Curinga na mão, vocês
veem o nome QUILOMBO. Isso indica que aqui foi território quilombola. Essa carta abre o
CRISTAL DO TEMPO, e vocês podem voltar ao passado. Mas, no presente, a casa que
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guarda documentos históricos da cultura do povo que viveu nessa região no período da
escravidão negra no Brasil, pode ser demolida pelo empresário das águas para construção de
conjunto habitacional.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE: quem resolver abrir o Cristal entrará e ficará perdido na
mata até encontrar o DONO DO MATO um pouco mais à frente. Isso pode ser revisto quando
os outros chegarem também. Quem resolver ficar e lutar contra a demolição da casa
vivenciará e entrará no processo de laboração do museu fotográfico.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: o empresário das águas quer comprar
a casa para demolição e construção de um condomínio. O proprietário é morador antigo, Sr.
Jardilino. Ele está indeciso quanto à proposta de venda do imóvel. Incógnita e Amaral não
entram no Cristal do tempo. Nesse momento eles estão conversando com Sr. Jardilino, um
idoso de estatura mediana, magro e de cabelos brancos, acompanhado de dois filhos adultos.
Tentam convencê-los da importância histórica da casa.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: Incógnita fala do TBC e sugere a
organização de um Museu Fotográfico dentro da antiga casa. Sr. Jardilino aceita a ideia.
Nesse momento, Sr. Capitalista chega com um político ambicioso e amigo do empresário das
águas e propõe aos filhos do Sr. Jardilino um imóvel num condomínio de luxo e como troca, a
propriedade deles. Incógnita e Amaral impedem o acordo imediato, mas precisam organizar o
museu e o TBC.

RODADA DOS JOGADORES: a partir dessas informações, o que vocês farão?

Observação: Cumprimento do objetivo 2: Entender o modo da organização da
comunidade em relação ao aspecto socio-histórico-cultural.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: Amaral, Incógnita e Sr. Jardilino
resolvem transformar a casa num museu. Eles entram no Cristal do Tempo para compreender
o passado e convencer os filhos de Sr. Jardilino a não vender o imóvel.

RODADA DOS JOGADORES: o que vocês farão?

5.3 - Mergulho na lagoa: com o Cristal do Tempo.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: com o Cristal do Tempo na caixa, de acordo com a
instrução, Amaral pega a página do livro, e o Dono do Mato traduz QUILOMBO. Gira a caixa
e forma essa palavra escrita, em banto, e um portal se abre, permitindo a ida ao passado do
Cabula.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: é século XIX. Vocês estão em meio a
uma multidão que corre em diversas direções. Crianças gritam; suas mães, desesperadas,
choram e correm. Há uma luta entre negros escravizados e capitães do mato. Quilombos são
incendiados. Animais estão caídos no chão enquanto outros correm sem rumo. Os capitães,
que são em grande número, atiram e lutam contra homens e mulheres.
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INFORMAÇÃO PARA MESTRE: a comunidade é negra. São escravos refugiados nos
quilombos. A cada momento chegam mais homens para a luta. Um deles se sobressai pela
determinação, coragem, poder de decisão e de comando. É o Dono do Mato. Ele é o
articulador do grupo. Mesmo com tanta garra, é atingido com um tiro na perna. Seus amigos o
protegem para que nenhum capitão se aproxime. Um ajuda o outro. A solidariedade é uma
forte característica da comunidade quilombola.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: o número de homens do quilombo
lutando é maior do que os capitães do mato. Os escravos fugidos precisam de ajuda.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: eles tentavam defender suas famílias.
A cena é aterrorizante. Alguns capitães fogem e outros morrem. O cenário é de destruição. É
uma guerra que parece ser interminável. Alguns capitães descobrem o esconderijo de Dono do
Mato, articulador do quilombo, e estão prontos para lutar, então convocam todos os
escondidos para a luta. No local, há ferramentas como facão e armas dos capitães derrotados.
O desafio começa.

RODADA DOS JOGADORES: o que vocês farão?

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: os quilombolas precisam de reforço,
não esqueçam que eles são necessários para que vocês existam no futuro, pois muitos deles
podem fazer parte de sua família.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE: aqui há uma proposta para que eles possam desenvolver
a coletividade/solidariedade.

5.4 - Mergulho na lagoa: a batalha chega ao fim

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: neste momento, aparece uma criatura
estranha, com olhos enormes, parece uma coruja. Uma mistura de ser humano e animal. Em
seguida ele voa, largando um pedaço de papel no chão e some. Olhando este estranho ser,
Amaral pega o papel e comenta com Incógnita porque estava tão agitado quando o
reencontrou na mata, antes de chegar ao Quartel.

Mostrar imagem do Sr. da Memória.

5.4.1 Revelando o mistério

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: Incógnita pega o papel da mão de
Amaral e o lê e voz alta: - Você completou sua missão. A Lagoa e o Quilombo precisavam do
Cristal do tempo. Sem o Cristal a Lagoa e sua comunidade estavam fora de equilíbrio, pois a
poluição e as guerras por território estavam destruindo esse lugar. Então foi assim que senti a
vibração do Cristal próximo o tirei do seu bolso e joguei novamente dentro da água,
informando-o que só conseguiria pegá-lo se encontrasse a chave do baú no qual o Cristal
ficava protegido dos malfeitores da região. Esse Cristal precisa ficar no seu lugar de origem,
mas a comunidade precisa da ajuda de vocês.
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INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: o homem ferido na perna consegue
entrar em um dos poucos quilombos intactos da região. Ele se apresenta como Dono do Mato
e diz: - Sei que estão me procurando para ajudar na luta pela proteção da comunidade,
agradeço o convite e acredito que posso fazer algo para ajudar mais um bairro, só que para
isso preciso conhecer história de vocês. Precisamos encontrar Sr. Dono da Memória. Por
favor, me acompanhem.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: Vocês caminham com Dono do Mato
que está mancando da perna. Ele fala um pouco sobre a história do Cabula: - Os negros
escravizados foram trazidos ao Brasil. A partir de então houve muitas tensões e revoltas. Os
escravos buscaram refúgio em quilombos, transformados em verdadeiras fortalezas para a
época. Com isso, a região do Cabula e entorno, devido as suas vantagens geográficas, foi
incluída nesse contexto, onde no século XIX formou-se o Quilombo do Cabula. O local foi
palco de luta e refúgio. A comunidade que vive no local atualmente, já urbanizado, enfrenta
diversos problemas sociais, e as condições de vida são precárias. Para vocês compreenderem
melhor a história e o contexto atual de onde vivem precisarão pesquisar na fonte que é o Sr.
Dono da Memória e levá-lo para o presente.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

6 - O confronto atual começa

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: com a chegada de Dono do Mato
aliada à força, Sr. Dono da Memória vocês voltam ao presente, saindo da lagoa e agora
caminham na comunidade para identificar e resolver os problemas existentes.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: de volta ao presente, Amaral,
Incógnita e Sr. Jardilino narram a aventura que viveram a partir do passado e convencem os
filhos dele. Agora, reúnem as fotografias e demais documentos históricos para a construção
do museu. Precisam divulgar isso para os visitantes.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: o filho de Amaral, conhecido como
articulador de um grupo de hip hop da comunidade, chega ao local. Diz: - Soube da proposta
de TBC e quero organizar essa atividade, inserir nosso grupo, pois acreditamos que fazemos
parte da cultura do bairro.

RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: Incógnita diz: - Ao lado da casa de Sr.
Jardilino há uma área verde, cujo proprietário, Sr. Defonso cultiva hortaliças há muitos anos e
comercializa de porta em porta. Amaral convida Defonso para organizar o TBC e inserir sua
horta no roteiro. O museu, a horta, o grupo de Hip Hop serão incluídos nos roteiros, mas para
isso precisam de planejamento e organização.
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RODADA DOS JOGADORES: pergunte aos jogadores o que eles farão.

INFORMAÇÃO PARA MESTRE E JOGADORES: os filhos de Sr. Jardilino criam um
Portal da Comunidade que mostra a história contada pelo pai e por companheiros da aventura.
Postam algumas imagens do bairro, da casa. Leitores do Portal se interessam e dizem aos
rapazes que querem conhecer melhor o local. É um grupo de 12 pessoas e gostariam de passar
um final de semana na comunidade.

RODADA DOS JOGADORES: o que vocês farão?
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APÊNDICE C - Aventura 2 : O Turismo

Objetivo de aprendizagem desta aventura: Resolver situações que articulem autogestão,
colaboração e solidariedade entre os moradores; mobilizar e articular ações que propiciem o
desenvolvimento sustentável da comunidade; elaborar roteiro turístico sobre o bairro
agregando a hospedagem domiciliar.

Contexto dos jogadores na aventura: Há uma diversidade intelectual entre estudiosos do
Antigo Quilombo Cabula sobre a concepção de turismo. Enquanto alguns defendem o turismo
convencional (organizado por meio de rede hoteleira, agências e operadoras de viagens,
grandes empresas), outros acreditam no turismo alternativo, capaz de proporcionar um avanço
social, onde a comunidade receptora terá ganho financeiro direto e justo. Nesse último, a
prioridade é na interação direta entre o turista e a comunidade local. Sabendo dessas
possibilidades de turismo no Antigo Quilombo Cabula vocês terão a oportunidade de ajudar o
professor Quero Aprender, para organização do TBC nessa localidade. Para isso, é necessário
apresentar um dossiê à secretária municipal de cultura e turismo sobre o potencial que o local
tem para essa atividade, num prazo de 30 dias que justifique a ocupação do centro cultural
desativado. Esse relatório é de extrema importância para saber decidir qual turismo será
implantado o local, o convencional ou o TBC.

1. O turismo em debate

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: O Antigo Quilombo Cabula
compreende 17 comunidades, onde encontra-se um comércio variado e também informal. A
origem do bairro Cabula está ligada às fazendas de laranja que lá existiam e que aos poucos
foram perdendo seus espaços, sendo loteadas para a construção de moradia e
empreendimentos voltados para o comércio formal. Apesar de algumas ações dos setores da
prefeitura e estado na localidade, os problemas que as comunidades enfrentam são constantes
e cada vez mais os moradores pleiteiam condições melhores e alguns veem como solução
mudar-se do bairro. Na comunidade há uma associação chamada Cabulê, onde Sr. Calabu,
representante dos moradores convida a população, via carro de propaganda, que passa de rua
em rua, para uma reunião sobre os diversos problemas que estão ocorrendo. Vocês estão na
pracinha e ouvem o carro de som avisando que a reunião acontecerá às 18:30h.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Quem aceitar comparecer à reunião entra no jogo,
caso contrário espera outra oportunidade.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Estão na reunião, onde o
representante Sr. Calabu diz:
-Meus irmãos e irmãs, acredito que além do dossiê com potencial do TBC aqui na
comunidade, podemos elaborar um roteiro turístico, assim como precisamos falar dos
investimentos imobiliários crescentes na região e como se dará tais acontecimentos no bairro.
Isso nos ajuda pontuar os impactos8 do Turismo de Base Comunitária (TBC) e do turismo

8 Apresentar texto dos impactos do turismo. Ver referência em: SILVA, Francisca de Paula,
Santos da; MATTA, Alfredo Eurico Rodrigues SÁ, Natália; Silva Coimbra de., Turismo de
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convencional.
Sr. Jardilino, morador antigo tem em sua propriedade uma horta comunitária, e na reunião diz
o seguinte:
-Me interessa conhecer melhor a proposta do TBC, pois acredito que essa é uma boa
alternativa para conduzir a associação, trabalho e produção coletiva, um ajudando o outro,
uma equipe. Pessoal, vamos então elaborar esse tal roteiro?

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Outro participante da reunião o Sr.
Egoísta, comerciante do bairro que devido aos investimentos passados conseguiu ascensão
social, embora começou como um pequeno comerciante agora possui uma empresa de grande
porte no bairro. Ele não reside no bairro, porém frequenta constantemente devido a sua
empresa estar sediada no local. Também presente na reunião, ele fala:
- O turismo convencional pode trazer benefícios como contratação de mão de obra, a partir da
construção de uma pousada e uma agência e operadora de viagens filial da Imediata.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE: estimular os jogadores a pensar no cenário do turismo
convencional, caso fosse implantado na comunidade e seus possíveis impactos.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES:O Sr. Calabu complementa sua fala:
- Apesar do impacto econômico mais rápido do turismo convencional, este causaria muitos
transtornos para a comunidade, pois necessitaria de uma área para se instalar e
consequentemente desapropriaria algumas residências para criar o espaço necessário e a
comunidade seria gerenciada por estas empresas. Acho que o melhor é fazer o roteiro do TBC
mesmo. Vou começar pela horta de Jardilino. Quem me ajuda?

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Ao final da reunião e ouvindo os
argumentos das pessoas, Sr Jardilino diz:
- O melhor para a nossa comunidade é organizar o Turismo de Base Comunitária. Estou
dentro do roteiro.
-Sr. Egoísta questiona: Como vocês vão hospedar os visitantes? Vão mostrar o quê?
(Objetivo de aprendizagem da aventura II)

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: O Mestre Papagaio que além de
dar aulas de capoeira na comunidade é também um produtor cultural local, diz:
- Há lugares e coisas boas para serem mostradas, como a roda de capoeira a confecção do
bordado de dona Menininha, a horta do senhor Jardilino, o horto que possui uma área verde,
inclusive a árvore sagrada do Odam9, o beiju de dona Antônia e apresentações culturais que

base comunitária no antigo Quilombo Cabula Caderno Virtual de Turismo, vol. 16, núm. 2,
abril, 2016, pp. 79-92 Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brasil

9 Odam é o nome da árvore sagrada das populações africana. Conta a história que os negros fugidos
levaram Odam para Palmares e plantaram ela às margens da Lagoa dos Negros, no alto da serra da
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ainda existem no bairro. Já com relação à hospedagem, podemos ver alguém que tenha espaço
em casa para isso.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Incentivar os jogadores a pensar e buscar dentro da
própria comunidade atrativos para o roteiro.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: As pessoas já envolvidas com o TBC no bairro, como
Sr. Jadilino, dona Antônia e Menininha que já foram convidadas e aceitaram participar estão
se mobilizando para promover cursos de formação para as pessoas que desejam receber
turistas ou visitantes em sua casa. Conscientes que o TBC trará mais benefícios à comunidade
podem ajudar na organização. Sr. Jardilino pode mostrar fotos antigas que estão no museu da
associação.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Dentro da Associação há um
museu fotográfico. Sr. Jardilino abre a porta e diz:
-Pessoal, olha esse museu [...] Aqui temos várias fotos antigas. Essa é a chácara do Cabula;
Essa estrada de terra é da região. Pega a engomadeira, estrada das barreiras e região também.
Quanta área verde! Vocês conhecem alguma área verde ainda existente aqui no bairro?
Conseguem reconhecer algo?

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE: As informações não são fáceis de conseguir, portanto,
é incentivar o uso da criatividade, da pesquisa em revistas, sites, blogs, artigos. Perguntar a
moradores antigos no bairro.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Olhando as fotografias do museu,
vocês estão perto do Mestre Papagaio e o ouvem dizer:
- Existe mais lugares, porém só sei a localização de um deles, a árvore Odam, que apesar das
modificações e urbanização ainda está no mesmo lugar, aqui na comunidade. Na lagoa tem
uma área verde. Fica aqui perto. Lá tem essa árvore. Irei até a lagoa da Represa do Cascão.
Alguém se habilita?
RODADA DOS JOGADORES. É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: É importante que os jogadores queiram fazer parte
desta jornada junto com o mestre papagaio, pois ele sabe onde encontrar as plantas, apesar do
desmatamento, no horto ainda havia uma lagoa que ele poderia obter reconhecer as ervas, a
árvore odam. Jogar dado (D20) para visualizar o que há na janela. Quem conseguir verá o
local quando quilombo, cena de negros fugidos reunidos. Posteriormente, uma luta entre esses
negros e capitães do mato. Cenário de luta e resistência.

barriga. Odam é uma Gameleira- Branca, hoje com mais de 300 anos. Ali os negros faziam suas rezas
e suas oferendas. A Gameleira é a árvore considerada sagrada pelo candomblé, consagrada ao Orixá
Iroko ou Tempo. Disponível em <http://www.panoramio.com/photo/62546412> Acesso em 08 de jul.
de 2016.
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INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Vocês e o mestre papagaio chegam
ao lugar sagrado, a grande árvore Odam. Perto desta há uma raiz grossa no chão cujo formato
aparenta uma janela. Dada as circunstâncias o mestre papagaio aproxima-se da raiz e diz:
-Há os outros lugares e não estão tão distantes, ficam próximos da comunidade. Precisamos
seguir uma trilha na mata densa.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE:Mostrar imagem de lagoa e mata fechada.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Mestre papagaio e vocês estão
andando na mata e são seguidos, mas não conseguem ver quem. Depois de algum tempo
andando, vocês visualizam uma cabana. Neste momento, o grupo que deseja implantar o
turismo convencional no bairro, também teve acesso a mata, e está dentro da cabana, pois
deseja impedir a ação dos moradores na organização do TBC. Mestre papagaio diz:
-Precisamos criar uma estratégia para tirá-los da cabana para podermos entrar sem que eles
percebam.

RODADA DOS JOGADORES: Qual a ação de vocês?

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Se o grupo do mestre papagaio tiver acesso a cabana,
encontrará um mapa, porém para ler é preciso resolver o enigma:
EU NUNCA FUI MAIS SEMPRE SEREI... NINGUÉM NUNCA ME VIU E NUNCA
VERÁ. AINDA ASSIM SOU ESPERANÇA DE TODOS. QUEM SOU EU? PASSEIO
PELO TEMPO E SEMPRE SEREI INCERTO.
Resposta: FUTURO, AMANHÃ.
Incentivar jogadores pensar na resposta e voltar depois. Quem desejar continuar a busca segue
com o grupo ou espera outra rodada, já de volta ao bairro.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Mestre Papagaio pergunta: O que
vocês sabem a respeito desse enigma? Estou sem saber como responder isso. Passeio pelo
tempo e sempre serei incerto [...] passeio pelo tempo e sempre serei incerto [...].

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Quem conseguir decifrar ganhará mais ponto e mais
habilidade, de acordo da ficha do personagem.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Após decifrar enigma, vocês
abrem o mapa que diz: Para sair desta aventura é necessário mergulhar na lagoa ao lado e
pegar lá no fundo, um binóculo 10antigo, entre década de 1940 e 1950. Tem fotografia daquilo
que você busca. Mestre Papagaio diz:
-Vamos mergulhar, gente. Amanhã acontecerá audiência que decidirá o destino da ocupação
do espaço cultural desativado.

10 Disponível em: < https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-900556002-binoculos-reliquia-_JM>.
Acesso em 17 de janeiro de 2018.
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RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: No entanto, não será fácil, pois há movimentos de
algo assustador dentro d’agua, de repente surge um rabo enorme. Apesar do perigo, é
necessário obter o item, para poder prosseguir.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Dentro da lagoa o jogador é
cercado por uma criatura que a princípio não foi identificada devido ao seu tamanho.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Mestre Papagaio descobre que é uma cobra com
extensão de três metros, seu bote é poderoso e permite atacar outros animais ou invasores,
além da boca enorme. Percebendo a reação do grupo, a cobra fica parada. Rolar dado (D20)
para ver ser ele vai atacar o grupo ou não. Caso o ataque aconteça o jogador vai ficar
seriamente ferido rolar o dado novamente e verificar perda de pontos. Alguém consegue pegar
o binóculo. Quem não quiser seguir a trilha ficará de fora dessa rodada.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES:Me. Papagaio fala:
- Gente, aquilo é uma cobra! Vamos salvar nosso parceiro.

RODADA DOS JOGADORES: O que vocês fazem?

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Vocês conseguem imobilizar a
cobra. Agora precisa achar o binóculo.
Me. Papagaio diz:
-Tenho câimbra e não posso mergulhar. Quem vai mergulhar fundo, com a cobra imobilizada?

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE: Jogar dado para ver quem consegue achar o objeto.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Conseguem pegar o binóculo que
estava na lagoa. Me. Papagaio olha par ao objeto e diz:
- Olhem o que tem nesse binóculo...

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: O binóculo mostra uma fotografia de um quadro
pintado em tela com o seguinte:
Antigo Quilombo Cabula – área pouco povoada, rural.
Antigo quilombo Cabula Atual- urbanizada, cheia de tecnologia, população densa.
Diga cada informação a dois jogadores que olharem para o binóculo. Os demais verão
imagens apagadas. Jogue o dado para sorteio.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES: Me. Papagaio pergunta:
-O que você viu aí?

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES:Me. Papagaio diz:
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- Vamos voltar. Essa mata já nos ensinou muito. Podemos pegar tudo que viram e elaborar
dossiê e roteiro. Quem aceita?

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Incentivar os jogadores a elaborar um roteiro, dentro
da comunidade junto com os moradores, levando em consideração o modo de vida das
pessoas que vivem lá, atualmente. Pode inserir o sr. Maneco e dizer que ele já havia
colaborado com a organização do roteiro histórico e cultural, portanto, também, pois
desempenhou um papel importante e possui as habilidades para organizar o roteiro. Apesar da
boa intenção do Sr. Maneco o roteiro é uma conquista do grupo e viver em comunidade é isso,
cooperação para melhorar a vida de todos os moradores.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: De volta a associação, Sr. Maneco
diz:
-Para elaboração do roteiro vocês terão essas etapas:
Pegar as informações encontras e mobilizar as pessoas que queiram participar do roteiro.
Identificar as coisas boas, cultura, comida caseira, artistas, áreas verdes.
Pensar na hospedagem, ou casa que vai acolher o turista,
Pensar quem vai conduzir ou levar para conhecer o bairro,
Organizar o tempo e forma de deslocamento dentro do bairro,
Como será a gestão dos recursos financeiros, adquiridos por meio do roteiro.

E aí? Vamos lá? Agora é real... A nossa comunidade vai organizar o TBC. Andem e
conheçam o bairro e tragam esse roteiro EM DOIS DIAS, voltem para nossa audiência de
apropriação do centro cultural desativado. É importante! .

RODADA DOS JOGADORES: O que vocês farão?

