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O SONHO VIROU REALIDADE
“A comunidade unida
Fez o sonho virar realidade
Na horta plantamos sementes
Na escola crianças contentes
Até os buracos fétidos se transformaram
Hoje 600 metros de rua na Baixa do Reggae
Se oficializou na Engomadeira, isso é cultura.
De xicarangoma, goma, de goma, de engoma
O couro para o xirê festejar... mão no pilão
Águas límpidas da Baixa de Nanã
Fontes, sapos, sede, quilombos do amanhã.
Hoje os sonhos já deram passos
Reagem os corpos inocentes
Do povo que aportou em terra brazilis
E o vento áfrico nas flautas nativas,
Pois os peles vermelhas não vieram das índias,
Nem o branco da lua,
mas todos são filhos de Tupã
É realidade, seu moço...
É pouca educação popular
Para saciar a sede e sorrir...
Ih! Já foi”.
Domingos Sérgio Freitas Silva (2018)
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RESUMO
Esta tese apresenta aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais e modos de agir e produzir
de iniciativas socio produtivas do Antigo Quilombo Cabula que buscam percursos alternativos
e concepção de desenvolvimento mais inclusivo na realidade concreta da vida em comunidades
periféricas que se configuram irradiadoras da ecossocioeconomia e do empreendedorismo
social, resultando em ecossocioempreendimentos. Antigo Quilombo Cabula é um espaço
urbano contemporâneo formado por dezessete bairros situados no entorno da Universidade do
Estado da Bahia cujos legados e tradições de matriz africana e indígena afloram nas
manifestações artísticas e culturais produzidas pelas iniciativas individuais e coletivas,
convivendo com escassas oportunidades de geração de renda e emprego, bem como
dificuldades para dar visibilidade aos seus empreendimentos. Identificada a ausência de
mapeamento destas iniciativas populares socio produtivas que se aproximam das concepções
teóricas elencadas, tem-se como objetivo analisar as iniciativas socio produtivas como
potencializadoras do ecossocioempreendedorismo no contexto do Antigo Quilombo Cabula.
Por meio de pesquisa descritiva-analítica, com abordagem qualitativa e exploratória, a
investigação configura-se em estudo de quatro casos nos bairros Barreiras e Mata Escura,
integrantes do Antigo Quilombo Cabula e apresenta o perfil e as características, as
potencialidades e limitações, as práticas inerentes ao contexto sócio histórico e implicações no
desenvolvimento territorial sustentável; construído com a colaboração dos partícipes da
pesquisa em atendimento às demandas identificadas, um guia orientador com informações
sobre projetos de fomento, captação de financiamento e participação em editais para
potencializar a organização e visibilização de ecossocioempreendedores que atuam em
atividades artísticas e culturais. Como critérios de escolha das iniciativas socio produtivas
investigadas, destaco a atuação nas áreas de cultura, arte e educação, a participação nas
atividades do Projeto de Turismo de Base Comunitária do Cabula e entorno (TBC Cabula) e a
disponibilidade em participar da pesquisa. Os resultados demonstram que as iniciativas socio
produtivas pesquisadas possuem atributos de ecossocioempreendedorismo, fortalecem e
promovem articulação com outros empreendimentos e/ou iniciativas, atuam na transformação
da comunidade local com mediação educativa, como protagonistas do desenvolvimento
territorial sustentável, norteadas pelo empoderamento, participação, identidade cultural, ação e
organização
política
e
articulação
institucional,
princípios
fundantes
do
ecossocioempreendedorismo. Constatou-se que existe uma dinâmica produtiva nas ações
expressas nas identidades e nas práticas sociais, culturais, políticas e religiosas, surgidas no
mundo da vida dos ecossocioempreendedores na forma de ecos do contexto sócio histórico que
gerou os liames e vínculos dessa localidade e, estão enlaçados em modos de organização e de
produção peculiares, tecidos na trama da identidade cultural presentes nos saberes e fazeres
instituídos, como possíveis elos de conexão entre esses pontos de conhecimento.
Palavras-chave: Iniciativas socio produtivas. Ecossocioeconomia. Empreendedorismo Social.
Ecossocioempreendedorismo. Antigo Quilombo Cabula.
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ABSTRACT
This thesis presents socioeconomic, cultural and environmental aspects and ways of acting and
producing of Old Quilombo Cabula's socio-productive initiatives in search of alternative
pathways and a more inclusive conception of development that occur in the concrete reality of
life in peripheral communities that are radiating from the ecosocioeconomics and social
entrepreneurship, resulting in eco social entrepreneurship. Old Quilombo Cabula is a
contemporary urban space formed by seventeen neighborhoods located around the University
of the State of Bahia whose legacies and traditions of African and indigenous matrix emerge in
the artistic and cultural manifestations produced by individual and collective initiatives, living
with scarce opportunities to generate income and employment, as well as difficulties in giving
visibility to their enterprises. Identifying the absence of mapping of these popular socioproductive initiatives that are close to the theoretical conceptions listed, we aim to analyze the
socio-productive initiatives that enhance eco-social entrepreneurship in the context of the Old
Quilombo Cabula. Through descriptive-analytical research, with qualitative and exploratory
approach, the investigation is configured in a study of four cases in Barreiras and Mata Escura
neighborhoods, members of the Old Quilombo Cabula and presents the profile and
characteristics, the potentialities and limitations, the practices inherent to the socio-historical
context and implications for sustainable territorial development; built with the collaboration of
the research participants in meeting the identified demands, a guiding guide with information
on funding projects, fundraising and participation in public notices to enhance the organization
and visibility of eco social entrepreneurs who work in artistic and cultural activities. As criteria
for choosing the socio-productive initiatives investigated, I highlight the performance in the
areas of culture, art and education, participation in the activities of the Community-based
Tourism Project of Cabula and surrounding area (TBC Cabula) and the willingness to
participate in the research. In this context, the researched socio-productive initiatives have
attributes of eco social entrepreneurship, strengthen and promote articulation with other
enterprises and / or initiatives, act in the transformation of the local community as protagonists
of sustainable territorial development, guided by empowerment, participation, cultural identity,
politicalha aciona and organization and institutional articulation, founding principles of the ecosocial entrepreneurship. It was found that there is a productive dynamic that is coated in the
actions that are expressed in the identities and social, cultural, political and religious practices
that emerged in the world of life of the eco-social entrepreneurship in the form of echoes of the
socio-historical context that generated the links and bonds of this. locality and, are intertwined
in peculiar modes of organization and production, woven into the fabric of cultural identity
present in the knowledges and instituted doings, as possible links between these points of
knowledge.
Keywords: Socio-productive initiatives. Ecosocioeconomics. Social entrepreneurship. Eco
social entrepreneurship. Old Quilombo Cabula.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1