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Vocês estão na audiência de
recuperação do centro cultural. A banca julgadora está esperando o dossiê ou roteiro Podem
apresentar e defender a importância do uso do centro para o grupo.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Se o grupo apresentar roteiro real do bairro, a banca
julgadora dará ao grupo o direito de uso do centro cultural. O grupo do turismo convencional
mostrará investimento em equipamentos para uso da pousada no centro cultural, número de
contratação de funcionários com carteira assinada e funções. Pode inserir nessa análise a
questão ambiental, pois criará mais espaço para pousada e desmatamento, contratação com
salário mínimo e número pequeno de contratados. A renda maior ficará para o dono da
pousada.

APÊNDICE D - Aventura: Antigo Quilombo Cabula socioambiental
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Aventura- Antigo Quilombo Cabula Socioambiental

Objetivo de aprendizagem desta aventura: Resolver situações que articulem autogestão,
sustentabilidade e colaboração entre os moradores; promover ações favoráveis à preservação
do meio ambiente e resolução dos impactos negativos a este devido o comportamento da
sociedade com o meio em que vive.

Contexto dos jogadores na aventura: A localidade do Antigo Quilombo Cabula está
sofrendo com a degradação, cada vez mais intensa, da área verde, que no passado era
composto por rios, mata atlântica, chácaras com plantação de laranjal, entre outras árvores
frutíferas. O processo de urbanização e ocupação promoveu o crescimento do número de
estabelecimentos no bairro e consequente desmatamento e aumento da produção de lixo e
outros fatores poluentes. Cientes desse problema vocês decidem o que fazer com a ideia do sr.
Ambientalista, morador do local que deseja promover movimento na comunidade para
conscientizar as pessoas que moram nesta e lutar frente ao setor público responsável pela
manutenção da ordem e limpeza, além da fiscalização das ações de empresas comerciais
privadas instaladas e que contribuem para o aumento de poluição. É preciso, contudo, mudar
as atitudes no cotidiano ou comportamento dos moradores em relação ao trato com o meio
ambiente em que vive, pois, o sujeito de nome Zambista, bem articulado consegue facilmente
alvarás para empresários, os quais autorizam construções na localidade.

1. Antigo Quilombo Cabula: resolvendo problemas socioambientais

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES: O articulador comunitário, sr.
Amaral está preocupado com a quantidade de lixo espalhada no bairro e com o mau cheiro do
rio poluído que passa pelo fundo da Associação Cabulê, além do terreno com área verde ao
lado que está à venda. Com essa situação ele pede ao filho mais novo para criar grupo no
WhatsApp com o telefone de todos os cadastrados na associação para reunião na associação
às 18:00h com essa pauta. Vocês também receberam o convite.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Dentro da Associação, além dos moradores do
bairro, estão uma Agente de Viagem (disfarçada, pois é engenheira civil ) e Zambista, que
entrou disfarçado. Algum jogador personagem verá que Zambista entregou um papel a ela, de
forma discreta, a chamando de engenheira Esse pode ser mais um plano do indivíduo que
persiste na ilegalidade e tenta atrair cada vez mais pessoas para o seu lado. Qual a mensagem
naquele papel? Qual a próxima estratégia desse vigarista? Convencer os moradores que a
venda do terreno para a construção de uma fábrica de cimento (cuja poluição vai desde o
desmatamento da área verde até implantação e ativação desta, através de vias de
contaminação:
1. Ar: inalação ou contato dérmico com poluentes atmosféricos: material particulado, NOX,
SOX, HCL, orgânicos tóxicos, dioxinas e furanos, materiais pesados.

2. Solo: Inalação, ingestão ou contato dérmico com solos e poeiras contaminados: material
particulado, metais pesados, dioxinas e furanos.
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3. Água: Ingestão ou contato dérmico com corpos d’água contaminados, metais pesados,
dioxinas e furanos.
4. Cadeia alimentar: Ingestão de alimentos contaminados, dioxinas, furanos e metais
pesados. (MAURY, BLUMEBSCHEIN, 2012, p. 81)

Referência: Maury, Maria Beatriz; Blumenschein, Raquel Naves. Produção de cimento:
impactos à saúde e ao meio ambiente, Sustentabilidade em Debate - Brasília, v. 3, n. 1, p.
75-96, jan/jun 2012.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Na reunião, Amaral diz: - Amigos,
sou um dos moradores mais velhos desse bairro. Estou amadurecendo com as mudanças que
também ocorreram e vem aumentando aqui. Coisas boas e ruins. Minha preocupação é com
nossa mata... Nossos rios já estão secos, com sede e poluídos. As lagoas estão se acabando,
mas o ar que respiramos não pode morrer. Digo isso porque estão querendo comprar esse
terreno e abrir uma fábrica de cimento. Sabem para quê? Para construir mais concreto aqui e
poluir nosso solo, ar e água. Essa fábrica produz isso. O que vamos fazer?

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Amaral ouve vocês e faz uma ata
imediatamente. A agente de viagem diz: Sr. Amaral, o Zambista não pode vir e me enviou
para tratarmos da possibilidade de venda do terreno que faz parte da associação, pois
queremos abrir uma agência de viagens aqui, FUTURAMENTE. Não sabemos de onde surgiu
esse boato de fábrica. Nossa agência trará turistas, portanto, renda para vocês, pois
demandaremos serviços. Vocês estão ouvindo o depoimento da agente de viagem.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: Pergunte ao jogador o que ela fará após a fala da
moça já que viu Zambista disfarçado na reunião, repassar papel para a agente também
disfarçada, pois é engenheira civil.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES: Amaral diz o seguinte:
-Vamos resolver essa questão de venda do terreno, pois não haverá construção de nenhum dos
empreendimentos. Se depender de mim, farei o impossível para isso não acontecer. Os amigos
presentes que concordam comigo sabem que teremos uma luta pela frente. A venda do terreno
terá recurso investido numa creche, segundo o pessoal do financeiro da secretaria municipal.
Não acredito nisso. A creche pode ser feita de outra forma.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES: Amaral diz:
- Sim, meus amigos. Essa ideia de creche vai fazer o pessoal assinar o documento achando
que via melhorar a vida aqui na comunidade, quando na verdade é tudo uma mentira.
Precisamos discutir com esse pessoal essa questão do terreno, do lixo na frente das escolas.
Os ratos saem dos esgotos e vão para lá. A merendeira disse que tem um bocado andando pela
horta da escola e invadem até nossas casas. Aquela rua aqui detrás, todas as casas estão com
esgoto a céu aberto e corre aqui pelo rio. Estou assustado com tanta poluição. A
Agente/engenheira diz:
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-Vejo que vocês passam por dificuldades. Precisam resolver mesmo essa questão. É um direto
coletivo. Infelizmente preciso ir, mas contarei com apoio de vocês e Zambista me avisará
quando será nossa reunião para assinatura e preparação dos documentos de compra e venda.

RODADA DOS JOGADORES: Diante disso, qual a reação de vocês?

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE:A ideia da venda do terreno e construção da fábrica de
cimento deve permanecer, no entanto, é preciso enfatizar os problemas cotidianos, a questão
de saneamento, do lixo, do rio e lagoas poluídos, da falta de informação/formação de
moradores sobre preservar meio ambiente, descarte de lixo correto etc.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Defonso, também morador e
presente na reunião diz:
-minha gente, num sei de muita coisa mais acho que devemo é limpar tudo e mostra pros
vizinho como é que se cuida do nosso barrio, nosso cantinho.
Amaral diz: - Isso, meu velho amigo. Concordo. Precisamos articular ações para fortalecer
essa necessidade de mudança e cuidado com nosso bairro, nossa área verde. E precisamos
cuidar também dessa questão do terreno, pois eles podem fechar os olhos e da noite para o dia
estará vendido. Só não sei por onde começar...

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES: Amaral fala o seguinte:
-Amigos, tive uma ideia: podemos dividir dois grupos: um para conversar com as pessoas que
vivem em locais mais carentes de saneamento básico e/ou onde o lixo é descartado durante
todo o dia, na rua. Esse grupo precisa trazer solução, acordo para minimizar isso. Não podem
esquecer de falar sobre a venda do terreno, do interesse desses miseráveis em acabar com
nossa vida. O outro grupo cuidará da questão da venda do terreno, do desmatamento aqui da
área verde.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: É importante conduzir o grupo para uma proposta de
ações autônomas e criativas. Que possam refletir sua realidade e tentar colocar possíveis
alternativas na situação do jogo. Pode aceitar sugestão do jogador e tentar conduzir o grupo.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES: Amaral diz:
-Acho que nossa reunião acaba aqui. Vamos buscar as soluções. Aquele traidor do Zambista
não pode destruir nossa comunidade. Amanhã no mesmo horário voltaremos com ações já
planejadas. Pode ser?

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: No caminho para casa, Amaral e
algum jogador) passam em frente à padaria e lanchonete quando percebem a agente
conversando com o dono da loja de material de construção que existe no bairro e diz o
seguinte: - Então amanhã nossa reunião será às 13h no restaurante Erva Fina, melhor horário
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de almoço para o chefe. Amaral diz a você: Está vendo aquilo? É o infeliz que estava
querendo comprar o terreno. Ele pode estar de armando com o povo da fábrica do cimento.
Manda essa informação para o grupo menor, viaWhatsApp. Vocês recebem essa informação

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Amaral responde: - Não irei à
reunião. Tenho que buscar o pessoal para avaliar o terreno. Adianto que o melhor é não
vender o terreno.

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE E JOGADORES: Após 4 dias, o grupo está reunido
na associação e Amaral pergunta: Meus amigos, qual a alternativa para o grupo 1, responsável
pela conversa com a comunidade? Qual foi a estratégia e resultado disso?
E o grupo 2, responsável pela questão da venda do terreno?

RODADA DOS JOGADORES: É a vez de vocês.

INFORMAÇÃO PARA OMESTRE E JOGADORES: Amaral diz:
-Diante desse resultado, acho que podemos reformar a Associação e ampliar para transformar
em creche. Não perdemos nada. O que acham?

INFORMAÇÃO PARA O MESTRE: O objetivo de aprendizagem pode ter sido alcançado
até aqui, caso os jogadores tenham colocando as sugestões, refletido as questões discutidas e
propondo solução.
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APÊNDICE E - Classes do RPG TBC no Antigo Quilombo Cabula

1 - ARTICULADOR

A sociedade atual passa por vários conflitos, na qual o capitalismo desfavorece os

grupos que vivem à margem da sociedade por falta dos direitos básicos de saúde, educação e

habitação, entre outros. Esse grupo é composto por pessoas que lutam para alcançarem a

melhoria de vida coletiva. Tem como função lutar por seus direitos e bem-estar social,

utilizando a educação e mobilizações diversas. Para isso, promovem seminários e palestras

voltadas para discussão sobre seus direitos frente ao Estado e à própria comunidade. Formam

associações para defender algumas causas. Valorizam a cultura local e discutem sobre

diversos temas, como questões socioambientais, tendo como ferramenta o Turismo de Base

Comunitária.

Habilidades:

 Nível 1 - Conhece as pessoas influentes na comunidade. É comunicativo; o
personagem tem 3 contatos de nível fraco ou um de nível médio (1+). Busca contatos
de pessoas importantes, capazes de ajudar na melhoria de condições de vida da
população. Além de ter 3 contatos fracos, 1 mediano, conhece 1 pessoa importante
(+2).

 Nível 2 - Por ser bem articulado e possuir 1 contato de nível alto; é convocado para
articular eventos importantes para a comunidade (+3).

 Nível 3 - Consegue o apoio dos outros articuladores comunitários; articula maior
número de pessoas, bem como, as associações de bairro, empresários, projetos e
demais grupos. Conhece 2 contatos de nível alto (+6).

2 - ESTUDIOSO

Nessa classe, há professores universitários que acreditam na organização do TBC no

Antigo Quilombo Cabula, valorizando sua história e cultura, em prol do desenvolvimento

sustentável na comunidade, conforme as necessidades destas. Esses estudiosos têm como

função mobilizar a população para o TBC, mostrando as possibilidades e os benefícios que

este levará para o local organizado de forma coletiva e colaborativa. O estudioso popular

que traz o conhecimento dos seus ancestrais tem como função promover o bem-estar coletivo

por meio de sua sabedoria. Procura, por meio de sua experiência, ensinar os valores

importantes como valorização e respeito ao ser humano, à natureza, cultura e outros.
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Habilidades:

 Nível 1 - Tem interesse em conhecer e divulgar o Turismo de Base Comunitária.
Promove um encontro com os articuladores comunitários para discussão sobre o TBC.
Esse personagem tem o nível fraco (0).

 Nível 2 - Articula estudantes em busca de mudanças voltadas para a melhoria da
condição social das comunidades carentes. Luta pela execução de políticas públicas,
reivindicando seus direitos nas esferas governamentais; alcança nível mediano (+1).

 Nível 3 - Faz palestra sobre o TBC nas escolas públicas; cria ou se envolve em projetos
em prol das comunidades (+2). Consegue recursos para projetos sustentáveis e
solidários. Acompanha a população no desenvolvimento de atividades e ações que
beneficiem a coletividade (+3).

 Nível 4 - Articula cooperativas para gerir as diversas atividades no bairro. Consegue
nível alto (+6).

3 - EMPRESÁRIO (JNP)

A região do Cabula e entorno vêm se desenvolvendo em população e

comercialmente; grandes empresários mostram interesse na criação/implantação de empresas

para ofertas de serviços diversos, voltados, principalmente, para interesses próprios,

desfavorecendo a população local. Essa classe tem como função dinamizar a aventura. O

mestre poderá inserir personagens que terão objetivos contrários ao que for proposto pela

aventura e pelos jogadores-personagens. (classe para controle do mestre: Jogador Não

Personagem- JNP).

4 - ARTÍFICE CULTURAL

A região do Cabula é extensa e dispõe de diversos serviços, nele o comércio informal

é variado. Nesse contexto, se insere o artífice cultural, o qual tem habilidade para criação e

diversificação no setor econômico, buscando captação de renda, através da valorização dos

recursos culturais da própria comunidade, nas manifestações culturais e arte como a capoeira,

artes plásticas, música, poesia, grafite, folclore, artesanato e culinária. É, portanto, uma

classe que pensa numa economia solidária e sustentável, buscando alternativas para

melhoria do bairro de forma colaborativa, valorizando os aspectos históricos, naturais e

culturais.
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Habilidades:

 Nível 1 - É um indivíduo que vive o cotidiano do bairro, tem conhecimento das
fragilidades e problemas que a população enfrenta. Apoia iniciativas benéficas para a
comunidade. Possui nível fraco (0). Conhece a história do bairro e busca o apoio dos
demais para a valorização da cultura, através da organização de grupos culturais,
artesãos, artistas plásticos e outros. Nessas ações, ele atinge nível mediano (+2).

 Nível 2 - Tem ideias inovadoras e construtivas. Promove feiras culturais; consegue
recursos para criação de espaços culturais na comunidade, contribuindo para
geração de renda (+2).

 Nível 3 - Se organiza para aprender e compartilhar experiências. Promove cursos
em parceria com Organizações não governamentais (ONGs) para adultos, jovens e
crianças (+3).

 Nível 4 - Cria alternativas para o desenvolvimento local (+4).

5 - COLABORADOR DO TBC

Os profissionais do turismo convencional, especificamente os agentes de turismo e

viagem, são pessoas que prestam serviços, por meio de informações e venda de pacotes

turísticos (hospedagem, roteiros turísticos, passagem aérea, traslado e outros) para clientes

que buscam comodidade. A qualificação desse profissional é indispensável, portanto é

preciso participar de cursos, feiras e demais eventos ligados ao turismo e hotelaria. Entre os

serviços de qualificação para prestação de serviço de turismo, há o curso de formação

em Guia de Turismo, sendo este responsável pelo acompanhamento e apresentação do

destino turístico e seus principais atrativos. No Turismo de Base Comunitária as

cooperativas articulam a recepção do turista e visitante que deseja conhecer o local, onde os

“guias” são chamados de colaboradores e responsáveis pelo acompanhamento desse visitante

no bairro. Portanto uma equipe importante no processo na articulação desta atividade.

Habilidades:
 Nível 1- Estuda a história do bairro; conversam com moradores antigos sobre os

costumes da comunidade. Registra o que acontece no bairro. Possui nível fraco (0).
 Nível 2 - Compreende o potencial e importância do TBC para o bairro (+1).
 Nível 3 - Organiza a hospedagem e apresentação do bairro ao visitante. (cabe a ele

estabelecer o número de visitante, em acordo com a comunidade). Organiza as
atividades, articulam as tarefas com todos os colaboradores. Conduz o roteiro do
TBC. Alcança nível mediano (+4).

 Nível 4 - Compartilha, por meio de cursos, os valores de sustentabilidade e
solidariedade e outros que norteiam a prática do TBC no bairro, como uma forma de
dialogar com o visitante. Atinge nível alto (+5)
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6 - ANFITRIÃO SOLIDÁRIO

No Turismo de Base Comunitária, a hospitalidade não se restringe ao “atender bem”,

à cordialidade. O visitante terá oportunidade de vivenciar o cotidiano da comunidade

conhecendo a cultural local, participando dela. Ele receberá tratamento como membro da

família do local onde ficará hospedado. Dessa forma, poderá trocar saberes de forma

espontânea. Não há mudanças de hábito ou regras devido à presença do visitante no ambiente

acolhedor. Acolher é mais que servir alimentação e leito para dormir. O hóspede participa da

rotina da casa e das atividades do dia a dia, caso desejar. O contato com a família permite

conhecer a forma como o indivíduo lida com o contexto social em que vive, sendo assim, a

pessoa que se desloca para viver essas experiências, compreende o valor que isso representa

para sua vida. Essa classe tem como função agir naturalmente e de forma respeitável, sem

constranger o visitante, permitindo que este participe de seu cotidiano.

Habilidades:
 Nível 1- É uma pessoa honesta e solícita. Gosta de acolher as pessoas em sua

residência. Respeita o direito o outro. Possui nível fraco (+0).
 Nível 2- Fala da forma como vive na comunidade. Tem consciência do valor que o

cotidiano da família e comunidade representa para o visitante, portanto se coloca
disponível para compartilhar suas experiências com o hóspede. Alcança nível
mediano (+3).

 Nível 3 – Compartilha com toda a comunidade envolvida, os benefícios
econômicos que recebe durante a estada do visitante em seu lar (+2).

 Nível 4 - tem interesse em ouvir o visitante, conhecer sua cultura e trocar saberes.
Atinge nível alto (+4.

7 - VISITANTE TBC

O turista e o visitante TBC possuem interesse em conhecer a cultura local, por meio

da vivência nas comunidades. Gostam de ambientes naturais e originais, portanto escolhem o

turismo mais alternativo, responsável e solidário, por meio do qual eles possam ter contato

mais humano com as pessoas, diferente dos espaços que envolvem o mercado do turismo

tradicional que visa, em sua grande maioria, o lucro, e a relação com o outro e os serviços

são tecnicistas, tendo como valor maior a relação de oferta e demanda em prol do

capitalismo, além de artificialização de atrativos. Esse perfil de visitante respeita a dimensão

de cada sociedade, de cada grupo social, e busca compreender essa organização, de modo que
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não viaja apenas para se entreter ou usar seus recursos financeiros, mas em alguns casos, para

estudo da própria sociedade para adquirir experiências não experimentadas antes.

Habilidades:
 Nível 1 - É um turista bem intencionado, pois age de forma a gerar benefícios para si

e para comunidade. Possui nível fraco (0).
 Nível 2 – Interage com a população e procura deixar recursos financeiros na

comunidade, por meio da compra de produtos no local. (+2).
 Nível 3 - Tem interesse em conhecer os projetos, associações e diversas organizações

voltadas para áreas sociais, culturais e outros. Atinge nível mediano (+3).
 Nível 4 - Incentiva a atividade no local, fala de sua experiência enquanto visitante.

(+2). Divulga a comunidade para demais amigos que gostam do TBC. Alcança nível
alto (+4).

8 - AGENTE DO PODER PÚBLICO

Embora o TBC seja organizado pela comunidade, com foco na autogestão, vale

ressaltar a importância da articulação com as esferas governamentais, a fim de reivindicar as

necessárias políticas públicas. Nesse caso, esse grupo contempla personalidades das

instituições públicas e dos diversos setores, os quais as ações representam o interesse coletivo.

Habilidades:
 Nível 1 - Articula ações em benefício da comunidade. Tem nível fraco (0).
 Nível 2 - Consegue dialogar para propor melhoria de infraestrutura no bairro. (+1).
 Nível 3 - Elabora em conjunto com o Poder Público e Organizações Não

Governamentais (ONGs) programas para atender melhor a oferta de educação e
saúde da demanda populacional. Atinge nível mediano (+3)

 Nível 4 - Firma compromissos entre população e esfera pública, para efetivar TBC de
acordo com seus princípios. Alcança nível alto (+5).

9 - AGENTE DO COMÉRCIO COMUNITÁRIO

O TBC contempla as diversidades cultural, natural e histórica, também os elementos

que constituem a organização de uma comunidade. Nessa perspectiva, esse grupo representa

os indivíduos que contribuem para a economia do bairro, sobretudo, desenvolvimento deste,

por meio do pequeno comércio como mercearias, quitandas, barracas de hortaliças,

feiras livres organizadas e administradas pelas pessoas que vivem na localidade, gerando

renda e desenvolvimento econômico local. Essa classe tem como função compreender a

necessidade do engajamento e articulação com os demais grupos para juntos trabalharem para

organização do Turismo de Base Comunitária e consequente melhoria na economia.
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Habilidades
 Nível 1 - Planeja a comercialização de produtos no bairro: frutas, hortaliças e

material para uso na limpeza doméstica confeccionados artesanalmente. Possui nível
fraco (+1).

 Nível 2 - Constitui o negócio e comercializa nas feiras ou em outros pontos de venda.
Diversifica a mercadoria. (+2).

 Nível 3 - Para aqueles que plantam e colhem as frutas, hortaliças e demais produtos
advindos da natureza, esses compreendem o valor não só econômico, mas humano
quanto ao cultivo e consumo desses alimentos. Atinge nível mediano (+3).

 Nível 4 - Valoriza seu comércio, busca nesse tipo de trabalho a sobrevivência,
contudo, não é extremamente capitalista, portanto comercializa os produtos a
um preço justo e dentro das condições econômicas da população local. Alcança
nível alto (+6).

10 - GUARDIÕES DA VIDA

Essa classe compreende atores sociais que possuem dons espirituais mágicos,

psíquicos ou sobrenaturais. O indivíduo pode ter o dom adquirido pelos seus ancestrais ou não.

Esse grupo tem como função acolher aquele que estiver necessitando de ajuda para encontrar

o equilíbrio espiritual, a paz e a alegria. A diversidade religiosa permite que cada um procure

sua acolhida, conforme sua fé e crença.

Habilidades:
Nível 1- Tem o poder de manifestar ou transmitir mensagens divinas;
Nível 2- Auxilia na cura de enfermidades;
Nível 3- Promove o equilíbrio espiritual do indivíduo;
Nível 4- Tem o dom de ajudar na superação de adversidades.
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APÊNDICE F - Perfil e história dos personagens do mestre

1. Sr. Incógnita: Sujeito alto e forte, com um andar mecânico como se fosse um robô, tem
40 anos. Ex-morador do bairro. Tem ligação muito forte e reconhece as qualidades da vida em
comunidade, os valores que existem nesta e as tradições que ainda existem. Tem consciência
que a história do bairro é de fundamental importância para tentar mobilizar os moradores para
que estes se sintam parte da comunidade e busquem maior participação e engajamento
coletivo no processo de valorização da história e outros aspectos cotidianos.

2. Sr. Amaral: Homem negro com os cabelos brancos, 56 anos de idade, veste
constantemente uma camisa com os botões abertos com a barriga saliente e à mostra, tem
uma flanela no ombro e sandália de couro. Pessoa simpática, amigável e de fácil convívio.
Morador antigo do bairro. Nasceu na comunidade e vive atualmente na mesma. Conhece a
tradição, os costumes do bairro e tem consciência de que essas práticas estão diminuindo.
Sabendo disso, adota postura para descontruir essa situação e, portanto, resolve acompanhar
Sr. Incógnita para procurar o Cristal, cuja razão é mostrar a história local, para que os
Moradores, a partir do sentimento de pertencimento, valorizem a comunidade.

3. Dono do Mato: Sujeito com 35 anos de idade, mulato com barba e bigode grande,
chapéu de palha, camisa e calça rasgadas e facão na cintura. Não é morador do bairro mais se
preocupa com as mazelas existentes neste. Conhece muito a história da comunidade e sabe da
importância de manter estes costumes, embora estando um pouco descontente com a postura
individualista de alguns moradores.

4. Zé Vermelho: Sujeito de estatura mediana, 50 anos de idade, cabelo gazo quase albino,
olhos grandes e verdes, daí veio o apelido Zé Vermelho; olhar centrado, feições amigáveis,
que podem confundir as pessoas, para que ele consiga seu objetivo. Morador do bairro que
movido por interesse econômico tenta desestruturar a convivência em comunidade para que
com isso a iniciativa privada adentre o bairro desmatando e desapropriando famílias para
adquirir propriedades na localidade, visando o lucro. Zé Vermelho reside no bairro com esse
único propósito, além de usar a associação dos moradores do bairro em seu favor, ele também
faz parte da minoria elitista do bairro.

5. Diala: Negro alto e forte, careca, rosto redondo com uma cicatriz de aproximadamente
3 cm, lado direito próximo à orelha. Diala é calmo e inteligente, mantém como característica a
escuta e desabafo dos amigos. É um dos líderes do antigo quilombo, também visto como herói
pela comunidade quilombola que corresponde hoje ao Antigo Quilombo Cabula. Diala era um
líder que lutava com o povo contra a escravidão. Inteligente, demostrava coragem para
enfrentar os perigos que ameaçavam o quilombo e tinha capacidade de impedir que a
desintegração social ocorresse.

6. Senhor Egoísta: Homem branco de aproximadamente 1,85 de altura com um grau de
sobrepeso elevado e com 50 anos de idade. O mesmo possui aparência enfezada, rosto
redondo, cabelo curto e preto, bigode médio. Faz parte de um grupo de empresários
gananciosos que pretendem comprar e desapropriar os terrenos de muitos moradores. Conta
com a ajuda de Zé Vermelho. Ele não se importa com as famílias que ficarão desalojadas após
a demolição, seu único intuito é o lucro.
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7. Jardilino: Senhor magro, de baixa estatura, negro de cabelos grisalhos, com
aproximadamente 65 anos, rosto com marcas da idade, carismático e gentil, veste calça social
e camisa de botões, sapatos pretos, social. Morador antigo do bairro, sua residência é cobiçada
pelo Empresário das Águas, que deseja adquiri-la para demolição e construção de um
condomínio, porém a casa do Jardilino possui um grande valor cultural para o bairro, pois ele
retrata muito bem a história do lugar, contando um pouco da história do surgimento e
desenvolvimento do bairro.

8. Defonso: Senhor da estatura mediana, tem 55 anos de idade, chapéu de palha grande,
mãos calejadas pela labuta da lavoura, usa óculos pequenos e redondos, pele clara, usa calça
social surrada camisa de botão, porém desabotoada, usa bota de couro.

9. Sr. Calabu: Negro de aproximadamente 1,80 de altura, 40 anos de idade cabelo cortado
baixo, barba pequena, grisalha, usa camisa estilo bata, sandália de couro e óculos escuros.
Mora no bairro com seus familiares, ele é um filantrópico, tem projeto social na comunidade
que visa dar oportunidade às pessoas que passam por problemas diversos que vão desde à
desestruturação familiar, à falta de assistência dos direitos básicos e condições de
sobrevivência. Tem uma preocupação com o bem-estar do próximo. É um líder carismático e
atrai pessoas para ficar em sua companhia e luta.

10. Sr. Maneco: É um homem de estatura baixa medindo cerca de 1,60 de altura, 60 anos
de idade, tem um rosto redondo, tem sobrepeso, usa boné constantemente, tem um bigode
branco e usa óculos de grau. É um morador do bairro que participa de ações que visam
melhorar a situação do lugar, sujeito muito maleável e amigo, gosta de ajudar as pessoas, fala
alto; tem uma quitanda no bairro e, como em toda quitanda, tem o seu caderno de fiado, o que
favorece a sua relação de amizade com muitos moradores.

11. Mestre Papagaio: Homem branco de estatura mediana, tem uma cicatriz na testa de
cerca de 2 centímetros, cavanhaque, 38 anos de idade, cabelo liso e na altura do ombro, olhos
claros, a perna esquerda é menor que a direita, quase 2 cm. Morador do bairro, muito bem
visto na localidade, ele é um mestre de capoeira e dá aulas para crianças, no projeto social do
Sr. Calabu, apesar de não ser tão velho ele busca passar em suas rodas a cultura afro-brasileira
de forma que as crianças queiram estar ali participando daquele momento da construção, onde
além de promover a cultura ele também divulga através dos agitos que o mesmo promove
dentro do bairro.
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APÊNDICE G - Ilustração para aventura 1

Quadro 1 - Cenários e elementos

Fonte: Elaborado por Alves e Leão (2017).
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APÊNDICE H - Ilustração para Aventura 1

Quadro 2 - Personagens não jogadores

Fonte: Elaborado por Alves e Leão (2017)
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APÊNDICE I - Ilustração para Aventura 2

Quadro 3 - Personagens não jogadores

Fonte: Elaborado por Alves e Leão (2017)
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APÊNDICE J - Ilustração para as classes

Quadro 4 - Ilustração classes

Fonte: Elaborado por Alves e Leão (2017)

Quadro 5 - Ilustração classes

Fonte: Elaborado por Alves e Leão (2017)
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APÊNDICE K - Escolas públicas municipais e estaduais localizadas no Antigo Quilombo

Cabula

Quadro 6 - Cabula/Resgate

Nomes Localização
Escola Municipal Antônio Euzébio Rua Cristiano Buys
Escola de 1° Grau Governador Roberto
Santos

Rua Silveira Martins

Escola Municipal Deputado Gersino Coelho Travessa Fernando de São Paulo - Av. Edgard
Santos

Centro Municipal de Educação Infantil Olga
Benário

Conjunto Doron A

Centro Municipal de Educação Infantil
Álvaro da Franca Rocha

Rua Silveira Martins

Colégio Polivalente do Cabula Rua Silveira Martins
Colégio Estadual Governador Roberto
Santos

Rua Silveira Martins

Colégio Adroaldo Ribeiro Costa R. N. S. do Resgate
Escola Estadual
Visconde de Itaparica

Rua Silveira Martins

Escola Estadual Governador Otávio
Mangabeira

Rua Silveira Martins

Colégio Estadual Francisco da Conceição
Menezes

Rua Silveira Martins

Colégio Estadual Adroaldo Ribeiro
Costa/Estadual

Rua Nossa Senhora do Resgate

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (ARAÚJO, 2012).

Quadro 7 - Mata Escura
Nomes Localização
Escola Municipal Maria Constança R Benjamin Abdon, Mata Escura.
Escola Municipal São Miguel Rua Direta do Campo

Escola Municipal Maximiniano
da Encarnação

Estrada da Mata Escura

Colégio Estadual Vinte e Nove de Março Rua Paulo Hélio de Carvalho
Escola Estadual da Penitenciária Lemos
Brito

Av. D. Avelar Brandão Vilela

Escola Estadual Professor Estácio de
Lima

Rua Direta da Mata Escura

Colégio Estadual Dorival Passos Rua Campo da Bola
Colégio Estadual São Daniel Comboni Av Ulisses Guimaraes
Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).



187

Quadro 8 - Estrada das Barreiras
Nomes Localização

Escola Municipal Cabula I Conjunto ACM
Escola Municipal Professora Anfrísia Santiago Estrada das Barreiras

Escola Municipal Maria Felipa Estrada das Barreiras

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE
COMUNITÁRIA NO CABULA E ENTORNO, 2012).

Quadro 9 - Engomadeira
Nomes Localização

Escola Municipal da Engomadeira Rua da Engomadeira

Escola Municipal Anizete Alves/ Rua Direita da Engomadeira

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).

Quadro 10 - Pernambués/Saramandaia
Nomes/Dependência Administrativa Localização

Escola Municipal Oscar da Penha Pernambués
Epg. Min Aliomar Balleiro Rua Saturno/ Pernambués
Colégio Estadual Kléber Pacheco Rua Numa Pompílio Bittencourt/ Pernambués
Escola Estadual Prof. Mariinha Tavares Rua Numa Pompílio Bittencourt/ Pernambués
Escola Estadual Allan Kardec/Estadual Avenida Euclides Cunha
Escola Municipal Madre Helena Irmãos Kennedy Primeira Travessa Ventosa/ Pernambués
Escola Municipal Hildete Bahia de Souza Rua Botupora/ Pernambués
Escola Municipal Epaminondas Berbert Castro Av. Hilda/ Pernambués

Escola Municipal de Pernambués Rua São Paulo/ Pernambués
Escola Municipal Centro Comunitário Frei
Leônidas Menezes

Rua São Domingos/ Pernambués

Escola Estadual Mario Cesar Cavadas
Fraga/Estadual

Rua Thomaz Gonzaga/Pernambués

Escola Municipal Tomaz Gonzaga Rua Thomaz Gonzaga/ Pernambués
Escola Municipal CSU de Pernambués Rua Thomaz Gonzaga /Pernambués
Ana Patricia Conceicao Padoa Rua Thomaz Gonzaga/ Pernambués
CMEI Nossa Luta Rua Thomaz Gonzaga/ Pernambués
Escola Municipal Marisa Baqueiro Rua da Horta/Saramandaia
Escola Municipal Risoleta Neves Rua da Horta/Saramandaia
Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE
COMUNITÁRIA NO CABULA E ENTORNO, 2012).
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Quadro 11 - Doron
Nomes/Dependência Administrativa Localização

Escola Centro Municipal de Educação Infantil
Olga Benário/ Municipal

Conjunto Doron A

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).

Quadro 12 - Narandiba
Nomes/Dependência Administrativa Localização

Escola Municipal Deputado Gersino Coelho/
Municipal

Travessa Fernando de São Paulo

Escola Centro Municipal de Educação Infantil
Álvaro da Franca Rocha/Municipal

Rua Silveira Martins

Colégio Estadual Marco Antônio
Veronese/Estadual

Avenida Professor Edgar Santos

Escola Municipal CSU de Narandiba Avenida Professor Edgar Santos
Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).

Quadro 13 - Fazenda Grande do Retiro
Nomes/Dependência Administrativa Localização

Escola Municipal Austricliano de Carvalho/
Municipal

Rua Direta Do Calafate

Centro Municipal de Educação Infantil Yolanda
Pires/Municipal

Rua Das Pitangueiras

Escola Municipal Fonte do Capim/Municipal Rua Lídio Santos
Escola Estadual Dom Avelar Brandao Vilela Rua Melo Morais Filho
Colégio Estadual Bento Gonçalves/Estadual Rua Melo Morais Filho
Colégio Estadual Dois de Julho/Estadual Rua Melo Morais Filho
Colégio Estadual Ruben Dario/Estadual Av. San Martin
Escola Estadual 15 de Outubro/Estadual Rua Horto Florestal
Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).

Quadro 14 - Arenoso
Nomes/Dependência Administrativa Localização
Centro Municipal de Educação Infantil Creche
Vovô Zezinho/Municipal

Rua Direta do Arenoso

Colégio Estadual Antônio Sérgio
Carneiro/Estadual

Rua Gilberto Bastos

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).
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Quadro 15 - São Gonçalo/ Arraial do Retiro

Nomes/Dependência Administrativa Localização

Escola Estadual Alberto Valença - São Gonçalo/
Estadual

Rua Milton Gomes Costa/ São Gonçalo

Escola Municipal São Gonçalo Do Retiro/
Municipal

Rua de São Gonçalo/ São Gonçalo

Escola Municipal Murilo Celestino
Costa/Municipal

Rua Milton Gomes Costa/ São Gonçalo

Escola Municipal Eugenia Anna Dos Santos/
Municipal

Rua de São Gonçalo/ São Gonçalo

Escola Municipal Educador Paulo Freire Loteamento Baixinha do Santo Antônio/Arraial do
Retiro

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).

Quadro 16 - Velha Sussuarana /Nova Sussuarana/Novo Horizonte

Nomes/ Dependência Administrativa Localização

Escola Municipal Professora Maria José Fonseca Avenida Ulysses Guimarães/ Velha Sussuarana
Escola Municipal Manoel Francisco do
Nascimento Brito

Rua Praia de Ipanema/ Velha Sussuarana

Escola Municipal de Novo Horizonte Rua Cayru/ Novo Horizonte
Escola Municipal Comunitária de Santa Izabel Rua Rubens Zardival/ Nova Sussuarana
Escola Municipal de Nova Sussuarana Rua Rubens Zardival/ Nova Sussuarana
Escola Centro Municipal Infantil Cecy Andrade Rua Flavio Cavalcante/Velha Sussuarana
Escola Municipal Acelino Maximiano da
Encarnação

Rua Flavio Cavalcante/Velha Sussuarana

Escola Municipal Jesus de Nazaré Rua Yeda Barradas Carneiro/Velha Sussuarana

Escola Municipal Edite Dantas Rua São Cristóvão/Velha Sussuarana
Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).

Quadro 17 - Beiru/Tancredo Neves

Nomes/Dependência Administrativa Localização
Escola Municipal Maria da Conceição Santiago
Imbassahy/Municipal

Rua Direta de Tancredo Neves

Escola Municipal do Beiru/ Municipal Rua da Mangueira
Escola Municipal Maria Dolores/Municipal Lot. Alto Bela Vista

Escola Municipal Professor Carlos Formigli/
Municipal

Rua Cristóvão Ferreira

Escola Municipal 22 de Abril/Municipal Rua Bahia
Colégio E. Dep.Luís Eduardo Magalhães Rua Manoel Rufino
Escola Estadual Edivaldo Fernandes Rua Paraíba
Colégio Estadual Zumbi dos Palmares Rua Paraíba
Escola Estadual Ignácio Lunelle/Estadual Rua Cristóvão Ferreira
Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (PROJETO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
NO CABULA E ENTORNO, 2012).
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APÊNDICE L - Iniciativas do Turismo de Base Comunitária no Brasil

Quadro 1 - Região Sudeste
Projeto/Proponente/Estado Descrição:

Nossa Terra Nossa Arte

Movimento Vida Nova Vila Velha –
Movive/Espírito Santo (ES)

Ecobase Ilhas Caieiras

Instituto Capixaba de Ecoturismo de
Ecoturismo (ICE)

Espírito Santo (ES)

Artesanato, história e turismo de base comunitária -
Vitória e Região Metropolitana
Rotas turísticas e artesanato são ofertados nos sete
municípios que formam a rede de TBC regional: Vitória,
Vila Velha, Guarapari, Serra, Fundão, Cariacica e Viana.
O congo e a moqueca capixaba são traços culturais
marcantes desses municípios, assim como, a Folia de
Reis, Festa de São Benedito e as desfiadeiras de siri. O
artesanato local é produzido com base nos princípios da
economia solidária.

Preservação do mangue e gastronomia nas Ilhas
Caieiras-Vitória
Nas Ilhas Caieiras, a menos de 30 minutos de Vitória, o
visitante descobre a diversidade e a riqueza do mangue,
a bordo de barcos conduzidos por membros da própria
comunidade. Observar a atividade das desfiadeiras de
siri e deliciar-se com os pratos típicos capizabas são
outras opções.

Implantação do Turismo de Vilarejo no
Distrito de Cuiabá, Gouveia – Circuito
dos Diamantes.

Associação dos Moradores da
Comunidade de Cuiabá

Minas Gerais (MG)

Boas Práticas para o Turismo
Comunitário

Centro de Pesquisas e Promoção
Cultural – Cepec

Minas Gerais (MG)

Fortalecimento da Rede de Produção
Comunitária para o Turismo em
Brumadinho

Instituto Cultural Inhotim

Iguarias para os olhos e paladar: preciosidade do
Circuito dos Diamantes-Gouveia
Iguarias como o cobu e o saboroso frango ao molho
pardo, ícones da gastronomia local, são degustadas com
um tempero inigualável à beira de um fogão à lenha,
cercado de hospitalidade e boa prosa. Esses são alguns
dos traços culturais de um vilarejo tipicamente rural que
se revela aos visitantes em um cenário onde é possível,
ainda, a prática do ecoturismo em uma das mais belas
regiões de Minas Gerais.

Forró rural e vivência agroecológica com
hospedagem caseira: uma mistura que dá ritmo-
Araponga, Rosário de Limeira e Fervedouro
Reconhecida pelo Parque Estadual da Serra do
Brigadeiro, a região tem atrativos como as festividades
religiosas, juninas, as folias de reis e cavalgadas nas
montanhas. As comunidades ofertam vivência com a
cultura local por meio de hospedagem domiciliar.

Inhotim: o museu a céu aberto com produtos da
comunidade local-Brumadinho

Próximo a Belo Horizonte, o município de Brumadinho
é famoso não apenas por suas belas paisagens
montanhosas, mas igualmente por abrigar o Instituto
Inhotim. Considerado um dos maiores museus de arte
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Minas Gerais (MG) contemporânea a céu aberto do mundo, com cerca de
500 obras de mais de 100 artistas de diversas
nacionalidades, conta também com um Parque
Ambiental de 600 hectares. O instituto promove também
a comercialização de produtos artesanais como geleias,
doces, licores e cachaças elaborados pela comunidade
local.

Vila Solidária

Ação Comunitária do Brasil (ACB)

Rio de Janeiro (RJ)

Instituto Amigos da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica - IA-RBMA

Promoção do turismo de base comunitária
em Paraty: capacitação em gestão
sustentável e qualificação profissional em
meios

Rio de Janeiro (RJ)

Tecendo Redes de Turismo Solidário

Associação das Costureiras Autônomas do
Morro do Cantagalo

Rio de Janeiro (RJ)

O Povo Aventureiro: Fortalecimento do
Turismo de Base Comunitária

Fundação de Apoio à Pesquisa Científica
e Tecnológica da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (Fapur)

Rio de Janeiro (RJ)

Turismo no Morrinho

Encontro entre Brasil e África na Vila do João
A Vila do João, no Complexo de Maré, é um dos
maiores núcleos de cultura angolana da América Latina,
segundo o ACNUR e Cáritas. Seu artesanato e sua
gastronomia, reveladores das nossas raízes africanas, são
atrativos para os visitantes, que têm a oportunidade de
experimentar práticas de turismo solidário e contribuir
para a recuperação da memória e para o fortalecimento
da identidade local. Parcerias e diálogos com líderes e
artistas de ONGs no Quênia e em Ruanda também
fortalecem as relações entre Brasil e África.

Riquezas culturais e naturais - Paraty
Com mais de 80% de seu território protegidos por
unidades de conservação da natureza, Paraty oferece aos
visitantes um pedaço preservado da Mata Atlântica e um
importante patrimônio histórico. Pousadas familiares,
localizadas em comunidades como Trindade, Sono e
Ponta Negra oferecem intensa convivência entre
visitantes e moradores.

Criatividade e solidariedade na produção artesanal
do Morro do Cantagalo
No Morro do Cantagalo, são realizadas visitas guiadas
com interação com seus moradores. Neslas é possível
conhecer a produção artesanal local (trabalho em arte
naïf). Durante as visitas, os turistas são recebidos na
quadra da escola de samba, onde se realizam
apresentações culturais, vendas de produtos e
apresentação da comunidade e dos diferentes atores
locais.

Campings domiciliares: aproximando turistas e
comunidade da Ilha grande-Angra dos Reis

Localizada na Reserva Biológica da Praia do Sul, Ilha
Grande, a Vila do Aventureiro oferece ao visitante
grande variedade de atrativos, como praias, trilhas
ecológicas, prática do surf e mergulho. Na vila, o turista
pode vivenciar a cultura local por meio de hospedagens
domiciliares, campings e bares nos quintais das casas
dos moradores.

Brincadeiras solidárias: mudando a vida de jovens
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ONG Morrinho

Rio de Janeiro (RJ)

Reviver Paquetá

Casa de Artes Paquetá

Rio de Janeiro (RJ)

Caiçaras, indígenas e quilombolas:
construindo juntos o turismo cultural da
Região da Costa Verde.