Remanescente de Mata Atlântica no Antigo Quilombo Cabula 21

Figura 2

Bairros do Antigo Quilombo Cabula que integram a ação do TBC

Cabula

36

Figura 3

A Cidade do Salvador no ano 1600

38

Figura 4

Freguesia Santo Antônio Além do Carmo situando o Cabula

44

Figura 5

Mapa de situação do Antigo Quilombo Cabula

48

Figura 6

Principais vias de acesso ao Antigo Quilombo Cabula, situando a

UNEB

61

Figura 7

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, Salvador 62

Figura 8

Mapa de Prefeituras-bairro da Cidade do Salvador

64

Figura 9

Representação da ecossocioeconomia

79

Figura 10 Representação conceitual do TBC Cabula

89

Figura 11 Elementos fundantes do empreendedorismo social

97

Figura 12 Conferência de Abertura do VIII ETBCES (2018)

110

Figura 13 Palavras e expressões frequentes na roda de conversa

111

Figura 14 Print do Grupo Ecossocioempreendedores no WhatsApp

112

Figura 15 Identidade visual do ecossocioempreendedor

112

Figura 16 Poluição ambiental no Horto do Cabula

125

Figura 17 Contexto contemporâneo do Antigo Quilombo Cabula

130

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Terreiros de candomblé em ordem cronológica de fundação

55

Quadro 2 Aspectos teóricos da abordagem da economia solidária por autor 82
Quadro 3 Concepções teóricas para empreendedorismo e empreendedor

92

Quadro 4 Definição de empreendedores sociais em diferentes abordagens

95

Quadro 5 Matriz de estrutura lógica da pesquisa

104

Quadro 6 Iniciativas socio produtivas por bairro e atuação do Antigo Quilombo
Cabula

107

Quadro 7 Princípios norteadores da ação do Ecossocioempreendedorismo
132
Quadro 8 – Protocolo do estudo de caso

164

LISTA DE TABELAS
Tabela 1

Conjuntos habitacionais associados ao Cabula

Tabela 2

Características sociodemográficas dos bairros associados ao Antigo

Quilombo Cabula.