Associação dos Moradores do Campinho
(Amoc)

Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo (SP)

Ecoturismo de Base Comunitária da
Região da Trilha do Ouro

Sociedade Angrense de Proteção
Ecológica (Sape)

Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo (SP)

nas favelas
Surgida a partir de uma brincadeira, a maquete de 300
m² a céu aberto, no bairro de Laranjeiras, reproduz um
complexo de favelas cariocas e deu origem à ONG
Morrinho, que oferece formação e capacitação para
jovens e adolescentes da comunidade. Atualmente a
organização contempla quatro empreendimentos: a TV
Morrinho, o Morrinho Turismo, o Morrinho Exposição e
o Morrinho Social.

Cultura, artes e paisagens na Ilha de Paquetá
A Ilha de Paquetá oferece ao visitante um importante
patrimônio natural e cultural, com diversos bens
tombados e preservados. A travessia da barca pela Baía
de Guanabara leva o visitante a uma viagem no tempo,
bucólica e romântica. Além disso, o turista encontra um
bom serviço de informações, guias, exposições e venda
de arte e artesanato local, recitais, rodas de choro e
saraus.

Tesouros culturais das comunidades caiçaras,
indígenas e quilombolas-Angra dos Reis e Paraty
(RJ) e Ubatuba (SP)
O cenário cultural de Paraty e região transborda os
limites dos centros históricos e urbanos. A região, que
abrange o sul do município de Angra dos Reis, Paraty e
o norte de Ubatuba, guarda segredos da terra e tesouros
tradicionais. O turista encontra artesanato de materiais
diversos, como cipó e taquara, gastronomia que vai do
preparo de peixes pelas comunidades caiçaras à deliciosa
feijoada do restaurante do Quilombo do Campinho, além
de danças, lendas, passeios ecológicos e visitas às
produções.

Nas trilhas do Parque Nacional da Serra da
Bocaina – Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ) e São
José do Barreiro (SP)

Na trilha do Ouro, o visitante encontra pousadas e
pequenos restaurantes familiares, além de diversas
opções de roteiros. Cavalgadas, trekking, canoagem e
voo livre são algumas opções de ecoturismo oferecidas
na região do Mosaico da Bocaina.

Centro de Capacitação em Turismo e História, interação e lazer na Prainha Branca -
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Hospitalidade de Base Comunitária da
Vila da Prainha Branca, Guarujá.

Prefeitura Municipal de Guarujá

São Paulo (SP)

Turismo com Base Comunitária em
Juquitiba (Vale do Ribeira, SP):
Conciliando a Preservação da Mata
Atlântica com Geração de Renda
e Trabalho

Vitae Civilis – Instituto para o
Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz.

São Paulo (SP)

Apoio à Iniciativa de Turismo de Base
Comunitária no Município de Peruíbe

Associação Amigos de Bairro da Vila
Barra do Una

Guarujá
A Prainha Branca, localizada na Serra do Guararu,
oferece ao turista uma variedade de roteiros. As ruínas
da Capela Ermida de Santo Antônio de Guaibê,
construída em 1550, são um dos atrativos culturais
encontrados pelo turista. A pesca é um excelente meio
de interação entre a comunidade e o visitante, que ainda
encontra a prática de surfe, o mergulho, a canoagem e a
vela.

Interação entre turistas e comunidade no cotidiano-
Juquitiba
Turistas e comunidade convivem em atividades como
caminhadas guiadas, romarias, expedições de rafting e
de trekking e no próprio cotidiano, onde o artesanato tem
papel central para a economia local. Como atividade
geradora de desenvolvimento econômico, o turismo de
base solidária se consolida com a atuação da Aldeia de
Artesanato, que concilia a integração entre os artesãos da
região e a preservação da mata atlântica.

Lazer e descoberta no litoral paulista-Peruíbe/Barra
do Una

Visitar Peruíbe, realizar atividades de lazer como
caminhadas, trilhas e pesca esportiva e, ainda, conhecer
um vilarejo de pescadores artesanais é uma rica
experiência para o turista. A Barra do Una é um vilarejo
que permite a descoberta dos saberes e sabores da
cultura caiçara.

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (BRASIL,2008b).

Quadro 2 - Região Sul

Projeto/Proponente/Estado Descrição:
Deslocamentos: Ecoturismo de Base
Comunitária no Litoral Norte do Paraná

Sociedade de pesquisa em vida
selvagem e educação ambiental (SPVS)

Paraná (PR)

Turismo Solidário – Conservando a
Floresta com Araucária

Instituto Agroflorestal Bernardo
Hakvoort (IAF)

Turismo protagonizado por cooperativa de
moradores no Litoral Norte do Paraná – Antonina,
Morretes, Guaraqueçatuba e Paranaguá

O visitante pode realizar caminhadas, trilhas, oficina de
artesanato e pescaria de tarrafa, entre outras atividades
nos roteiros oferecidos pela Cooperguara, cooperativa
que agrupa produtores e empreendedores das
comunidades de Guaraqueçaba, como artesãos,
produtores de mel, meios de hospedagem e pescadores,
entre outros.

Hospedagem familiar solidária na conservação da
floresta de araucária – Turvo

O município busca consolidar a hospedagem familiar,
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Paraná (PR)

Fortalecimento do TBC na Conservação
de Modos de Vida de Comunidades do
Rio Sagrado, Morretes/PR

Fundação Universidade Regional de
Blumenau (Furb)

Paraná (PR)

por meio da qual é possível ao visitante vivenciar o dia a
dia da comunidade. Localizada em uma das maiores
reservas nativas de pinheiro-do-paraná, a comunidade
utiliza recursos da floresta de araucária, como o pinhão,
no preparo de iguarias oferecidas aos turistas, além de
produzir sustentavelmente mais de 20 espécies de ervas
medicinais, aromáticas e condimentares.

Produtos artesanais e hospedagem domiciliar na
Serra do Mar -Morretes

Conhecer os processamentos de alimentos como
mandioca e cana-de-açúcar, ainda realizados com
técnicas coloniais, hospedar-se nas casas dos membros
da comunidade, experimentar produtos artesanais como
a cachaça de banana e o licor de canela são alguns
exemplos do que pode ser usufruído pelo turista que
visita Morretes e povoados próximos em plena Serra do
Mar paranaense.

Turismo: Estratégia de Sustentabili-
dade para o Sul de SC

Associação dos Colonos Ecologistas
do Vale Mampituba (Acevam)

Santa Catarina (SC)

Destino Referência em Turismo Rural
de Base Comunitária

Associação Acolhida na Colônia

Santa Catarina (SC)

Saberes e Fazeres Artesanais das
Mulheres Rurais de Joinville e Região
de Santa Catarina

Fundação Municipal de Desenvolvi-
mento Rural 25 de Julho

Santa Catarina (SC)

Turismo de base comunitária: cânions e cultura
colonial- Praia Grande

Praia Grande possui cultura colonial europeia, sua
comunidade é constituída por descendentes de
portugueses e italianos. Essa herança pode ser
identificada por meio do artesanato como as colchas de
retalhos de tecidos. Outras possibilidades de interação
com a comunidade são o turismo rural, as práticas de
ecoturismo e as hospedagens de pequeno porte com
estrutura familiar.

Roteiros acolhedores no meio rural-Encostas da
Serra Geral

Oferta turística organizada por agricultores familiares
nos municípios de Anitápolis, Rancho Queimado e Santa
Rosa de Lima e Urubici. Para os visitantes, o destino
oferece o compartilhamento do modo de vida da
comunidade por meio de hospedagem, alimentação,
lazer e venda de bens produzidos nas propriedades e
participação nas atividades agrícolas.

Desenvolvimento do artesanato: mudando o
cotidiano das mulheres do campo Joinville

Além das inúmeras e diversificadas opções de passeios
ecológicos, o município oferece um vasto calendário de
eventos culturais, como o Festival de Dança e a Festa
das Flores. No meio rural, grupos de mulheres traduzem
em trabalhos artesanais os saberes e fazeres do campo.



195

Estruturação do Roteiro Caminhos
Rurais

Cooperativa de Formação e Desen-
volvimento do Produto Turístico Ltda.
(Coodestur)

Rio Grande do Sul (RS)

Turismo rural solidário - Promoven- do
Desenvolvimento Comunitário
sustentável

Grupo Interdisciplinar Ecopolis

Rio Grande do Sul (RS)

Roteiro temático: Caminhos Rurais de porto Alegre

Na zona rural, que abrange onze bairros de Porto Alegre,
localiza-se o Roteiro de Turismo Rural, Caminhos
Rurais. Com 41 empreendimentos, com diversas opções
de turismo rural como o Agroecológico e o Equestre,
Ecoturismo, Turismo religioso, Enoturismo, Turismo
Pedagógico, de Estudos e Intercâmbio e de Vivências
oferta de produtos coloniais e artesanais.

Cultura e religiosidade - Santo Antônio da Patrulha

Influenciada pelas culturas açoriana, alemã e africana, a
região oferece visitas a locais de lidas rurais,
participação em eventos folclóricos, visitas aos museus e
o conhecimento do artesanato e da culinária locais. O
visitante também pode interagir de forma direta no
processo da produção de derivados da cana-de-açúcar,
cuja transformação na região ainda é feita de forma
tradicional e rústica em engenhos.

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (BRASIL, 2008b).
Quadro 3 - Região Norte

Projeto/Proponente/Estado Descrição:
TBC no baixo Rio Negro: Bases para o
Desenvolvimento Socioambiental e
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE)

Amazonas (AM)

Fortalecendo o TBC na Resex do Rio
Unini

Fundação Vitória Amazônica (FVA)

Amazonas (AM)

Cotidiano das populações do Rio Negro-Manaus e
Novo Airão (AM)
Inserida no Corredor Ecológico Central da Amazônia,
maior área de proteção ambiental contínua do mundo, a
região do baixo Rio Negro oferece visitas às
comunidades caboclas e indígenas, nas quais é possível
interagir com o cotidiano dessas populações.

Visitantes e ribeirinhos na preservação da região
amazônica- Barcelos
Destino de pesca esportiva procurado por brasileiros e
estrangeiros, Barcelos também é palco de eventos
culturais, entre os quais se destacam danças, bois-
bumbás e quadrilhas. Para o turista que busca aliar a
descoberta da Amazônia à vivência com a comunidade e
conservação da natureza, Barcelos possibilita atividades
como passeios de barco no Rio Negro com os ribeirinhos
e compras de artesanato de fibras naturais, entre outras.

Ecoturismo de Base Comunitária no
Polo Tapajós

Centro de Estudos Avançados de
Promoção Social e Ambiental- Projeto
Saúde e Alegria

Cultura ribeirinha cabocla-Reserva Tapajós,
Arapiuns
Os roteiros turísticos oferecidos na região têm duração
de 5 a 10 dias e os visitantes, hospedados nos barcos ou
nas casas dos moradores, participam de atividades nas
comunidades interagindo com a cultura ribeirinha
cabocla, remanescente de quilombolas e comunidades
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Pará (PA)

VEM - Viagem Encontrando Marajó

Associação das Mulheres do Pesqueiro
(Asmupesq)

Pará (PA)

Ecoturismo de Base Comunitária entre
Praias e igaparés - Curuçá

Instituto Peabiru

Pará (PA)

indígenas, nas quais a tradição oral é passada há
gerações.

Praia do Pesqueiro: hospedagem domiciliar no
desenvolvimento da comunidade tradicional-Ilha de
Marajó
A praia do Pesqueiro está localizada na Reserva
Extrativista Marinha do Soure, área em que predominam
os ecossistemas de manguezais. Na região, o visitante
tem a oportunidade de compartilhar um pouco do dia a
dia dos habitantes em hospedagens domiciliares na Vila
do Pesqueiro. A pesca artesanal, o extrativismo da
andiroba, o artesanato típico, a culinária e as danças
típicas, como carimbó e lundu, são outros atrativos que a
região oferece.

Ecoturismo de base comunitária entre praias e
igarapés- Curuçá
O visitante que chega a Curuçá encontra, entre os
inúmeros atrativos que a região oferece, a base científica
da Ilha de Ipomonga, as falésias da Praia do Sino, a Ilha
de Mariteua, as dunas e o farol do rio Curuçá. Essas
vivências podem se tornar mais intensas.

Plano de Apoio ao Turismo de Base
Comunitária em Taquaraçu

Prefeitura Municipal de Palmas

Tocantins (TO)

Aventura, culinária local e artesanato em Taquaraçu
- Palmas
Região serrana, Taquaruçu atrai visitantes que procuram
o turismo de aventura, segmento no qual se destaca. O
município possui restaurantes de comida caseira e meios
de hospedagem, além de uma Casa do Artesão com
artigos típicos da região.

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (BRASIL, 2008b).

Quadro 4 - Região Centro- Oeste

Projeto/Proponente/Estado Descrição
Guardiões do Pantanal

Secretaria de Estado de Trabalho,
Emprego, Cidadania e Assistência
Social do MT.

Mato Grosso (MT)

O Pantanal na vivência cotidiana na Colônia Z-5 de
Pescadores - Barão de Melgaço
As comunidades ribeirinhas de Barão de Melgaço são
detentoras do conhecimento ecológico tradicional, o que
as torna profundas conhecedoras do ambiente e um
valioso patrimônio cultural. Os visitantes têm a
oportunidade de compartilhar da sabedoria ancestral
dessas comunidades por meio da hospedagem nas
residências dos pescadores, que oferecem rede,
lamparina para pesca e ainda a típica culinária
pantaneira. A Colônia Z-5 de Pescadores oferece
serviços como hospedagem, alimentação, e pilotagem
dos barcos para pesca.

Um Vale Verde de Verdade Sustentabilidade no cerrado brasileiro - Pirenópolis
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Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (BRASIL, 2008b).

Quadro 5 - Região Nordeste

Instituto de Permacultura e Ecovilas do
Cerrado (Ipec)

Goiás (GO)

Valorização da Cultura Popular para o
turismo em Pirenópolis

Comunidade Educacional de
Pirenópolis (Coepi)

Goiás (GO)

Além do turismo histórico e das atividades de aventura,
Pirenópolis vem se consolidando na prática da
permacultura, uma maneira sustentável de ocupar um
espaço, restaurar uma paisagem degradada e utilizar os
recursos naturais de forma consciente e planejada. Essa
nova forma de se pensar e de agir vem sendo difundida
em escolas e comunidades rurais pelo Ecocentro Ipec. O
turista pode conhecer o Ipec e as ações de
sustentabilidade na prática por meio de visitas guiadas.

Aconchego no interior de Goiás-Pirenópolis
Cidade tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) por seu conjunto
arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico,
Pirenópolis é um aconchegante destino que oferece
feiras de artesanato ao ar livre, culinária diversificada
que vai da comida tipicamente goiana à gastronomia
internacional e convívio com os moradores no ritmo
pacato do interior de Goiás. Saraus, oficinas de mosaico
e barro e projetos de educação ambiental podem ser
conhecidos pelos turistas.

Projeto/Proponente/Estado Descrição
Trilhas Griôs de Lençóis

Associação Grão de Luz

Bahia (BA)

Base Local Ecoturismo Promovendo o
Turismo de Base Comunitária na Costa
do Cacau

Instituto de Turismo de Itacaré (ITI)
Bahia (BA)

Diversidade cultural e tradição oral- Lençóis

O município no Parque Nacional da Chapada
Diamantina oferece belos cenários, com ricas
manifestações culturais, preservadas pelos grupos de
reisados, capoeira, maculelê, baianas e samba de roda.
Por meio da tradição oral dos griôs, educadores
populares que a mantêm a cultura viva, os visitantes
compartilham histórias de vida, músicas e danças. O
visitante poderá participar das trilhas griôs, guiadas
pelos quilombolas e vivenciar a preservação da cultura
local.

Comunidades pesqueiras e cultura afro-brasileira
na Costa do Cacau

Os atrativos naturais e culturais das comunidades de
Lagoa Encantada (Ilhéus), Serra Grande (Uruçuca) e
Fojo Itacaré são bastante diversificados. As ilhas
flutuantes, as cachoeiras, manguezais e os arrecifes
estão entre suas grandes belezas naturais completadas
pelo artesanato e culinária local, assim como pelas
manifestações afro-brasileiras – ritos de candomblé e
rodas de capoeira e a cultura pesqueira.
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Ações Prioritárias para a Organização e
Inserção Comunitária na Implantação e
Gestão de Atividades Ecoturísticas no
Complexo Estuarino do Cassurubá

Associação de Estudos Costeiros e
Marinhos (Ecomar)

Bahia (BA)

Apoio ao Turismo de Base Comunitária

Associação de Condutores de
Visitantes de Lençóis (ACVL)

Bahia (BA)

Ecoturismo no Complexo Estuarino do Cassurubá-
Caravelas
Na Costa das Baleias o município de Caravelas é o
principal acesso para o Parque Nacional Marinho dos
Abrolhos, que exibe recursos naturais e culturais, com
potencial para o desenvolvimento do ecoturismo. O
programa permitirá ao visitante conhecer o ecossistema
local e realizar caminhadas em trilhas na restinga e
canoagem, entre outras. A cultura local também poderá
ser vivenciada com a aprendizagem de técnicas
tradicionais de pesca, gastronomia e artesanato.

Patrimônio arquitetônico com desenvolvimento
sustentável - Lençóis
Abrangido por três unidades de conservação, o
município de Lençóis se apresenta como um dos mais
importantes polos de ecoturismo do Estado. Para os
adeptos dos esportes de aventura, a região oferece
opções – rappel, cave jump, tirolesa e escalada estão
entre as mais procuradas pelos visitantes. Seu
imponente conjunto arquitetônico fez da cidade um
Monumento Nacional. A inserção da comunidade nas
práticas do turismo solidário amplia o potencial de
desenvolvimento sustentável e concorre para a
preservação de seus patrimônios.

Promoção do Turismo Social e Cultural
de Base Comunitária no Sertão do
Cariri

Fundação Casa Grande - Memorial
Homem do Kariri

Ceará (CE)

Turismo Comunitário: Afirmando
Identidades e Construindo Sustenta-
bilidade

Instituto Terramar

Ceará (CE)

Turismo solidário: transformações pelos jovens -
Nova Olinda
Com outras cidades, Nova Olinda compõe o Vale do
Cariri, berço cultural do Ceará. O visitante poderá
conhecer um pouco da cultura dos povos do sertão do
Cariri pelas visitas ao sítio mitológico e arqueológico -
Memorial Homem do Kariri - e às oficinas de
artesanatos. Outro atrativo da região é a vivência com a
comunidade local: a Coopagran oferece serviços de
hospedagem domiciliar, visitação à produção artesanal
e gastronômica local, além da produção cultural dos
jovens da Fundação Casa Grande.

Sociedade, cultura e natureza: bases para o turismo
solidário - região costeira do Ceará
Com a consolidação da Tucum, Rede Cearense de
Turismo Comunitário, a zona costeira do Estado vem
fortalecendo um turismo diferente. Através das 10
comunidades que fazem parte da rede, a Tucum
oferece uma maneira autêntica de conhecer a região,
aliando belas paisagens à valorização das culturas
tradicionais. A região possibilita a interação coma vida
simples de comunidades de pescadores artesanais,
marisqueiras, agricultores e artesãos. Além disso,
oferece a oportunidade de conhecer manguezais,
campos de dunas móveis e fixas, lagoas, falésias, além
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Turismo Rural Comunitário do
Assentamento Rural Tijuca Boa Vista

Centro Ecológico Aroeira

Ceará (CE)

Ayty- Turismo de Base Comunitária do
Povo Tapeba

Associação para o Desenvolvimento
Local Coproduzido (Adelco)

Ceará (CE)

Turismo Comunitário e Solidário no
Assaré de Patativa

de fontes de água doce e mares cristalinos. Passeios de
jangada, catamarã, carros de boi, danças, teatro, trilhas
e caminhadas ecológicas são algumas das
possibilidades de interagir com a vida local e com a
paisagem.

Associativismo: base para a sustentabilidade –
assentamento rural Tijuca Boa Vista
O Assentamento Tijuca Boa Vista encontra-se a 17 km
da sede do município de Quixadá. Os principais
atrativos são as caminhadas em duas trilhas
interpretadas, passeios a cavalo, de charrete e de carro
de boi, além de banhos de açude, rio e pescaria. Para o
visitante, ainda são oferecidos atrativos culturais como
as instalações de produção culinária e de artesanato, a
cultura artística da população local e as manifestações
folclóricas e unidades produtivas. No assentamento, as
ações voltadas para a implementação do turismo
solidário buscam fortalecer a agricultura familiar e a
economia local, a partir do desenvolvimento rural
sustentável. Os serviços de hospedagem e alimentação
são prestados na casa-sede, transformada em Pousada
Rural e Restaurante Regional Comunitário.

Turismo (solidário) de base comunitária nas
comunidades Tapeba: histórias, costumes e
gastronomia - Caucaia

Na região metropolitana de Fortaleza, comunidades
dos índios Tapeba se organizam para receber o turista.
Na região, o visitante terá a oportunidade de
experimentar sabores típicos nos vários eventos
gastronômicos, bem como, experimentar a cultura
local por meio de contato com os rituais, a dança do
Toré, a Festa do Milho e da Carnaúba. Além disso,
poderá visitar o Centro de Produção Cultural Tapeba -
CPC e conhecer o artesanato à base de sementes
culturais, linhaça, sabonete, também o Memorial
Cacique Perna de Pau com exposições permanentes e
roteiros narrativos acerca da flora e dos ancestrais
indígenas, apresentando árvore genealógica e artefatos.

No Assaré de Patativa o turismo de base
comunitária é poesia
Localizada na região da Chapada do Araripe, Assaré é
a cidade natal do grande poeta popular Patativa do
Assaré. A cidade se destaca por suas trilhas ecológicas
nos biomas de cerrado e de caatinga. A relação do
turista com os atrativos culturais e com o patrimônio se
dá por meio do programa Caminhos do Saber, que o
leva a percorrer 100 km entre quatro municípios,
experimentando a culinária local e participando de
festas e manifestações culturais típicas.
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Universidade Patativa do Assaré

Ceará (CE)

Rede ecoturismo para a vida!

Instituto Ambiental Vira Mundo -
Instituto Brasileiro de Tecnologias
Sociais (IBTS)

Ceará (BA)

Sociedade, cultura e natureza: bases para o turismo
solidário- Região costeira do Ceará
Muito procurada pelas atividades de lazer que oferece,
a Praia do Futuro possibilita a sobrevivência de grande
parte dos moradores que vivem no local, e que
dependem do mar e dos equipamentos de lazer. Como
atrativos culturais, o visitante pode conhecer os
trabalhos comunitários desenvolvidos na região, além
de opções variadas da culinária local e artesanato
típico.

Estruturação e Fortalecimento do
Turismo de Base Comunitária do
Povoado Terra Caída

Sociedade de Estudos Múltiplos,
Ecológica e de Artes - Sociedade
(Semear)

Sergipe (SE)

No Mangue Seco, práticas de turismo de base
comunitária - Indiaroba
Inserida na APA Litoral Sul, a comunidade de Terra
Caída oferece uma diversidade de recursos naturais,
como as praias de Mangue Seco, as lagoas, dunas e
restingas remanescentes de Mata Atlântica. Os
visitantes têm ainda a oportunidade de acompanhar o
dia a dia do povoado e o ritmo lento da pesca artesanal,
além de observar e interagir com os usos e costumes
dos moradores da região, bem narrados por Jorge
Amado na sua famosa obra Tieta.

Potencialização do Turismo de Base
Comunitária no Porto de Galinhas

Instituto de Apoio Técnico
Especializado à Cidadania (Iatec)

O artesanato e a economia solidária em Porto de
Galinhas
Destino tradicional do turismo de sol e praia do
nordeste brasileiro, Porto de Galinhas oferece também
a oportunidade de conhecer a produção artesanal
comunitária que valoriza a cultura e as tradições locais.

Plano de Desenvolvimento Estratégico

Associação dos Moradores e Amigos do
Pontal da Barra

Alagoas (AL)

Bordando as tramas do turismo no Pontal da Barra
- Maceió
O patrimônio cultural do Pontal da Barra é um dos
grandes atrativos que a região oferece ao visitante.
Também procurado pelas atividades recreativas dos
roteiros entre as ilhas e canais das lagoas Mundaú e
Manguaba, o destino oferece ainda bordados de origem
portuguesa, cuja técnica de montagem é semelhante à
da confecção de redes de pesca.

Central de Turismo do Município de
Santo Amaro

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Maranhão (MA)

Comunidade e turistas nos Lençóis Maranhenses:
relações solidárias na promoção do
desenvolvimento sustentável
Uma das portas de entrada do Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses, Santo Amaro, oferece
oportunidades de conhecer novas paisagens dos
Lençóis. Durante sua estada, o turista pode se hospedar
nas pousadas domiciliares geridas pela comunidade
local, compartilhando o modo de vida e as suas
atividades cotidianas.

Outro Turismo Acontece: Turismo
Solidário e Cultura Popular
Nordestina

Manifestações culturais e práticas solidárias em
Maxarangupe
Um dos municípios do Polo Costa das Dunas,
Maxaranguape tem a maior reserva de formação em
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Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (BRASIL, 2008b).

Associação para Equidade de Gênero e
Transformação Social Zuleika Angel
Jones – Associação Zuzu Angel

Rio Grande do Norte (RN)

recifes de corais em área litorânea, além do maior
parque de dunas do Estado. Como localidade
campestre, de população rural, oferece várias formas
de manifestações da cultura popular nordestina, como
boi de reis, lapinhas, pastoril de fitas, zambê e coco de
roda, entre outras. Para cada santo homenageado nas
festas são preparados pratos típicos específicos. Por
meio desses atrativos naturais e culturais, os visitantes
participam da vida comunitária. Como hospedagem, o
município oferece espaços para acampamento e
hospitalidade solidária. Muito lazer com passeios de
charretes e trilhas pela Mata Atlântica; culinária
nordestina no restaurante solidário Casa de Fazenda,
no sítio arquitetônico da Fazenda Santa Agda; banhos
de cachoeiras e lagoas, empreendimentos ecoturísticos
baseados nos princípios de economia solidária.
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APÊNDICE M -Mapa das Zonas Turísticas (ZT) da Bahia com novos destinos consolidados

Figura 1 - Mapa das Zonas Turísticas da Bahia

Fonte: Elaborado por Alves (2012) com base em: (BRASIL, 2008b).
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APÊNDICE N - Pré-teste e pós-teste do grupo A

Quadro 19 - Pré-teste Grupo A

Estudantes O que você entende
por Turismo?

O que você
compreende por
Turismo de Base
Comunitária

Conhece a história
do seu bairro?
Como surgiu?

Já jogou ou ouviu
falar em Jogo
RPG?

Alana “Turismo é quando
alguém sai do seu lugar
de origem e vai para
outro lugar, seja país,
estado etc.”

“Não sei” “Sei que era uma
enorme mata
fechada, por isso
recebeu o nome de
Mata Escura”.

“Não sei”

Davi “Em minhas palavras é
o ato de visitação a
locais/lugares históricos
ou lugares que
despertam a curiosidade
de pessoas por conta de
suas virtudes naturais,
história ou cultural que
as destaca no cenário
mundial, nacional etc.”

Não respondeu “Tenho certa noção:
foi local de práticas
religiosas (terreiros)
e, se não me
engano, tem algo
relacionado com
quilombos”.

Não respondeu

Gisele “Turismo pra me é
conhecer cidades: isso
pra me é turismo”.

“Não sei” “Sim. A Mata
Escura era uma
mata atlântica e,
depois foi
desmatada essa
“mata” e
construíram casas”.

“Não sei”

Gustavo “Forma de renda
indireta ou direta que
tem como base a
exploração das
melhores áreas culturais
e lazer de uma região”.

“Turismo que tem como
base a alta resolução e
transformações de uma
região com potencial
turístico (geralmente
áreas carentes)”.

“Não muito. Era
uma antiga fazenda
de uma senhora, que
possível era uma
comunidade
quilombola”.

“Não”

Jéssica “Turismo é quando
você se desloca de sua
cidade para ir conhecer
outra”.

“Não sei exatamente o
que é”.

“Não conheço” “Um jogo
pedagógico”.

Quadro 19 - (Cont.)

Saulo “Lugar onde a gente vai
conhecer, ver como é
aquele lugar”.

“É turismo nos bairros”. “O bairro era escuro
por isso o nome
Mata Escura”.

“Não”

Ronald “Turismo é quando um
indivíduo com um
grupo de pessoas pode
sair e conhecer um lugar
que nunca conheceu”.

Não sei “Surgiu na época da
escravidão. Mata
escura era fazenda
que servia de
passagem para os
escravos que faziam
trabalhos dentro da
própria fazenda e
outros lugares por

“Jogo de raciocínio
lógico”.
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perto. A Mata
Escura tem
atualmente uma
represa desativada
que antigamente
servia como
abastecimento para
boa parte de Salva-
dor.” “O bairro foi
projetado por Teo-
doro Sampaio, um
engenheiro negro”.

Vanessa “Turismo é um passeio
pela cidade, país, rua
etc. Onde as pessoas
irão conhecer a cultura
desse ambiente que é
novo para elas”.

“Não sei” “Não sei” “Não sei”

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017.

PÓS-TESTE: GRUPO A

Quadro 20 - Pós-teste Grupo A
Estudantes O que você entende

por Turismo?
O que você
compreende por
Turismo de Base
Comunitária

Conhece a história
do seu bairro?
Como surgiu?

Já jogou ou
ouviu falar em
Jogo RPG?

Alana “Turismo é o
deslocamento de uma
pessoa de um lugar para
outro, seja bairro,
cidade, estado, país ou
continente”.

“É quando uma
pessoa se
disponibiliza para
conhecer um lugar,
nem tão reconhe-
cido, saber os
costumes desse
lugar, a história do
lugar, points, entre
outras coisas”.

“Um pouco. Sei que
era um quilombo,
depois se tornou
uma fazenda e hoje
recebe nome ter
também enorme
mata escura fechada
e densa”.

“Sim. Sim”.
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Gustavo “Exploração econô-
mica e divisas de toda
região serrana, histó-
rica cultural, religioso,
praieiro, hidromineral e
outras coisas. Busca o
entretenimento de
pessoas nessas áreas,
com todo suporte ou não
para as mesmas. O
turismo revela os
melhores ângulos de um
lugar/região/
estado”.

“Turismo com cunho
social, que visa sair
da base do turismo
convencional. O
TBC é um sistema
‘caseiro’ em que os
próprios moradores
se reúnem nas
localidades
escolhidas para
entretenimento dos
turistas. Diferente do
convencional, o
TBC é organizado
pelos próprios
moradores da
comunidade que
tanto pode carregar
uma explosão de
cultura e manifes-
tações até ocultas,
para o resto das
pessoas”.

“O bairro da Mata
Escura surgiu como
povoado quilombola
que compreende a
região do Cabula e
adjacências. Por sua
vez, com o passar
dos anos esse lugar
deu origem a planta-
ção de laranjas e
outras monocul-
turas que já entre os
anos de 1870 e 1890
já foi em demasia
ferido por uma
praga. De
quilombola, rural e
populoso passou a
sustentar núcleos
urbanos, vindos de
outros lugares;
ocupações extras
bastante precárias e
degradantes no
sentido ambiental.
Surgindo assim, o
marginalizado
bairro da Mata
Escura”.

“Sim. Estou
jogando”.

Ronald - - - -
Saulo Não respondeu “É o turismo que a

gente faz na
comunidade”.

“Surgiu com a
chegada dos
quilombos”.

“É um jogo
online que a
gente joga pela
internet”.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017).
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APÊNDICE O - Elaboração ficha de personagem

Personagens Grupo A:

 Ana: é menina que mora em um bairro nobre onde nasceu e cresceu. O bairro é Mata
Escura. Ela é baixinha, tem olhos pretos, cabelos lisos pretos, corpo magrinho. Ela
tem 20 anos de idade, sua cor da pele é branca.

Análise: A descrição da história desse personagem traz poucos elementos referentes à classe
escolhida “anfitrião solidário”, bem como, a sua história de vida.

 Cipriano: uma pessoa com vasto conhecimento da vida. Tem 80 anos e passou a
maior parte da vida lendo diversos tipos de livros. Nessa caminhada com a leitura,
acabou descobrindo um livro muito antigo, cheio de magias e feitiços. Lendo e
praticando tudo que tinha no livro ele adquiriu habilidades sobrenaturais como
manifestar e transmitir mensagens divinas, auxiliar nas curas das enfermidades,
equilíbrio espiritual e divino e o dom de ajudar na superação de adversidades.

Análise: essa descrição apresenta relação com a classe escolhida, “Guardiões da vida”,
assim como, características de princípios do TBC como a solidariedade e cooperação.

 Deodoro: homem de coração honesto e bairrista. Tem porte atlético e corpo torneado.
Busca enriquecer o bairro com toda manifestação cultural presente; é uma pessoa que
não nega a sua origem. É pardo, já sofreu muito preconceito, como também já praticou.
Seus 31 anos de experiência no bairro onde nasceu e foi criado faz com que ele
conheça todos e todas.

Análise: a história desse personagem condiz com o perfil da classe escolhida, “Artífice
Cultural”, pois valoriza a cultura, sua origem, o bairro onde mora, e reconhece o peso do preconceito
que permeia a sociedade atual.

 Jessie: tem como intuito receber bem o visitante em sua casa, mostrar como vive,
contar história sobre a família, ajudar a entender um pouco mais sobre a história do
bairro e fazer com que ele se sinta bem e acolhido no lugar onde escolheu para visitar.
Tem 19 anos de idade.

Análise: esse personagem está diretamente ligado à classe escolhida e ao contexto da
aventura que objetiva conhecer e valorizar a história para, posteriormente, se organizar coletivamente
e compartilhar com o visitante.

 Lana: vem de uma família cujo objetivo é valorizar a sabedoria e o que seus
ancestrais ensinaram quanto a lutar por direitos; sempre quer o melhor no meio
político. Ela é negra, alta, tem olhos apertados e coragem inestimável. É um gênio e
tem o incrível poder da inteligência que foi herdado dos seus ancestrais. Luta pela
igualdade social, ama e preserva a natureza. Tem 14 anos de idade.

Análise: a história de vida desse personagem condiz com a proposta da classe “Estudioso”
que, também, valoriza a ancestralidade, e traz esse saber para seu cotidiano. Estão presentes aí os
princípios do TBC, da Educação Popular e Pedagogia Griô.
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 Kênia: pertenço à classe estudioso, devido aos ensinamentos dos meus ancestrais que
foram escravizados e me ensinarem a sua culinária e a medicina com as ervas, com o
objetivo de me tornar capacitada para ajudar o meu próximo. Tenho 16 anos de idade.

Análise: a história desse personagem, cuja classe é “Estudioso” traz elementos compatíveis
com o perfil desta, além de referir-se ao contexto histórico que será abordado no jogo, bem como as
tradições, cultura e o saber. Elementos encontrados nos princípios do TBC e da Pedagogia Griô.

 Padre Consolino: é branco, possui pequena estatura e tem por objetivo consolar as
pessoas abatidas, restaurando-lhes a sanidade mental e espiritual. Tem 18 anos.

Análise: possui relação com a classe escolhida, “Guardiões da vida”, cujo perfil refere-se a
essas pessoas com habilidades espirituais. Está presente a solidariedade, o princípio do TBC e da
educação popular.

 Saul: é um menino de 15 anos que mora e que nasceu na Mata Escura. Ele tem 15
anos e mora com o pai e com a mãe. Na sua rua há muita violência. Com tanta coisa
na vida gosta muito de jogar bola com os colegas, mas ele não sabia que tinha poderes
para prever se vai chover, assim não jogava bola porque já sabia que ia chover.

Análise: a história de vida desse personagem traz um elemento forte, chamando a atenção
para o cotidiano do jogador/personagem quando retrata o contexto de violência em que vive, mas fala
dos sonhos, da alegria, da esperança ao jogar bola com os colegas e o desejo de ter o dom para prever
quando pode ou não jogar bola. Essa descrição não tem relação direta com a classe escolhida “artífice
cultural”, mas está ligada ao cotidiano de pessoas com talento e habilidades diversas, que vivem nas
comunidades em meio à violência, mas que ainda assim conseguem demonstrar as coisas boas, o lado
positivo de quem vive no local.
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APÊNDICE P - Apresentação de campanha

 Análise de gravação dos encontros no que refere à mediação:

 Estímulo à reflexão:

Professor pesquisador/colaborador:
- “As culturas afro, indígena e a cristã lusitana formaram essa miscelânea de
culturas que formam o Cabula, Mata Escura, Doron, Saboeiro e demais
bairros do entorno. Isso reverbera na gente até hoje. Quem tem família que
sempre viveu aqui na Mata Escura?”
Saulo: - “Minha família é daqui”.
Katiane: - “Qual o seu sobrenome”?
Saulo: - “Nascimento Conceição”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Nascimento e Conceição eram
sobrenomes dados às pessoas que vieram da África e foram escravizadas.
Todo sobrenome em que há “Santos” e um “de” no meio tem ancestralidade
africana. Boa parte da população aqui da Mata Escura é branca ou negra”?
Saulo: - “Negra”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Justamente. Daí você começa a
entender a relação com o quilombo que vem de lá de trás”.
Professor pesquisador/colaborador11: - “Apesar de os moradores terem
consciência dos problemas vivenciados no seu cotidiano, a própria
comunidade está em processo de desintegração social e algumas pessoas não
veem perspectiva positiva em relação ao bairro, fazendo com que se torne
fragmentada a batalha em prol do atendimento às demandas coletivas. Essas
envolvem algumas tensões como intolerância à diversidade, escassez de
habitação e de escolas qualificadas e ineficiência no sistema de esgotamento
sanitário, entre outros. Existe isso aqui na Mata Escura”?
Gustavo: - “Existe”.
Professor pesquisador/colaborador: - “E o que mais”?
Gustavo: - “Violência”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Além da violência, o que mais
vocês não gostam aqui no bairro”?
Gustavo: -“Acesso à topografia do bairro”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Essa questão dos morros, já estava
aqui, não muda. Era assim, antes dos caras chegarem”.
Gustavo: - “Não, mas tipo tem lugares que as áreas ficam preservadas,
ficam tipo, enclave, reservada numa parte mais alta, a mais baixa é ocupada”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Você fala da questão de ocupação
do bairro? [...] Exatamente”.
Professor pesquisador/colaborador: - “E o que mais incomoda vocês”?
Saulo: - “Assalto”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Assalto né? Mas vocês acham que
a questão da violência é gerada por quem, aqui no bairro”?
Professor pesquisador/colaborador: - “Desigualdade social, falta de porte
de arma e até a questão das drogas”.

11 Refere-se ao colega Antônio Lázaro Souza, professor pesquisador e colaborador nesta pesquisa, formado em
História e mestre em Educação, também integrante do grupo de pesquisa Sociedade em Rede.
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Professor pesquisador/colaborador: - “Você acha que as pessoas deveriam
ter ou não armas”?
Gustavo: - “Deveriam ter”.
Professor pesquisador/colaborador: - Por que deveriam ter”?
Gustavo: - “Todo ser humano deveria ter acesso ao direito de se proteger.
Ouço também as estatísticas de outros países que têm porte de arma
legalizado”.
Saulo: - “O módulo da polícia também foi desativado. Gera mais violência
ainda”.

 Estímulo à interação:

Professor pesquisador/colaborador: - “O que tem no bairro que vocês
gostam”?
Saulo: - “O curso da Acopamec, de graça”.
Professor pesquisador/colaborador: - “O que é Acopamec”?
Gustavo: - “Uma associação”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Qual curso oferece lá”?
Gustavo: - “Vários cursos”.
Saulo: - “Eletricista, panificação”.
Gisele: - “Tem estética, costureira, culinária, cinema”.
Gustavo: - “Estágio jovem aprendiz”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Além disso, o que tem que vocês
gostam”?
Gustavo: - “O calor humano. Nos bairros ricos a gente não vê isso”.
Professor pesquisador/colaborador: - “E você, que está mais caladinha
assim. O que é que você gosta”?
Alana: - “A área verde, árvore”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Engraçado que vocês, essa questão
do calor humano aqui no bairro [...] isso é banto, é africano, essa ideia de
calor humano. Os caras que foram, nem estão mais aqui, mas que chegaram
escravizados e deixaram esse legado, o cultivo do verde, o tupinambá
também. A ideia do europeu era detonar tudo. Acabar com a mata atlântica,
com o Pau Brasil”.
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APÊNDICE Q - Narração variável jogo: RPG de mesa

 Análise de gravação dos encontros no que refere à mediação:

 Estímulo à interação:

Mestre: - “Kênia, Deodoro e Lana, vocês se conhecem e fazem parte da
Associação Cabulê, aqui da Mata Escura. Estão caminhando e observam a
variedade de comércio em rede, como comércio pequeno de frutas, quitutes,
barracas de acarajé, e restaurante que serve comida caseira. Esse é o cenário.
Dentro da Associação há um Museu que vocês visitarão futuramente”.
Mestre: - “Caminhando pela rua vocês veem a conversa de Incógnita e Zé
Vermelho que estão indo em direção ao bar e restaurante Mocambo.
Incógnita é um sujeito alto, negro, com andar mecânico, parece um robô. No
caminho, Zé pede que Incógnita fale como surgiu o bairro, a urbanização.
Incógnita diz: - Isso aqui foi quilombo, essa região do Cabula e da Mata
Escura até a década de 40 era rural. Zé Vermelho é troncudo, barriga
avantajada, cara fechada”.
Mestre: - “Zé vermelho que já saiu correndo após ver a cena de Amaral.
Incógnita percebe e sai apressado também. Amaral conversa com Lana e diz:
- Nós temos aqui um lugar de quilombo, história longa e de sofrimento, mas
graças a Deus hoje temos aqui nossa cultura, ancestralidade, tem coisas ruins,
mas boas também. Agora, preciso sair para resolver umas coisas. A gente
pode continuar esse papo amanhã aqui. Pode ser? (e sai apressado também)”.
Lana: - “Sim”.
Mestre: - “Vocês veem Incógnita e atrás dele Amara, indo em direção a
mata fechada. O que vocês fazem”?
Lana: - “Vou atrás dele”.
Kênia: - “Saio atrás de Amaral”.
Deodoro: - “Saio irritado, pela falta de educação deles e vou para casa”.
Mestre: - “Jogar dados para ver se Deodoro consegue ir para casa. De um a
dois, você não consegue voltar para casa porque vai acontecer algo muito
ruim. De três a quatro, você vai ter dificuldade de voltar para casa. De cinco
a seis, volta tranquilamente. Jogue o dado”.
Deodoro: - “Tirei 4”.
Mestre: - “Indo para casa, no caminho teve um acidente, ambulância,
polícia, rua interditada, pessoas em cima. Há três pessoas no chão cheias de
sangue. O que você faz”?
Deodoro: - “Quero voltar para casa”.
Mestre: - “Se tirar número par nos dados, não vai acontecer nada contigo. Se
tirar número ímpar, vai ser abordado. Jogue o dado”.
Deodoro: - “Ímpar”.
Mestre: - “Você foi abordado pela polícia”.

 Regulação de sistema de regras:

Mestre: - “Vanessa, jogue o dado”.
Mestre: - “Vanessa tirou três”.
Mestre: - “Alana tirou seis”.
Mestre: - “Alana é primeira, Vanessa a segunda a jogar, Gustavo o último.
Qualquer ação que tiver agora vai ser essa ordem”.



211

Mestre: - “Incógnita olha para vocês que também caminham e convida para
ir ao bar e restaurante Mocambo”.
Mestre: - “Vocês aceitam? [...] Lana, Kênia e Deodoro”?
Lana: - “Sim”.
Kênia: - “Sim”.
Gustavo: - “Sim”.