59

65

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ABCSME

Associação Beneficente Cultural Social da Comunidade de
Mata Escura

ACOPAMEC

Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e
Calabetão

AMME

Associação de Moradores de Mata Escura

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior

CEAO

Centro de Estudos Afro-Orientais

CEDURB

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia

CEF

Caixa Econômica Federal

CFES

Centros de Formação em Economia Solidária

CESOL

Centro Público de Economia Solidaria

CETEBA

Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia

CHESF

Companhia Hidroelétrica do São Francisco

CMMAD

Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento

COAPES

Núcleo de Cooperação e Ações em Políticas Públicas e
Economia Solidária

COELBA

Companhia de Energia Elétrica da Bahia

COMOBA

Conselho de Moradores das Barreiras

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

EMBASA

Empresa Baiana de Águas e Saneamento

ETBCES

Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia
Solidária

FBES

Fórum Brasileiro de Economia Solidária

FURB

Fundação Universidade Regional do Paraná

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDH

Índice de Desenvolvimento Humano

IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ITCP

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares

IUCN

International Union for Conservation Nature

NECOS

Núcleo de Ecossocioeconomia

PDDU

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador

PLANDURB

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano para a Cidade de
Salvador

PNAD

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios

PNUMA

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

PPGEDUC

Programa
de
Pós-graduação
Contemporaneidade

RAU+E/UFBA

Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e
Engenharia da Universidade Federal da Bahia.

SCIELO

Scientific Electronic Library Online.

SEMA

Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado da Bahia

SENAES

Secretaria Nacional de Economia Solidária

SETRE

Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda

SICAD

Sistema Cartográfico e Cadastral

SSEETU

Sociedade Solidária, Educação, Espaço e Turismo

TBC CABULA

Turismo de Base Comunitária do Cabula e entorno

UEFS

Universidade Estadual de Feira de Santana

UFBA

Universidade Federal da Bahia

UFP

Universidade Federal do Paraná

em

Educação

e

UNEB

Universidade do Estado da Bahia

UNESCO

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura.

UNISOL

União e Solidariedade das Cooperativas do Estado de São
Paulo

UNITRABALHO Rede Universitária de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho
OEA

Organização dos Estados Americanos

ONU

Organização das Nações Unidas

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

21

1.1 VIVÊNCIAS E TRAJETÓRIA INICIAIS

22

1.2 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA E OBJETIVOS DE PESQUISA

25

1.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA

27

1.4 RELEVÂNCIA SOCIAL E TEÓRICA

29

1.5 CONFIGURAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA TESE

.....31

2 CONTEXTO DA PESQUISA: O ANTIGO QUILOMBO CABULA

34

2.1 DINÂMICA SOCIOESPACIAL DA CIDADE DO SALVADOR

37

2.2 FORMAÇÃO, DESTRUIÇÃO E FRAGMENTAÇÃO DO QUILOMBO

42

2.3 QUILOMBO COMO EMPREENDIMENTO SOCIO PRODUTIVO

50

2.3.1 Iniciativas socio produtivas de matriz africana e indígena

51

2.3.1.1 Práticas indígenas: ontem e hoje

52

2.3.1.2 Práticas africanas: de além-mar para cá

54

2.4 RECONFIGURAÇÃO E TRANSFORMAÇÕES

56

3 BASES CONCEITUAIS

67

3.1 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

67

3.1.1 Educação e participação

68

3.1.2 Desenvolvimento Sustentável, identidade cultural e empoderamento

70

3.2 ECOSSOCIOECONOMIA: PRINCÍPIOS E INTERRELAÇÕES

76

3.2.1 Economia Solidária

81

3.2.1Turismo de Base Comunitária

87

3.2.1.1 TBC Cabula

88

3.3 EMPREENDEDORISMO SOCIAL: CONCEITO, TIPOLOGIA E ATUAÇÃO

.... 90

3.3.1 Aspectos históricos e conceituais

91

3.3.2 Tipologia e atuação do empreendedores sociais

96

3.4 ECOSSOCIOEMPREENDEDORISMO: ASPECTOS TEÓRICO-EMPÍRICOS

. 98

4 PROCEDIMENTOS, PERCURSOS E RECOLHA DOS DADOS

101

4.1 PROCEDIMENTOS E AÇÕES METODOLÓGICAS

102

4.2 PERCURSOS E RECOLHA DE DADOS

105

4.3 ELABORAÇÃO DO GUIA INFORMATIVO COM ECOSSOCIOEMPREENDEDORES
...109
5 RESULTADOS: EXPERENCIANDO O ECOSSOCIOEMPREENDEDORISMO
112
5.1 INSTITUTO PARA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