 Estímulo à reflexão:

Mestre: - “Chegam ao bar e todos juntos encontram Amaral. O bar é
aconchegante, pequeno, com mesas e cadeiras espalhadas em frente a este.
Está tocando música estilo arrocha do cantor Pablo”.
Mestre: - “Incógnita apresenta vocês a Amaral que deixa um objeto cair do
bolso. Pega no chão rapidamente e assustado. Zé vermelho percebe e sai
apressado do local, em direção a uma rua que tem acesso a mata fechada”.
Mestre: - “Joguem o dado para saber quem consegue ver essa cena de
Amaral”.
Mestre: - “Qual a percepção de Kênia”?
Kênia: - “14”.
Mestre: - “Lana”?
Lana: - “15”.
Mestre: - “Deodoro”?
Deodoro: - “12”.
Mestre: - “Kênia consegue ver a cena. Viu o objeto que Amaral deixou cair
no chão”.
Mestre: - Kênia jogue o dado para ver se consegue identificar o objeto.
Precisa tirar mínimo 7, no dado”.
Kênia: - “Tirei 10”.
Mestre: - “Kênia vê Amaral deixar cair uma chave velha com um papel
escuro”.
Mestre: - “Você ver essa cena, dele pegando os objetos e assustado. Estando
com Incógnita e seus colegas. O que você faz”?
Kênia: - “Eu digo: - Deodoro eu vi uma cena muito suspeita. Aquele homem,
Amaral deixou cair uma chave estranha, antiga, um papel. Tô achando que
tem algum mistério. Ele tá muito nervoso”.
Deodoro: - “Que mistério menina. Deve ser a chave da casa dele”.

Kênia: - “Será? Não [...]”.
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APÊNDICE R - Variável jogo em relação ao TBC: narração WhatsApp

 Análise doWhatsApp do grupo/e-mail no que refere à mediação:

 Estímulo à interação:

Gustavo (Deodoro): - “Não estou conseguindo entrar. Nem está pedindo
conta. Vou tentar”.
Katiane (Mestre): - “Ok. Se não conseguir me avise. Tá no celular? Já
tentou no notebook, computador [...] Tem como”?
Alana: - “Estou online no jogo. Pronta para jogar”.
Mestre: - “Lana, Deodoro continuou para ajudar os outros. A luta acabou e
todos estão saindo do portal. Agora vocês estão do lado de fora, saindo
daquela mata fechada que vocês entraram no início do jogo. Saindo da mata,
retornando à comunidade, o que vocês fazem, após viverem aquele momento
histórico”?
Deodoro: - “Vou para a minha ONG. Lá vou explicar para todos o que
ocorreu e vamos fazer um grupo para ajudar nosso bairro. Vou pesquisar
mais sobre o bairro e entorno”.
Lana: - “Eu continuo na ONG. Contando tudo que passamos na aventura”.
Katiane: - “Bom dia, turma! Prontos para iniciarmos o jogo hoje? Até mais”!
Gustavo: - “Estarei aí”!
Saulo: - “Eu vou pro curso”.
Ronald: - “Hoje eu não pude entrar na escola porque estava cumprindo
suspensão que recebi na quinta-feira da semana passada, mas amanhã e
sexta-feira eu vou comparecer”.
Katiane: - “Bom dia. Estou saindo da Estação Pirajá. Chego já”!
Gustavo: - “Certo, bom dia! Daqui a poucos minutos estou aí”.
Profa. Adriana: - “Bom dia, querida! Estamos em prova. Se precisar de
alguma coisa é só aguardar. Já estou na escola”.
Katiane: - “Gisele, tudo bem? Sentimos sua falta ontem e hoje. Irá na sexta-
feira”.
Gisele: - “Sim. Não fui ontem e nem hoje porque saí com meu pai, coisas de
urgência, mas sexta estou aí”.
Katiane: - “Certo”.
Katiane: - “Bom dia. Amanhã teremos nova rodada às 9h. Espero todos
vocês. Deodoro, Lana, Cipriano, Saul, Padre Consolino, Jessie e Ana”.
Ronald: - “Cipriano se perdeu no portal. Ele não vai poder ir”.
Katiane: - “Verdade”.
Profa. Adriana: - “Katiane, essa mensagem foi para esse grupo mesmo”?
Katiane: - “Sim. São os personagens”.

 Estímulo à reflexão:
Katiane: - “Pessoal, matéria interessante para pensarmos nosso cotidiano:
Link https://youtu.be/jl_OR0OaGnA”.
Ronald: - “Muita boa matéria”.
Katiane: - “É o que vivemos atualmente. Levem o celular para testarmos
amanhã”.
Gisele: - “Testar o quê”?
Katiane: - “O jogo online. Temos um computador apenas, na sala. Cada
uma joga no celular”.

https://youtu.be/jl_OR0OaGnA
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 Regulação do sistema de regras:

Katiane: - “Pessoal, boa noite. Vamos combinar horário para todos entrarem
no RPG online. Amanhã às 14h está bom para todos? Vamos ver um horário
que todos possam entrar na mesma hora pelo menos nesse primeiro acesso.
Gustavo: - “Vou ver depois”.
Alana: - “14h não posso, tenho curso”.
Gustavo: - “16h”.

Katiane: - “Tudo bem”.

Alana: - “Ok”.
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APÊNDICE S - Variável jogo em relação ao TBC: narrativa do chat

 Análise do chat do jogo no que refere à mediação:

 Estímulo à reflexão:

Mestre: - “Olá turma! Nosso jogo é de representação e vocês vão, a partir
dos personagens criados, teatralizar nessa aventura. Lembrem-se do texto de
"Campanha" ou contexto que apresentamos no encontro presencial. Simulem
esse contexto”.
Mestre: - “Para quem faltou o último encontro, o contexto dos jogadores
nessa aventura: na tentativa de impedir a desapropriação e demolição das
casas e demais estabelecimentos de moradores da localidade do Antigo
Quilombo Cabula, vocês precisam reunir informações para construir
conhecimento sobre a história da sua comunidade, neste caso, da Mata
Escura. Como surgiu, como era o lugar antes de virar bairro e de urbanizar.
Essas informações servirão para comprovar legalmente o valor histórico
dessa comunidade, impedindo, assim, os planos do Sr. Egoísta, empresário e
especulador imobiliário. Com esse propósito, iniciamos presencialmente a
aventura intitulada: O Cabula e suas histórias: A batalha”.
Mestre: - “Vamos continuar nossa simulação? Temos narrativa, mídias,
textos e a interpretação de cada personagem nessa história. E o jogo continua
[...]”.

 Estímulo à interação:

Mestre: - “Amaral e Incógnita não entram no Cristal do Tempo (Ouvem
Empresário das águas em forma humana) saindo do lago e conversando com
Sr. Jardilino que está fazendo sua caminhada rotineira dentro do Quartel
X[...]”.
Mestre: - “Enquanto isso [...] vocês (Deodoro, Lana) estão entrando no
Cristal do tempo”.
Mestre: - “Cipriano não conseguiu entrar no Cristal e, do lado de fora, ouve
a conversa do Empresário das águas com Sr. Jardilino. Diz o seguinte: - Meu
caro, sei que tem uma casa ali perto da mata e a violência está grande
naquele local. Por que você não vende e vai morar num lugar melhor? Eu
tenho interesse em comprar ali pra colocar um estacionamento privado”.
Mestre: - “Cipriano, você está vendo isso de perto [...] Qual a sua reação”?
Mestre: - “Deodoro e Lana, vocês entram no Cristal do tempo e estão nesse
cenário: Imagem de negros escravizados lutando contra capitães, num
quilombo”.
Mestre: - “Século XVIII, em meio a multidão, pessoas correndo e homens
negros lutando como nessa imagem, contra capitães do mato. São negros que
estão no quilombo lutando pela vida. Crianças, mulheres, todos correndo.
Quilombo sendo incendiado. Os capitães do mato são maioria e tem armas
como facão”.
Mestre: - “O desafio começa [...]”.
Mestre: - “Deodoro e Lana, o que vocês fazem”?
Deodoro: - “Eu, apavorado pela cena, corro em direção contrária a confusão.
Fico atônito ao ver essa cena. Perco a Lana na situação. De algum modo eu
me lembro de algo quando vejo aquelas pessoas sendo expulsas daquele
local”.
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Lana: - “Corro, com medo da situação”.
Lana: - “Apavorada tento encontrar um lugar para me esconder”.
Cipriano: - “Empresário das águas, por que você quer comprar a casa do Sr.
Jardilino tão barata desse jeito”?
Cipriano: - “Se você vai construir um estacionamento que vai te dar muito
lucro”.
Mestre: - “Dono do mato está lutando com os dois capitães, um acaba de
cair morto. E continua lutando com o outro que está com o papel na camisa”.
Mestre: - “Vocês, Lana, Saul, Deodoro estão vendo essas duas cenas. O que
fazem”?
Mestre: - “Cipriano: Lembre-se está de fora do portal que já vai fechar em 2
minutos. O que você faz”?
Deodoro: - “Ajudo ele de imediato (O Dono do mato)”.
Deodoro: - “Chamo Lana e Saul para adentrar o mato”.
Deodoro: - “Sendo seguido também pelo dono do mato”.
Saul: - “Observo”.
Mestre: - “Observa o quê”?
Saul: - “Eu observo o ambiente”.
Mestre: - “Está chegando mais dois capitães e um vai pra cima de você”.
Saul: - “Eu luto com o capitão”.
Mestre: - “Como? Ele está com facão e arma de fogo na cintura”.
Saul: - “Eu jogo pedra nele, depois tento tomar a arma dele”.
Mestre: - “Jogue o dado de faces D6 pra ver isso. Se tirar mais que 3 você
consegue tirar”.
Saul: - “Eu jogo esse dado por aqui como?”.
Mestre: - “Espera. Vou te mostrar”.

 Regulação do Sistema de regras:

Cipriano: - “Lembrei de um feitiço que manda todo o mal pra bem longe”.
Cipriano: - “E eu vou fazer pra ver se dá certo [21:59]”.
Mestre: - “Qual é? Diga qual é”.
Mestre: - “Descreva essa magia”.
Cipriano: - “essa magia ela foi passada pra mim por um índio de uma tribo
que foi extinta”.
Cipriano: - “Devido às construções de prédios e casas nas matas”.
Mestre: - “Sim. Jogue o dado de 6 faces pra ver se dá certo. Se tirar mais
que 3 você consegue mandar o empresário pra o fundo da água
Cipriano: - “Rolou [d6]:4 = 4 [22:06]”.
Mestre: - “Você evocou espírito e caiu uma chuva muito forte e fria.
Empresário correu pra se aquecer nas profundezas da água”.
Mestre: - “O portal continua aberto. Fechará em 3 minutos”.
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APÊNDICE T - Variável jogo em relação ao TBC

1 AUTOGESTÃO

Deodoro: - “Não conheço muito sobre o Quilombo. Porém meus amigos da
ONG, sim”!
Deodoro: - “Eu acho que grande parte da história desse Quilombo foi
destruído, pessoal! Só restam poucos registros do mesmo aqui e é em
terreiros”.
Deodoro: - “E grande parte da população da Mata Escura é cristã (Graças a
Deus) digo dando risadas leves”.
Mestre: - “Amaral diz: Sim, Deodoro! Estava adormecida! Mas podemos
mudar isso”.
Deodoro: - “Sim, Amaral! E eu estava pensando em organizar a comunidade
aqui. Agora basta o povo da comunidade aceitar, vejo muita resistência
deles”.
Deodoro: - “Talvez por anos de marginalização”.
Deodoro: - “E vou ajudar também nessa construção! De uma história tão
bela”!
Deodoro: - “Sabia que aqui está crescendo o amor por coisas afro”?
Deodoro: - “É um bom começo, ainda mais para aumentar a autoestima
daqui”.
Mestre: - “Amaral responde: Vejo sim! O povo tem uns movimentos de
estética afro, música e dança; legal isso”.
Deodoro: - “Eu pensei aqui, que tal fazermos da nossa experiência, uma
chave-ajuda para esse bairro”?
Deodoro: - “Amaral, aqui é um bairro jovem ainda. E grande parte da
população veio de outros lugares. Que tal reunir os moradores mais antigos?
Antigos e nascidos aqui”.
Saul: - “É uma boa ideia. Para a gente saber mais coisas do nosso bairro.
Vamos saber mais coisas do nosso bairro. O bairro está com a autoestima
baixa”.

2 COOPERAÇÃO

Mestre: - “Amaral diz: Sim, Deodoro! Estava adormecida! Mas podemos
mudar isso”.
Deodoro: - “Sim, Amaral! E eu estava pensando em organizar a comunidade
aqui. Agora basta o povo da comunidade aceitar, vejo muita resistência
deles”.
Deodoro: - “Talvez por anos de marginalização”.
Deodoro: - “E vou ajudar também nessa construção! De uma história tão
bela”!
Deodoro: - “Sabia que aqui está crescendo o amor por coisas afro”?
Deodoro: - “É um bom começo, ainda mais para aumentar a autoestima
daqui”.
Mestre: - “Amaral responde: Vejo sim! O povo tem uns movimentos de
estética afro, música e dança; legal isso”.
Deodoro: - “Eu pensei aqui, que tal fazermos da nossa experiência, uma
chave-ajuda para esse bairro”?
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3 SOLIDARIEDADE

Mestre: - “Deodoro, já que corre para a mata fechada, jogue o dado de 6
faces. Se tirar 3, você se esconde na mata e sobe na árvore. Se tirar mais, o
capitão do mato te vê e vai pra cima com o facão”.
Deodoro: - “Como estou próximo à árvore, não vejo as situações recorrentes.
Meus olhos ainda estavam sem entender aquele mundo. Com medo digo: -
onde estou, senhor?! Nunca em meus anos de vida tinha visto tamanhas
coisas sobrenaturais. E ainda estava com peso na consciência por ter deixado
meus amigos para trás”.
Mestre: - “Dono do Mato está lutando com dois capitães, um acaba de cair
morto. E continua lutando com o outro que está com o papel na camisa”.
Deodoro: - “Ajudo ele de imediato (O dono do mato)”.
Mestre: - “A direção contrária te leva ao esconderijo de Dono do Mato. Ele
está lutando com um capitão e tem outro atrás dele pronto para passar o
facão na cabeça”.
Deodoro: - “Tento achar algo para ajudar o Dono do Mato, porém sem
sucesso”.
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APÊNDICE U - Variável jogo em relação à educação popular

 Análise da gravação dos encontros no que refere à mediação:

 Estímulo à interação:

Mestre: - “Deodoro, você é abordado pelo policial que diz: - Você está indo
para onde? Não está vendo que tá atrapalhando a operação? Você veio de
onde”?
Deodoro: - “Estou vindo de um lugar que não estava me sentindo bem. Só
quero ir para casa”.
Mestre: - “Policial diz: - Não se sentiu bem por quê? Quer atrapalhar o
serviço do pessoal é? Você está com seus documentos aí”?
Deodoro: - “Senhor, senhor! [...] só quero passar. Não sabia desse acidente.
Saí de um lugar irritado, chateado e só quero ir pra casa”.
Mestre: - “Não altere a voz”!
Deodoro: - “Estou sim [...] aqui! Faço parte de uma ONG aqui no bairro
(sou do grupo artífice cultural) e sou muito respeitado aqui”.
Mestre: -“Em sua direção vem uma senhorinha que socorreu as pessoas no
acidente, pois chamou a ambulância e diz: - Deodoro meu filho, estava
pensando em você agora, venha aqui”!
Mestre: - “O policial olha para vocês e pergunta a ela: - A senhora conhece
esse sujeito? Ela diz: conheço, ajuda os meninos aqui no bairro, trabalha
com esse negócio de cultura, deixe ele passar, deixe ele passar. Ela pergunta
a você: - Vai para onde meu filho”?
Deodoro: - “Para casa”.
Mestre: - “Senhorinha: - Está com cara de chateado, então vamos. E
acompanha você até sua casa”.

 Estímulo à reflexão:

Mestre: - “Zé Vermelho, Incógnita e Amaral entraram na mata fechada.
Vocês, Lana e Kênia que disseram estarem seguindo eles, só conseguem ver
Amaral”.
Mestre: - “São 10 horas da manhã. Vocês ouviram som de trovoada, na
mata fechada, porém fora o sol está escaldante. De repente aparece uma
cobra”.
Mestre: - “Vocês têm um celular”.
Mestre: - “Tirem par ou ímpar aí”.
Mestre: - “Lana tirou ímpar. Lana você está passando e de repente vê uma
coisa viscosa, em cima de você! Virou para ela e está vendo uma jiboia de
quase dois metros. Só que ela caiu e está se enroscando em você. Como nos
seus atributos você tem 8 de força, você caiu no chão”.
Mestre: - “Kênia está com quanto de força”?
Kênia: - “12”.
Mestre: - “O que vocês fazem”?
Kênia: - “Pego um pau e bato na cabeça dela”.
Mestre: - “Vocês conseguiram andar pela mata e visualizam Amaral que
encontra Incógnita e Zé Vermelho. A cobra que estava desacordada já está
em cima de Zé Vermelho que carrega um objeto cuja luz é vermelha e a
cobra se aproxima encantada”.
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Mestre: - “Todos estão parados porque a cobra está indo em direção a Zé
Vermelho”.
Mestre: - “Zé Vermelho, apavorado, recua e sai correndo. Incógnita está
parado. A cobra também. Amaral também está por perto. Vocês duas veem
isso e fazem o quê”?
Lana: - “Fico escondida para ver a reação da cobra”.
Kênia: - “Estamos com celular”?
Mestre: - “Sim”.
Kênia: - “Ligo para o Ibama e se não atender ligo para o idiota do Deodoro
que ficou em casa”.
Mestre: - “Ninguém, Amaral? Incógnita e nem o próprio Zé vermelho viram
vocês? Para conseguir falar com o Ibama você tem que tirar 1”.
Mestre: - “Tirou 6. Não vai conseguir falar com o cara do Ibama. Vai fazer
o que agora”?
Kênia: - “Ligar para o abestado do Deodoro”.
Mestre: - “Vamos lá. Você liga pra ele. O que você diz a ele”?
Kênia: - “Estamos aqui e tem uma sucuri e vai matar o velho”.
Mestre: - “Incógnita ouviu você falar baixinho no telefone. Tá ouvindo uma
voz? Virou e olhou para trás, querendo ver. O que você faz”?
Kênia: - “Eu fico quietinha”.
Mestre: - “Deodoro você só ouviu do outro lado da linha: tem uma cobra
[..]”.
Deodoro: - “Eu desesperadamente fico chamando o nome dela várias vezes,
mas sem reação”.
Mestre: - “Você reage Kênia”?
Kênia: - “Não. Desliguei o celular”.
Mestre: - “Incógnita vê, mas no momento Amaral volta e diz: - Ai meu
Deus, a cobra saiu atrás de Zé. Incógnita pergunta: - Aconteceu o quê com
ele? Amaral diz: - Zé correu, a cobra foi atrás e matou ele. Não vou avisar a
ninguém. Vou voltar”.
Mestre: - “Incógnita me diz uma coisa: Por que você voltou ao bairro?
Depois de tanto tempo, ter vendido sua casa, deixou sua mãe. O que você
quer? Dizendo que gosta do bairro, com aquele grupinho, dizendo que gosta
do bairro, da história”.
Mestre: - “Incógnita, me arrependi do que fiz no passado e quero resolver os
problemas no bairro. Ajudar a construir a história que eu não sei, pois nasci
aqui, mas não sei e nem meus filhos sabem. É isso. Acho que vocês podem
me ajudar”.
Mestre: - “Incógnita diz: - Esse metal que tava brilhando no bolso de Zé
está com você agora”.
Mestre: - “Amaral: - Vou contar a verdade: era meu o objeto, saí correndo e
Zé veio para pegar na minha mão. A cobra conseguiu pegar e me entregar.
Foi um objeto que deixei cair lá no bar e ele viu. Incógnita pergunta: - E essa
chave é para quê? Amaral: - Vai ajudar a gente resolver essa história aqui.
Ela abre o Cristal do Tempo”.
Mestre: - “Incógnita diz: - E como faz pra entrar nele? Amaral responde: -
Tem um caminho. Incógnita diz: - Então eu vou”.
Mestre: - “E vocês”?
Kênia: - “Já estou aqui, no meio do caminho, passei por trancos e barrancos,
eu vou”.
Lana: - “Continuo”.
Mestre: - “Deodoro continua lá na casa dele”.
Kênia: - “Agora mando mensagem para ele”.
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Mestre: - “Você fala o quê”?
Kênia: - “Deodoro estou aqui nesse lugar, Zé Vermelho já morreu. Venha
porque nós estamos prestes a desvendar o mistério daquela chave”.
Deodoro: - “Ah, é a tal chave né? Tudo bem. Estou chegando em poucos
minutos. Me dê uma referência pra chegar porque essa mata é densa”.
Kênia: - “Deixo um rastro e sigo e Lana espera ele. Vou atrás dos caras e
Lana espera Deodoro”.
Mestre: - “Kênia deixou o rastro. Lana vai esperar ele ou segue”?
Lana: - “Quero ir”.
Mestre: - “E agora”?
Kênia: - “Se você não ficar ele não vai encontrar a gente”.
Lana: - “Você fica e eu vou”.
Kênia: - “Então tudo bem. Eu fico e você vai”.
Mestre: - “Beleza. Lana você seguiu os caras e viu eles se encontrarem com
um homem de 35 anos, mulato, com barba e bigode”?
Mestre: - “Faça o teste de destreza. Tirou 9. Assim que Amaral e Incógnita
chegaram, o homem diz: - Você foram seguidos”.
Mestre: - “Ele olha para você e diz: - venha cá mocinha. Ele levanta a mão.
Levita você com estalo de dedo. E ele conversa com os caras. Você está
parada no ar”.
Mestre: - “Enquanto isso, Deodoro e Kênia se encontram. O que vocês estão
fazendo”?
Kênia: - “Olha Deodoro, Alana já foi deixou rastro a gente tem que ir atrás
dela pra desvendar o mistério. Lembra que te falei da chave? Vão abrir um
cristal. Não entendi direito”.
Deodoro: - “Aquela história da chave, que negócio de Cristal, no meio do
mato [...] Tá bem, vamos”.

 Regulação do Sistema de regras:

Mestre: - “Lana, você não consegue se mover. A cobra está em enrolada em
você e passa língua em seu rosto”.
Kênia: - “Eu ataco com pau na cabeça. Porque a serpente ela quando se
sente ameaçada ela ataca”.
Mestre: - “Vamos decidir nos dados”.
Mestre: - “Qual a sua destreza, Kênia”?
Kênia: - “13”
Mestre: - “Você vai ter 30% da chance de acertar a porra nessa cobra. Se
você errar, vai acertar Lana e a cobra vai ficar estressada. Você tem que tirar
aqui a partir de 7”.
Kênia: - “9”.
Mestre: - “Você acertou a cobra em cheio. Ela está atordoada, ficou mole e
caiu”.