114

5.2 DENISSENA OPERÁRIO CULTURAL

119

5.3 ADOLESCER COM ARTE

...122

5.4 CIA DA MATA

...126

6 CONCLUSÕES

132

REFERÊNCIAS

138

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

160

APÊNDICE B – Entrevista Semiestruturada

161

APÊNDICE C – Cronograma da pesquisa

163

APÊNDICE D – Protocolo do Estudo de Caso

164

APÊNDICE E – Autorização do uso de imagem

164

APÊNDICE F – Guia informativo para ecossocioempreendedores culturais

165

21

Figura 1: Remanescente de mata atlântica no Antigo Quilombo Cabula
Fonte: A autora (2018)

"O que vejo é o crescimento demográfico e a desconfiguração que não
é poética. Me faz refletir o passado, presente e questionar o futuro.
Sinto a necessidade de mais expressão artística quando vejo essa
realidade na comunidade Cabula” (DENISSENA,2019).

___________________________________________________________________________

1 INTRODUÇÃO
Ao iniciar o capítulo introdutório compartilho momentos da minha trajetória
profissional,

buscando

estabelecer

pontes

entre

meu

caminho

formativo

e

o

ecossocioempreendedorismo, termo que nomeio e considero ter sua gênese em iniciativas socio
produtivas desenvolvidas no Antigo Quilombo Cabula.
Buscando compreender, empírica e teoricamente, a propositura desse termo no processo
de construção da pesquisa, tomei dois eixos teóricos: o primeiro, a ecossocioeconomia que
valoriza a preservação de relações sociais em bases mais solidárias; a geração de trabalho e renda
por meio de modos de produção e de distribuição mais associativistas e auto gestionárias; uso
adequado dos recursos naturais e das habilidades humanas locais na perspectiva do
desenvolvimento sustentável; o segundo, o empreendedorismo de cunho social que se refere ao

empoderamento, a inclusão social e à sustentabilidade e, serão oportunamente explicitados.
Esse processo provocou desejos, vontades e buscas, mas também acarretou anseios,
inquietudes, desassossego diante das possibilidades que a problematização teórica propicia, das
escolhas metodológicas e a necessidade de analisar e interpretar o que se ouviu e viu nos dados
coletados em campo, ampliando visões, ressignificando percepções e práticas, constituídas no
percurso do fazer científico da tese.