 Análise doWhatsApp do grupo/E-mail no que refere à mediação

 Estímulo à reflexão:
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Mestre: - “Lana, Deodoro continuou para ajudar os outros. A luta acabou e
todos estão saindo do portal. Agora vocês estão do lado de fora, saindo
daquela mata fechada que vocês entraram no início do jogo. Saindo da mata,
retornando à comunidade, o que vocês fazem? Após viver aquele momento
histórico”?
Deodoro: - “Vou para a minha ONG. Lá vou explicar para todos o que
ocorreu e vamos fazer um grupo para ajudar nosso bairro. Vou pesquisar
mais sobre o bairro e entorno”.
Lana: - “Eu continuo na ONG. Contando tudo que passamos na aventura”.

Chat do jogo, no que refere à mediação:

 Estímulo à interação:

Deodoro: - “Como estou próximo à árvore, não vejo as situações recorrentes.
Meus olhos ainda estavam sem entender aquele mundo. Com medo digo: -
Onde estou, senhor?! Nunca em meus anos de vida, tinha visto tamanhas
coisas sobrenaturais. E ainda estava com peso na consciência, por ter
deixado meus amigos para trás. Mas o que eu puder fazer por eles? Nem eu
mesmo estava sabendo lidar com aquilo”.
Mestre: - “Pois bem. Um capitão do mato que está lutando entre os outros,
vê você e vai pra cima com um facão enorme”.
Mestre: - “Você faz o quê”?
Deodoro: - “Vendo que não tenho como fugir, tento de alguma forma tirar o
facão da mão dele. Minhas experiências com luta livre na ONG, me
ajudaram”.
Mestre: - “Então jogue o dado de 6 faces. Se tirar mais que quatro você
consegue derrubá-lo e o facão cai longe”.
Deodoro: - “Consigo derrubar o facão da mão dele”.
Mestre: - “Tem que jogar o dado que falei. 6 faces pra ver se ele cai e se o
facão vai parar longe. Se tirar mais de 4 você consegue”.
Deodoro: - “Pior que aqui pelo celular, não sei onde é”.
Mestre: - “Rolou [d6]:6 = 6”.
Mestre: - “Joguei aqui pra você. Você conseguiu derrubar o cabra. O
número de capitães do mato diminuiu. Na verdade só tem dois lutando, o que
está com o papel dentro da camisa e que Lana viu”.

 Estímulo à reflexão:

Mestre: - “Amaral e Incógnita não entram no Cristal do Tempo (Ouvem
Empresário das águas em forma humana) saindo do lago e conversando com
Sr. Jardilino que está fazendo sua caminhada rotineira dentro do Quartel X
[...]”.
Mestre: - “Enquanto isso [...] vocês (Deodoro, Lana) estão entrando no
Cristal do tempo. Deodoro e Lana, vocês entram no Cristal do tempo e estão
nesse cenário: imagem de negros escravizados lutando contra capitães do
mato. Século XVIII, em meio a multidão, pessoas correndo e homens negros
lutando como nessa imagem, contra capitães do mato. São negros que estão
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no quilombo lutando pela vida. Crianças, mulheres, todos correndo.
Quilombo sendo incendiado. Os capitães do mato são maioria e tem armas
como facão”.
Mestre: - “Deodoro e Lana, o que vocês fazem”?
Deodoro: - “Eu, apavorado pela cena, corro em direção contrária a confusão.
Fico atônito ao ver essa cena. Perco a Lana na situação. De algum modo eu
me lembro de algo quando vejo aquelas pessoas sendo expulsas daquele
local”.
Mestre: - “A direção contrária te leva ao esconderijo de Dono do Mato. Ele
está lutando com um capitão e tem outro atrás dele pronto para passar o
facão na cabeça”.
Deodoro: - “Tento achar algo para ajudar o Dono do mato, porém sem
sucesso. Fico chocado com a situação, eu realmente não acreditava que
aquilo estava ocorrendo”.
Mestre: - “Você tenta achar o quê”?
Deodoro: - “Uma pedra (muito comum ali). Avisto Lana e deixo o Dono no
Mato se virar. Não é uma atitude comum do Deodoro, mas é preciso.
Enquanto me afasto da confusão, fico com um toque de nostalgia na alma.
Como se aquela época, era a época onde eu deveria nascer”.
Lana: - “Corro. Com medo da situação”.
Mestre: - “Um capitão está correndo atrás de você. E Dono do Mato grita: -
Socorro! Tem muito capitão. Preciso de ajuda. Você faz o quê”?
Lana: - “Apavorada tento encontrar um lugar para me esconder”.
Mestre: - “Jogue o dado de 6 faces pra ver se consegue. Se você tirar mais
que 3 consegue se esconder no esconderijo de Dono do Mato. Dono do Mato
está lutando, Quilombola Diala também. Nesse instante aparece uma criatura
estranha voando, olhos enormes e joga papel no chão. Um capitão pega o
papel e coloca dentro da camisa”.
Lana: - “Eu pergunto ao capitão o que você colocou na camisa? Você pode
me contar”?
Lana: - “Rolou [d6]:2 = 2”.
Mestre: - “Lana tirou menor que 3, então se segure porque o capitão do
mato vai pra cima de você e passa o facão de raspão na sua orelha”.
Mestre: - “Estão todos reunidos dentro do portal do tempo e Amaral
continua com o papel na mão. A terra ainda treme, o barulho é ensurdecedor.
Cipriano continua do lado de fora do portal e ouve esse barulho. Sabe que os
colegas estão lá dentro”.
Mestre: - “Amaral diz: - está escrito aqui no papel: Você completou sua
missão. A Lagoa e o Quilombo precisavam do Cristal do tempo. Sem o
Cristal a Lagoa e sua comunidade estavam fora do equilíbrio, pois a poluição
e a luta entre escravos e capitães estavam destruindo esse lugar. Esse Cristal
precisa ficar aqui no seu lugar de origem, mas a comunidade da Mata Escura
precisa de ajuda atualmente. Essa é a informação. Diante disso Amaral,
Incógnita, Jardilino e Sr. da Memória estão saindo do portal de volta para ao
presente e para a comunidade da Mata Escura. E vocês? Fazem o quê? O que
pensam sobre o que viram através do Cristal do tempo”?

 Regulação sistema de regras:

Mestre: - “Um capitão está correndo atrás de você. E Dono do Mato grita:
socorro! Tem muito capitão. Preciso de ajuda”.



223

Mestre: - “Você faz o quê”?
Lana: - “Apavorada tento encontrar um lugar para me esconder”.
Mestre: - “Jogue o dado de 6 faces pra ver se consegue. Se você tirar mais
que 3 consegue se esconder no esconderijo de Dono do Mato”.
Mestre: - “Dono do Mato está lutando, Quilombola Diala também. Nesse
instante aparece uma criatura estranha voando, olhos enormes e joga papel
no chão. Um capitão pega o papel e coloca dentro da camisa”.
Lana: - “Eu pergunto ao capitão o que você colocou na camisa. Alana: -
“Você pode me contar”?
Lana: - “Rolou [d6]:2 = 2”.
Mestre: - “Lana tirou menor que 3, então se segure porque o capitão do
mato vai pra cima de você e passa o facão de raspão na sua orelha”.
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APÊNDICE V - Variável jogo em relação à educação popular: subvariáveis

1 SOLIDARIEDADE

Mestre: - “Deodoro, já que corre para a mata fechada, jogue o dado de 6
faces. Se tirar 3, você se esconde na mata e sobe na árvore. Se tirar mais, o
capitão do mato te verá e irá para cima com o facão”.
Deodoro: - “Como estou próximo à árvore, não vejo as situações recorrentes.
Meus olhos ainda estavam sem entender aquele mundo. Com medo digo:-
onde estou, senhor?! Nunca em meus anos de vida, tinha visto tamanhas
coisas sobrenaturais. E ainda estava com peso na consciência por ter deixado
meus amigos para trás”.
Mestre: - “Dono do Mato está lutando com dois capitães, um acaba de cair
morto. E continua lutando com o outro que está com o papel na camisa”.
Deodoro: - “Ajudo ele de imediato (O dono do mato)”.
Mestre: - “A direção contrária te leva ao esconderijo de Dono do Mato. Ele
está lutando com um capitão e tem outro atrás dele pronto para passar o
facão na cabeça”.
Deodoro: - “Tento achar algo para ajudar o Dono do Mato, porém se
sucesso”.

2 ENGAJAMENTO POPULAR

Mestre: - “Lana, Deodoro continuou para ajudar os outros. A luta acabou e
todos estão saindo do portal. Agora vocês estão do lado de fora, saindo
daquela mata fechada que vocês entraram no início do jogo. Saindo da mata,
retornando à comunidade, o que vocês fazem? Após viverem aquele
momento histórico”?
Deodoro: - “Vou para a minha ONG. Lá vou explicar para todos o que
ocorreu e vamos fazer um grupo para ajudar nosso bairro. Vou pesquisar
mais sobre o bairro e entorno”.
Lana: - “Eu continuo na ONG. Contando tudo que passamos na aventura”.

3 EMANCIPAÇÃO

Deodoro: - “Eu pensei aqui, que tal fazermos da nossa experiência, uma
chave-ajuda para esse bairro? Confesso eu que já não tinha esperanças nesse
bairro, mas algo bom reacendeu com aquela experiência, caros amigos”!
Mestre: - “Diz Amaral: É isso, também estou esperançoso e disposto a fazer
minha parte aqui”.
Deodoro: - “Amaral, aqui é um bairro jovem ainda. E grande parte da
população veio de outros lugares. Que tal reunir os moradores mais antigos?
Antigos e nascidos aqui”.
Mestre: - “Sim. Tenho uns velhos conhecidos. Podemos marcar sim.
Deodoro: - “Para colher informações, sabe”.
Mestre: - “Saul, o que você acha disso”?
Saul: - “E uma boa ideia. Para a gente saber mais coisas do nosso
bairro. O bairro está com a autoestima baixa”.
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Mestre: - “Sim, Saul. Esse problema a gente enfrenta todos os dias.
Isso dificulta perceber as coisas boas”.
Deodoro: - “Também concordo. Eu costumo dividir os bairros em
localidades. Para entender melhor seus problemas e suas qualidades.
Temos: "centro econômico", área residencial Leste e Oeste, área
residencial periférico, área do Horto, entradas de atalho e BR. fora as
localidades conhecidas. É bom conhecer seus problemas para traçar
suas soluções. Concordam”?
Saul: - “sim”.

4 CONSCIÊNCIA CRÍTICA

Mestre: - “Cipriano não conseguiu entrar no Cristal e do lado de fora,
ouve a conversa do Empresário das águas com Sr. Jardilino. Diz o
seguinte: Meu caro, sei que tem uma casa ali perto da mata e a
violência está grande naquele local. Por que você não vende e morar
num lugar melhor? Eu tenho interesse em comprar ali para colocar um
estacionamento privado”.
Cipriano: - “Empresário das águas, por que você quer comprar a casa
de Sr. Jardilino tão barato desse jeito? Se você vai construir um
estacionamento privado que vai te dar muito lucro? [...] Olha seu
empresário não venha com esse seu lado monstro não, que eu não
tenho medo”.



226

APÊNDICE W - Variável jogo em relação a pedagogia Griô

 Análise da gravação dos encontros no que refere à mediação:

 Estímulo à interação:

Mestre: - “Vocês chegam e veem a cena de Lana levitando. Dono do Mato
sabe que tem mais gente por perto. Ele vê vocês. Ao mesmo tempo em que
ele conversa com os outros, a cobra que está por perto sai rastejando e para
em frente a vocês. Ela é uma espécie de mascote dele. Vocês ouvem a voz
dele conversando só através da cobra, que diz o seguinte: O que vocês estão
fazendo aqui”?
Deodoro: - “Eu puxo um canivete que sempre levo no bolso”.
Mestre: - “Você não tem canivete”.
Kênia: - “Pego um pedregulho”.
Mestre: - “Ele diz o seguinte: - Você não vai me ferir. A serpente desce e
Dono do Mato faz levitar vocês. Vocês vêm até ele, caem os três no chão,
Lana, Kênia e Deodoro, diante dele, de Amaral e Incógnita.
Mestre: - “É noite. Dono do Mato olha pra Deodoro e diz: Você é
irresponsável de trazer essas duas crianças para cá. Você não tem juízo”.
Deodoro: - “Não respondo”.
Mestre: - “Ficou mudo agora”?
Incógnita diz: - “Será que Zé Vermelho estava certo? Não gostei dessa cena
aqui. Amaral diz: Ele não presta, negociou com os empresários, inclusive
comprou sua casa no passado. Ele não presta. Incógnita diz: - Você está
certo. Vamos logo pegar essa chave pra entrar no Cristal do tempo”.
Mestre: - “Dono do Mato pergunta: - O que está acontecendo”?
Mestre: - “Incógnita responde: - É o Zé Vermelho que está ajudando o Sr.
Egoísta que tá no bairro. Comprou a casa da minha família na época”.
Mestre: - “E o que vocês três têm a ver com essa história, Lana, Kênia e
Deodoro”?
Lana, Kênia e Deodoro: - “Nada”!
Mestre: - “Além de andar estranho, Incógnita agora apresenta vasto
conhecimento sobre a história. Ele entra na Associação Cabulê , onde tem o
museu e diz com voz grave: Vocês sabem a origem do bairro”?
Lana: - “Não”.
Kênia: - “Não”.
Deodoro: - “Não”.
Mestre: - “Incógnita diz: Isso aqui, antes dessas casas, isso era quilombo.
Surgiu a partir de escravizados bantos que saíram das fazendas em torno de
Salvador. Salvador não era assim. Pega o mapa e mostra para vocês:
Salvador era praticamente o que hoje nós conhecemos como o centro:
Pelourinho, Nazaré, Baixa do Sapateiro, no máximo a Barra que era
chamada de Santo Antonio da Barra. O que hoje é conhecido como periferia,
naquela época era engenho de cana de açúcar ou fazenda de plantação de
produtos alimentícios. O Cabula era fazenda e tinha plantação de laranja [...]
Com o tempo, os escravos migraram pra cá, vindo das fazendas. Porque aqui
era lugar estratégico, próximo de rios, afastado do centro da cidade.
Mantendo o ritmo de vida deles”.

 Estímulo à reflexão:
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Mestre: - “Dono do Mato olha para todos vocês: Amaral, Incógnita, Lana,
Kênia e Deodoro e diz: - Os antigos trouxeram para cá um Cristal, conhecida
como a pedra de Cronos. Segundo reza a lenda vocês poderão viajar no
tempo. O que vocês podem ganhar com isso? Primeiro: Salvar a casa de
vocês; segundo: vocês duas, podem ter acúmulo de conhecimento e absurdo
domínio sobre o tempo e o espaço”.
Deodoro: - “E eu modifico o futuro”?
Mestre: - “Não. Você não tem esse poder”.
Mestre: - “Com o conhecimento que você adquire, pode não modificar o
futuro, mas pode ajudar as pessoas a forjar o seu produto. E vocês que
quiserem ajudar a comunidade para ajudar vocês a enfrentarem esse tal Sr.
Egoísta. Sugiro que me sigam”.
Mestre: - “Dono do Mato: - Para isso precisamos encontrar o Cristal. Algum
de vocês já chegou a conhecer ou teve algum acesso à informação desse
tipo”?
Kênia: - “Fico calada”.
Deodoro: - “Não”.
Lana: - “Não”.
Mestre: - “Ele pergunta olhando para você, Deodoro”.
Deodoro: - “Não. Não sei de nada. Vem aqui. Tô achando isso tudo muito
estranho, surreal”.

 Regulação do Sistema de regras:

Mestre: - “A partir da década de 1960, o Cabula começou a crescer. Uma
cidade onde somente o centro era urbanizado. Isso começou a mudar, casa
que era de taipa, começou a mudar e virou de tijolo. Se era de telha,
começou a ser laje e construir em cima da outra. Antes a estrada era de terra,
não existe mais. Começou a asfaltar. Até a década de 1960 era assim, depois
mudou. Isso vocês estão vendo no museu. Aqui tem um capacete que vocês
conseguem ver tudo em 3D, vocês querem”?
Deodoro: - “Sim”.
Mestre: - “Você tem constituição 12”.
Mestre: - “Bota o capacete e começa a mostrar para você: - Vou jogar um
dado para ver o que vai aparecer”.
Mestre: - “Você vai jogar um D10. Se você tirar de 3 a 4, não ia ver nada.
Se der de 5 a 7, vai ter determinada informação; de 8 a 10 informação
mediana. Jogue o dado”.
Mestre: - “Tirou 10. Você vê uma espécie de Cristal. Sai um prisma. Sabe o
que é? É a medida que aponta para determinado local, quando gira o cristal,
vai olhando o local, por exemplo o Marcia Meccia, há 40 anos, depois há 50
anos, depois há 60 e quando tira o capacete volta o Márcia Meccia atual. Ele
faz isso aqui com a Mata Escura. Quando ele faz isso você vê retrocedendo o
tempo. Ele se aproxima de você e a máquina quebra”.

 WhatsApp do grupo/E-mail: Não houve elemento para análise de variável.

Chat do jogo no que refere à mediação

 Estímulo à interação:
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Mestre: - “Século XVIII, em meio a multidão, pessoas correndo e homens
negros lutando como nessa imagem, contra capitães do mato. São negros que
estão no quilombo lutando pela vida. Crianças, mulheres, todos correndo.
Quilombo sendo incendiado. Os capitães do mato são maioria e têm armas
como facão”.
Mestre: - “Deodoro e Lana, o que vocês fazem”?
Mestre: - “Saul, que conhece Deodoro, pois fazem parte da mesma ONG.
Foi levado por Quilombola Diala para dentro do portal. Saul entra e vê a
cena descrita acontecendo. Então, Saul? O que você faz”?

 Estímulo à reflexão:

Mestre: - “Dono do Mato está lutando, quilombola Diala também”.
Mestre: - “Nesse instante aparece uma criatura estranha voando, olhos
enormes e joga papel no chão. Um capitão pega o papel e coloca dentro da
camisa”.
Mestre: - “Cipriano, o empresário jogou fogo em você e pegou em sua mão
direita”.
Mestre: - “Sr. Jardilino, Incógnita e Amaral, vendo essa cena pegam a chave
reserva que está com Incógnita e estão entrando no portal do tempo.
Incógnita, Amaral e Sr. Jardilino entram no portal. Lana você vê todos
chegando. Todos estão lutando, só Jardilino que fica próximo a uma árvore
parecendo que está morto”.
Mestre: - “Qual a sua reação Lana”?
Mestre: - “Ok. Saulo. Você, Deodoro, Incógnita, quilombola Diala, Sr. da
Memória, Jardilino e Amaral estão reunidos: Amaral diz: - está escrito aqui
no papel: - Você completou sua missão. A Lagoa e o quilombo precisavam
do Cristal do tempo. Sem o Cristal a Lagoa e sua comunidade estavam fora
do equilíbrio, pois a poluição e luta entre escravos e capitães estavam
destruindo esse lugar. Esse Cristal precisa ficar aqui no seu lugar de origem,
mas a comunidade da Mata Escura precisa de ajuda atualmente. Essa é a
informação. Diante disso Amaral, Incógnita, Jardilino e Sr. da Memória,
estão saindo do portal de volta para ao presente e para a comunidade da
Mata Escura”.
Mestre: - “E vocês? Fazem o quê? O que pensam sobre o que viram através
do Cristal do tempo”?
Saul: - “Agente recuperou o Cristal que era muito importante para
comunidade. Vimos que o Cristal é muito importante”.
Mestre: - “Lana, Deodoro continuou para ajudar os outros. A luta acabou e
todos estão saindo do portal. Agora vocês estão do lado de fora, saindo
daquela mata fechada que vocês entraram no início do jogo. Saindo da mata
e retornando à comunidade, o que vocês fazem? Após viverem aquele
momento histórico”?

 Regulação do Sistema de regras:

Mestre: - “Deodoro, já que corre para a mata fechada, jogue o dado de 6
faces. Se tirar 3, você se esconde na mata e sobe na árvore. Se tirar mais, o
capitão do mato te vê e vai para cima com o facão”.
Deodoro: - “Como estou próximo à árvore, não vejo as situações recorrentes.
Meus olhos ainda estavam sem entender aquele mundo. Com medo digo: -
onde estou, senhor?! Nunca em meus anos de vida, tinha visto tamanhas
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coisas sobrenaturais. E ainda estava com peso na consciência por ter deixado
meus amigos para trás”.
Mestre: - “Dono do Mato está lutando com dois capitães, um acaba de cair
morto. E continua lutando com o outro que está com o papel na camisa”.
Deodoro: - “Ajudo ele de imediato (O dono do mato)”.
Mestre: - “A direção contrária te leva ao esconderijo de Dono do Mato. Ele
está lutando com um capitão e tem outro atrás dele pronto para passar o
facão na cabeça”.
Deodoro: - “Tento achar algo para ajudar o Dono do Mato, porém sem
sucesso”.
Mestre: - “Pois bem. Um capitão do mato que está lutando entre os outros,
vê você e vai pra cima com um facão enorme”.
Mestre: - “Você faz o quê”?
Deodoro: - “Vendo que não tenho como fugir, tento de alguma forma tirar o
facão da mão dele. Minhas experiências com luta livre na ONG me
ajudaram”.
Mestre: - “Então jogue o dado de 6 faces. Se tirar mais que quatro você
consegue derrubá-lo e o facão cai longe”.
Deodoro: - “Consigo derrubar o facão da mão dele”.
Mestre: - “Tem que jogar o dado que falei. 6 faces pra ver se ele cai e se o
facão vai parar longe. Se tirar mais de 4 você consegue”.
Deodoro: - “Pior que aqui pelo celular, não sei onde é”.
Mestre: - “Rolou [d6]:6 = 6”. Mestre: - “Joguei aqui pra você. Você
conseguiu derrubar o cabra. O número de capitães do mato diminuiu. Na
verdade só tem dois lutando, o que está com o papel dentro da camisa e que
Lana viu”.
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APÊNDICE X - Variável jogo em relação à pedagogia Griô: subvariáveis

1 Valorização da ancestralidade, fortalecimento de identidade:

Mestre: - “Século XVIII, em meio à multidão, pessoas correndo e homens
negros lutando com nessa imagem, contra capitães do mato. São negros que
estão no quilombo lutando pela vida. Crianças, mulheres, todos correndo.
Quilombo sendo incendiado. Os capitães do mato são maioria e tem armas
como facão. O desafio começa [...] Deodoro, Lana, o que vocês fazem”?
Deodoro: - “De algum modo eu lembro de algo quando vejo aquelas pessoas
sendo expulsas daquele local. Fico chocado com a situação; eu realmente
não acreditava que aquilo estava ocorrendo. Enquanto me afasto da confusão,
fico com um toque de nostalgia na alma. Como se aquela época, era a época
onde eu deveria nascer”.
Mestre: - “Empresário das águas fala com Cipriano: - Velho, ainda quer me
encarar! Tome isso”.
Mestre: - “O empresário jogou fogo em você e pegou em sua mão direita”.
Cipriano: - “Lembrei de um feitiço que manda todo o mal para bem longe.
E eu vou fazer para ver se dar certo. Essa magia foi passada pra mim por um
índio de uma tribo que foi extinta devido a construções de prédios e casas na
mata”.

2 Respeito à oralidade, à valorização da cultura e cosmovisão:

Mestre: - “Estão todos na associação Cabulê [...] falando sobre essa
aventura e sobre o que viveram através do Cristal do tempo, Incógnita,
Amaral”.
Mestre: - “Jardilino diz: - Vamos escrever sobre o nosso bairro?
Saul: - “A mata escura tem uma história boa. Era um quilombo, os escravos
fugidos ficavam aqui”!
Mestre: - “Jardilino fala: - Meu jovem Saul, sim, aqui no passado foi
quilombo. Essa informação já serve para a gente valorizar os negros
escravizados, portanto nossos ancestrais, nosso povo”.
Saul: - “Na década de 1930, já se constatava a formação de núcleos de
povoamento com vários casebres, o que torna este bairro o primeiro a iniciar
a expansão interiorana da capital”.
Saul: - “Com o grande crescimento populacional de Salvador, a Mata Escura
foi objeto do avanço urbanizado. Sobre a origem do nome do bairro de Mata
Escura se tem a suposição de ter vindo da tradução do ioruba igbedu que
quer dizer Beiru. Cuja tradução para português é Mata Escura”.
Mestre: - “Amaral olha para você, Lana, e diz: - Minha jovem, eu sei que é
muito estudiosa e pode nos ajudar nisso”.
Lana: - “No ano de 1870, o local foi objeto de arrendamento por parte de
Flaviano Manoel Muniz e Maximiniano José da Encarnação, de sua
proprietária, cujo nome conhecido é apenas Dona Feliciana, tendo sido a
mesma loteada”.
Deodoro: - “Bah! Meus amigos da ONG também me enviaram umas
informações. A Mata Escura tem em torno de 30 a 60 mil habitantes. Bem
maior que cidades interioranas. Isso reflete a desigualdade histórica. Muitos
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dos moradores aqui nasceram em outro local. Onde hoje compreende o
recôncavo baiano, meus amigos”!
Deodoro: - “Sabia que aqui está crescendo o amor por coisas afro? É um
bom começo, ainda mais para aumentar a autoestima daqui”.
Mestre: - “Amaral responde: Vejo sim! O povo tem uns movimentos de
estética afro, música, dança”.
Deodoro: - “Eu pensei aqui, que tal fazermos da nossa experiência, uma
chave-ajuda para esse bairro”?
Deodoro: - “Amaral, aqui é um bairro jovem ainda. E grande parte da
população veio de outros lugares. Que tal reunir os moradores mais antigos?
Antigos e nascidos aqui”.
Mestre: - “Sim. Tenho uns velhos conhecidos. Podemos marcar sim.
Deodoro: Para colher informações, sabe?”.
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APÊNDICE Y - Variável jogo em relação ao socioconstrutivismo

 Análise da gravação dos encontros no que refere à mediação:

 Estímulo à interação:

Mestre: - “Vocês estão em frente ao bar e restaurante Mocambo. Incógnita
olha e diz: - Olha Amaral ali no bar. Ele é o morador mais antigo do bairro
conhece muito da história daqui”.
Mestre: - “O bar é pequeno, mas tem cadeiras e mesas espalhadas em frente,
na calçada. É aconchegante, bastante simples. Está tocando arrocha do
cantor Pablo. Incógnita diz: - Vou lá conversar com ele, vocês querem ir
comigo”?
Lana: - “Sim”.
Kênia: - “Sim”.
Deodoro: - “Eu quero”.
Mestre: - “Vocês em nenhum momento chegaram a falar o nome de vocês.
Dono do Mato fala: - Deodoro, eu até entendo a tua desconfiança; para quem
já sofreu tanto na vida, é normal ficar na defensiva, mas aqui você não é
inimigo. Você tem um amigo”.
Mestre: - “Olha pra Kênia e diz: - Você sabe honrar bastante os seus
antepassados. Por sinal, alguns deles cheguei a conhecer. Cheguei a
conhecer um pouco da história da sua família que lutou muito pela terra”.
Mestre: - “Olha para Lana e fala: - Saiba que você de fato tem gênio da sua
família. É uma líder nata, só não descobriu ainda. Há um futuro brilhante na
política para você”.
Mestre: - “Portanto se vocês querem alcançar os seus objetivos estão diante
de uma grande oportunidade. Querem me ajudar nessa busca”?
Kênia: - “Eu vou [....]”.
Deodoro: - “Me dê detalhes dessa ajuda”.
Mestre: - “É o seguinte. Vocês vão me ajudar a encontrar a pedra de cronos
que tem informações sobre tempos atrás. A gente vai conseguir com essas
informações evitar que algo de ruim aconteça com esse bairro. Evitar que as
pessoas percam suas casas, áreas verdes sejam desmatadas, que o clima já
ruim fique pior, que a desigualdade já presente nesse bairro não aumente
onde pessoas passem morar ao redor, em condomínios que para essas é de
luxo, onde possa ter comida e moradia digna, onde a gente consiga pelo
menos melhorar a situação da violência, para que ele se torne lugar digno de
moradia para todos”.
Mestre: - “A gente precisa chegar no Cristal do tempo. O tempo está
passando. O que fazer”?
Kênia: - “Vou utilizar minha inteligência”.
Mestre: - “Como? Tem muito mato e bicho, já estou cansado”.
Lana: - “Como sou pessoa estudiosa, tenho dom de decifrar pergaminhos,
entre outras coisas”.
Mestre: - “O Sr. Cipriano pretende nos ajudar como aqui nessa. Em 10
minutos precisamos decidir o que fazer: - O que o senhor pode nos oferecer”?
Mestre: - “Você não é do grupo guardiões da vida? Conheço aquele grupo
das antigas. Você não tem nada para ajudar”.
Cipriano: - “Eu ajudarei”.
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Deodoro: - “Tem uma coisa que eu não queria contar, tentei resolver, mas
agora vou falar”.

 Estímulo à reflexão:

Deodoro: - “Não acho que isso vai dar certo”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Por quê?
Deodoro: - “Porque assim modifica todo o futuro e sendo assim não vai ter
essa gente. Essa gente sofrida hoje não vai ser a gente sofrida no futuro, do
entorno e não na Mata Escura. Essa região que hoje é Mata Escura e que
vamos tentar melhorar o futuro dela por meio do desenvolvimento no
passado, essa Mata Escura ia ser bem mais desenvolvida e possivelmente
não vai ser habitada por essas pessoas”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Certo, Deodoro, só que em nenhum
momento eu falei que a gente vai modificar o futuro. Futuro é algo em aberto
que a gente não pode alterar. A gente pode fazer no presente. Apresentar
uma perspectiva de futuro melhor do que está sendo colocado. Até porque
para você conseguir mudar o presente tem um escritor que barbudo que
gosta de vermelho, não papai Noel, chamando Karl Max, ele diz o seguinte:
- O historiador é como arqueiro (isso serve para qualquer ser humano)”.
Professor pesquisador/colaborador: - “Vocês já viram a postura de um
arqueiro? Ele vai tira uma flecha puxando para trás, está mesmo local, mas
ele mira lá na frente. O historiador é como arqueiro; tensiona o passado,
puxando para o presente e mirando para o futuro. O que a gente vai fazer
aqui é tensionar o passado, saber o que é que tem de valoroso lá atrás, trazer
aqui para o presente para que pelo menos a gente possa apresentar
perspectiva de futuro melhor”.

 Regulação do Sistema de regras:

Mestre: - “Cipriano, como você vai entrar no Cristal e achar os demais
colegas”?
Cipriano: - “Sou bem antigo aqui e conheço isso como a palma da minha
mão. Eu entro com meu cajado e vou seguindo até o ponto que eles estão”.
Mestre: - “No caminho você está andando e vê uma caverna escura. Do
outro lado do caminho que chega ao grupo”.
Cipriano: - “Eu vou pelo caminho que sei que é o certo, em direção aos
outros”.
Mestre: - “Você está dizendo que viu o Cristal do tempo. Vamos jogar o
dado. Ele, Cipriano já viu o Cristal através do dom dele”.

 AnáliseWhatsApp do grupo/E-mail no que se refere à mediação

 Estímulo à interação:

Katiane: - “Segue também o Portal TBC que é de vocês. Da comunidade!
Entrem, alimentem. Acho importante conhecer.
http://www.tbccabula.com.br/”.
Katiane: - “Passando intolerância religiosa no programa Encontro, agora.
Interessante”.
Gustavo: - “Odeio esse programa kkk”.
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Katiane: - “kkk. Também não gosto muito da configuração não, mas às
vezes tem coisas interessantes e que podem ser discutias, refletidas e
criticadas. Esse hoje para mim está valendo”.
Gustavo: - “Sim, como o racismo”.
Katiane: - “Pois é. Também está lá”.
Ronald: - “Boa noite Katiane”.
Katiane: - “Boa noite”.
Ronald: - “Lá no jogo não tem a classe do meu personagem”.
Katiane: - “Qual a sua classe”?
Ronald: - “Não lembro. Tinha a ver com coisas espirituais”.
Katiane: - “Guardiões da vida. De fato não está. Vou inserir”.
Katiane: - “Ronald inseri a classe, mas nem a classe Agente Comércio
Comunitário não aparece. Veremos com o programador para consertar o erro.
Amanhã estará lá”.
Katiane: - “Ronald, problema resolvido. Já está lá”.
Ronald: - “certo”.

 Estímulo à reflexão:

Katiane: - “Pessoal, matéria interessante para pensarmos o nosso cotidiano:
ética e indiferença: Ser ou não ser? http://youtu.be/jl_OR0OaGnA”.
Ronald: - “Muito boa, essa reportagem”.

 Regulação do Sistema de regras:

Katiane: - “Pessoal, esse é o nosso ambiente. Aí se trata da aventura, do
personagem mesmo interpretando. Como fizemos presencialmente. Agora,
se alguém quiser tirar dúvidas ou qualquer outro diálogo, informação que
não esteja dentro do personagem do jogo, falem no chat paralelo que fica do
lado”.
Gustavo: - “Demora muito de um turno para o outro, socorro (risos)”.
Katiane: - “São cinco minutos”.
Gustavo: - “Tento enviar mensagem”.
Katiane: - “Digite embaixo sua fala e ação do seu personagem, onde tem
uma seta”.
Gustavo: - “Já fiz isso, só que trava”.
Katiane: - “Você esperou quanto tempo”?
Gustavo: - “Quando entrei era 55 minutos, agora 40, ou seja, 15 minutos já”.
Katiane: - “E agora”?
Gustavo: - “Agora foi”.
Katiane: - “Tava offline. Vamos voltar lá”.

 Chat do jogo no que refere à mediação

 Estímulo à interação:

Mestre: - “Empresário olha pra você e mostra o lado monstro dele só pra
você: E pergunta: - Quem é esse velho? É melhor não atrapalhar a nossa
conversa”.
Mestre: - “Essa é a imagem do empresário que aparece só para você”.
Mestre: - “Lembre-se que está do lado de fora do portal. Perto do portal do
tempo”.
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Cipriano: - “Olha seu empresário não vem com esse teu lado monstro não
que eu não tenho medo [21:45] Katiane: - O velho ainda quer me encarar!
Tome isso aí”.
Mestre: - “O empresário jogou fogo em você e pegou em sua mão direita”.
Mestre: - “Incógnita, Amaral, Sr. Jardilino entram no portal. Lana você ver
todos chegando. Todos estão lutando. Só Jardilino que fica próximo a uma
árvore parecendo que está morto. Qual a sua reação Lana”?
Mestre: - “Jardilino que estava desacordado consegue se levantar. Tudo
mais calmo. Só tem dois capitães lutando. Incógnita, Amaral e Jardilino
seguem Sr. da Memória [...] estão indo em direção a uma casa de taipa.
Dono do mato está lutando com os dois capitães, um acaba de cair morto, e
continua lutando com o outro que está com o papel na camisa. Vocês: - Lana,
Saul e Deodoro estão vendo essas duas cenas. O que fazem? Cipriano: -
Lembre-se está de fora do portal que já vai fechar em 2 minutos. O que você
faz”?

 Estímulo à reflexão:

Mestre: - “Ok. Saulo. Você, Deodoro, Incógnita, Quilombola Diala, Sr. da
Memória, Jardilino e Amaral estão reunidos: Amaral diz: - Está escrito aqui
no papel: - Você completou sua missão. A Lagoa e o Quilombo precisavam
do Cristal do tempo. Sem o Cristal, a Lagoa e sua comunidade estavam fora
do equilíbrio, pois a poluição e luta entre escravos e capitães estavam
destruindo esse lugar. Esse Cristal precisa ficar aqui no seu lugar de origem,
mas a comunidade da Mata Escura precisa de ajuda atualmente. Essa é a
informação. Diante disso Amaral, Incógnita, Jardilino e Sr. da Memória
estão saindo do portal de volta para ao presente e para a comunidade da
Mata Escura”.
Mestre: - “E vocês? Fazem o quê? O que pensam sobre o que viram através
do Cristal do tempo”?
Saul: - “Agente recuperou o Cristal que era muito importante para
comunidade. Vimos que o Cristal é muito importante”.
Lana: - “Eu vou com Deodoro”.
Mestre: - “Lana, Deodoro continuou para ajudar os outros. A luta acabou e
todos estão saindo do portal. Agora vocês estão do lado de fora, saindo
daquela mata fechada que vocês entraram no início do jogo. Saindo da mata
e retornando à comunidade, o que vocês fazem? Após viverem aquele
momento histórico”?
Mestre: - “Saindo da mata e retornando à comunidade, o que vocês fazem?
Após viverem aquele momento histórico? Lana: - Eu estou muito
impressionada com toda a aventura. E estou ansiosa pra saber a opinião dos
outros, sobre tudo o que ocorreu”.
Mestre: - “Estão todos na associação Cabulê [...] Falando sobre essa
aventura, sobre o que viveram através do Cristal do tempo. Incógnita,
Amaral, Jardilino e Jardilino dizem: - Vamos escrever sobre o nosso bairro”?
Mestre: - “Incógnita que está sentado próximo ao computador, diz: -
Pessoal, andei pesquisando e vi esse portal. A gente pode construir a história
do nosso bairro e colocar aqui. Vejam: http://www.tbccabula.com.br/bairros”.

 Regulação do Sistema de regras:
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Deodoro: - “Enquanto me afasto da confusão, fico com um toque de
nostalgia na alma. Como se aquela época, era a época onde eu deveria nascer.
Entro numa mata fechada esperando a confusão acabar. Quando ela acaba,
vou para uma comunidade próxima, mas como está escurecendo, tento me
abrigar numa árvore próxima”.
Mestre: - “Ok. Você viu a pedra. Não conseguiu pegar. Já que corre para a
mata fechada. Jogue o dado D6 (6 faces). Se tirar 3, você se esconde na mata
e sobe na árvore. Se tirar mais, o capitão do mato te vê e vai pra cima com o
facão”.
Cipriano: - “Lembrei de um feitiço que manda todo o mal pra bem longe”.
Cipriano: - “E eu vou fazer pra ver se da certo”.
Mestre: - “Qual é? diga qual é, descreva essa magia”.
Cipriano: - “Essa magia ela foi passada pra mim por um índio de uma tribo
que foi extinta”.
Cipriano: - “Devido às construções de prédios e casas nas matas”.
Mestre: - “Sim. Jogue o dado de 6 faces pra ver se dá certo. Se tirar mais
que 3 você consegue mandar o empresário para o fundo da água. Cipriano
rolou [d6]: 4 = 4”.
Mestre: - “Você evocou espírito e caiu uma chuva muito forte e fria.
Empresário correu pra se aquecer nas profundezas da água. O portal
continua aberto. Fechará em 3 minutos”.
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APÊNDICE Z - Variável jogo em relação ao socioconstrutivismo: subvariáveis

1 Mediação:

Mestre: - “Contexto dos jogadores nessa aventura: Na tentativa de impedir a
desapropriação e demolição das casas e dos demais estabelecimentos dos
moradores locais, na localidade do Antigo Quilombo Cabula, vocês precisam
reunir informações a construir conhecimento sobre a história da sua
comunidade, neste caso, da Mata Escura. Como surgiu, como era o lugar
antes de virar bairro e de urbanizar. Essas informações servirão para
comprovar legalmente o valor histórico dessa comunidade, impedindo, assim,
os planos do Sr. Egoísta. Com esse propósito iniciamos presencialmente a
aventura intitulada: “O Cabula e suas histórias: A batalha”. Vamos continuar
nossa simulação? Temos narrativa, mídias, textos e a interpretação de cada
personagem nessa história. E o jogo continua [...]”.
Mestre: - “Dono do mato está lutando com os dois capitães, um acaba de
cair morto. E continua lutando com o outro que está com o papel na camisa.
Vocês: Lana, Saul, Deodoro estão vendo essas duas cenas. O que fazem”?
Deodoro: - “Ajudo ele de imediato (o Dono do mato). Chamo Lana e Saul
para adentrar o mato. Sendo seguido também pelo dono do mato”.
Mestre: - “Deodoro consegue derrubar um capitão. Dono do Mato está
sozinho lutando contra o capitão que ficou. Saul e Lana fazem o quê”?
Saul: - “Eu luto com o capitão”.
Mestre: - “Como? Ele está com facão e arma de fogo na cintura”.
Saul: - “Eu jogo pedra nele. Depois tento tomar a arma dele”.
Mestre: - “Jogue o dado de faces D6 para ver isso. Se tirar mais que 3 você
consegue tirar”.

2 Autoria colaborativa, criação e imaginação:

Mestre: - “Estão todos na associação Cabulê [...] falando sobre esta aventura,
sobre o que viveram através do Cristal do tempo, Incógnita, Amaral e
Jardilino”.
Jardilino diz: - “Vamos escrever sobre o nosso bairro”?
Saul: - “A Mata Escura tem uma história boa. Era um quilombo: os escravos
fugidos ficavam aqui”!
Saul: - “Agora por que esse nome Mata Escura? Porque só tinha mato”.
Mestre: - “Jardilino fala: Meu jovem Saul. Sim. Aqui no passado foi
quilombo. Essa informação já serve para a gente valorizar os negros
escravizados, portanto nossos ancestrais, nosso povo”.
Saul: - “Fale mais sobre o bairro”.
Mestre: - “Isso. Pode falar sim”.
Saul: - “Certo. Vou pesquisar depois eu falo”.
Saul: - “Eu vou fala da história da Mata Escura agora”!
Saul: - “Na década de 1930, já se constatava a formação de núcleos de
povoamento com vários casebres, o que torna este bairro o primeiro a iniciar
a expansão interiorana da capital. Com o grande crescimento populacional
de Salvador, a Mata Escura foi objeto do avanço urbanizado”.
Saul: - “Sobre a origem do nome do bairro da Mata Escura se tem a
suposição de ter vindo da tradução do ioruba igbedu que quer dizer Beiru,
cuja tradução para o português é Mata Escura”.
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3 Planejamento, revisão:

Saul: - “A mata escura tem uma história boa. Era um quilombo, os escravos
fugidos ficavam aqui”!
Saul: - “Agora por que esse nome Mata Escura? Porque só tinha mato”.
Mestre: - “Jardilino fala: - Meu jovem Saul. Sim. Aqui no passado foi
quilombo. Essa informação já serve para a gente valorizar os negros
escravizados, portanto nossos ancestrais, nosso povo”.
Saul: - “Fale mais sobre o bairro”.
Mestre: - “Isso. Pode falar sim”.
Saul: - “Certo, vou pesquisar depois eu falo”.
Saul: - “Sobre a origem do nome do bairro da Mata Escura se tem a
suposição de ter vindo da tradução do ioruba igbedu que quer dizer Beiru,
cuja tradução para o português é Mata Escura”.
Mestre: - “Incógnita que está sentado próximo ao computador, diz: - Pessoal,
andei pesquisando e vi esse portal. A gente pode construir a história do
nosso bairro e colocar aqui. Vejam: http://www.tbccabula.com.br/bairros”.
Lana: - “Eu gostei dessa ideia”.
Deodoro: - “Tenho que discordar do caramada Saulo, pessoal! (Digo num
tom forte e frenético)”.
Mestre: - “Amaral pergunta a Deodoro: Por que meu amigo”?
Deodoro: - “O nome do Bairro se deve a mata ser densa e escura. Como
pode ter conotação ioruba, se é uma palavra portuguesa? (Pergunto de modo
afrontoso)”.
Mestre: - “Amaral fala: - Sim, meu querido Saul [...] sua curiosidade e
esforço em nos ajudar valeu. O importante é que estamos tentando tecer
nossa história e valoriza nosso bairro”.
Mestre: - “Amaral: - Quero mesmo é organizar o TBC aqui na Mata Escura.
Com essa história do quilombo e o que temos de bom hoje aqui no bairro,
hein? O que vocês entendem disso? Preciso de apoio”.
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