22

1.1 VIVÊNCIAS E TRAJETÓRIAIS INICIAIS
O meu interesse pelo tema empreendedorismo surgiu no ano de 2003 por ocasião da
elaboração da dissertação de mestrado em Administração Estratégica na Universidade Salvador
(UNIFACS), quando realizei a pesquisa sobre a gestão das Organizações Sociais Irmã Dulce
(OSID), aprofundando conhecimento sobre os percursos de constituição e de gestão de uma
entidade que foi fundada no ano de 1959 e oferta serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação
e assistência social às camadas populares da Bahia.
A OSID foi idealizada pela iniciativa pessoal de Irmã Dulce, religiosa da Congregação
das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus que norteava suas ações com
base na caridade cristã e na justiça social, tendo se estabelecido do bairro de Roma, em Salvador
assumindo riscos de empreender com recursos limitados, tendo contado com apoio de parceiros
da iniciativa privada e da sociedade baiana.
A pesquisa documental evidenciou o estilo de gestão e a liderança de Irmã Dulce que
podem ser consolidadas em quatro vertentes do empreendedorismo social de acordo com as
propostas de Dees (2001), Albagli e Maciel (2003), compartilhadas por Mort et al. (2003),
Oliveira (2004), Melo e Froes (2004), Macedo e Boava (2008): a) conhecimento sobre as
necessidades sociais e habilidades para lidar com o contexto; b) capacidade de mobilizar ideias,
competências e recursos em torno de objetivos voltados ao bem comum; c) inconformismo e
indignação com injustiça e desigualdade; d) presença de valores e visão de mundo da fundadora
na cultura organizacional dando coerência e influenciando as atividades realizadas.
Na análise dos discursos dos gestores, ressaltou-se algo concreto e vivo, evidenciado
nas palavras e nas coisas ditas por eles: Irmã Dulce era uma empreendedora social com visão
de futuro; ela dizia que todo trabalho era digno e era preciso educar os jovens para ter
um ofício, assim transformar suas vidas (grifo nosso).
Estas frases ficaram registradas nos meus pensamentos e instigando a retomar estudos
no âmbito das discussões sobre o empreendedorismo social para aprofundar conhecimento em
outros contextos, demarcando o meu ingresso no magistério superior no ano de 2003 e o desejo
de preencher vazios de minha formação acadêmica.
Nesse momento, aflorou a decisão de me afastar das atividades de gestão no ambiente
empresarial até então exercidas em organizações privadas nacionais e multinacionais que por
mais de 25 anos proporcionaram acumular conhecimentos e vivências e dão sentido a minha
vida pessoal e profissional; ao direcionar os esforços no sentido de imergir no estudo do
empreendedorismo, e caminho em direção à docência, em busco de concretizar o desejo por
algo concreto – “ser professor”.
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A partir daí, sigo nesse caminhar pela docência no ensino superior em instituições
privadas e, no período de 2004 a 2009, participei da implantação de componente curricular
empreendedorismo em curso de graduação por meio de uma abordagem pedagógica de
educação empreendedora que propiciasse a autonomia e capacidade crítica-reflexiva do aluno
em acordo com os ensinamentos de Freire (1996) e o conhecimento acerca dos processos de
geração de valor social e de lucro.
Neste percurso, algumas pistas apontavam acentuado interesse dos educandos nas
possibilidades e capacidades do conhecimento empreendedor para gerar negócios próprios, em
simulações empresariais e fomento ao desenvolvimento econômico, evidenciando que aquela
proposta educativa se distanciava da vertente do empreendedorismo voltado à geração de valor
social, para além do lucro e das relações de mercado, não ecoando naquele contexto.
Consciente que minha prática docente baseada naquelas diretrizes pedagógicas e
metodológicas carecia de novos desafios, me submeti ao concurso público no ano de 2010 na
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para atuar no curso de Ciências Contábeis em Senhor
do Bonfim, onde permaneci durante o estágio probatório, tendo criado a Revista de Gestão,
Finanças e Contabilidade, da qual sou editora.
Com a remoção para o Colegiado do Curso de Administração do Departamento de
Ciências Humanas, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, iniciei no ano de 2014 o
projeto de extensão Cine Clube Adm com a proposta de mediação educativa do cinema como
prática potencializadora de aprendizagens e compartilhamento de experiências, abordando
temáticas voltadas à gestão e empreendedorismo social para a comunidade interna e do entorno
da universidade; no entanto, a participação da comunidade no entorno não atendeu às
expectativas de aproximação para dialogar com suas experiências produtivas.
O desejo de imersão em experiências produtivas para além dos muros da universidade
veio a se concretizar no ano de 2015 ao ser acolhida pelo Grupo de Pesquisa Sociedade
Solidária, Educação, Espaço e Turismo (SSEETU) da UNEB que, com apoio de pesquisadores
vem construindo conhecimento com as comunidades1 do Cabula e entorno as quais reconhecem
e legitimam esta localidade como Antigo Quilombo Cabula, conforme foi revelado nos
processos de interação e escuta mediados pelo grupo, sendo essa a referência socio histórica e
geográfica adotada nesta pesquisa, abordada adiante no decorrer do presente estudo.
1

Para fins desta pesquisa, a concepção de comunidade contempla a perspectiva de fenômeno histórico e social
pautada nas seguintes referências: territorialidade, relações recíprocas, coesão social, sentimento comunitário, em
consonância com o pensamento de Cohen (1985, p.13), quando a reconhece como “espaço de afirmação de
identidades e partilha de interesses comuns” e, em termos de organização social e política pode ser representada
“por uma estrutura intrincada de relações e modos de pertença social”
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No SSEETU passei a interagir com o projeto Turismo de Base Comunitária no Cabula
e entorno (TBC Cabula) como participante do eixo: Cooperativismo, Economia Solidária,
Tecnologias Sociais e Inovação e conhecer uma metodologia participativa, colaborativa,
formativa e solidária, articulado à pesquisa, ensino e extensão, construindo alternativas com
comunidades para o desenvolvimento no Antigo Quilombo Cabula, a partir de princípios do
turismo de base comunitária e da ecossocioeconomia, respeitando os saberes, fazeres e cultura
locais.
O Antigo Quilombo Cabula na contemporaneidade é uma extensa área situada entre a
rodovia federal BR 324 e a Avenida Luís Viana Filho (conhecida como Avenida Paralela) que
foi palco de ocupação por povos indígenas tupinambás, africanos e afro-brasileiros, de
segregação socioespacial e a existência de um quilombo onde se abrigavam aqueles que,
oprimidos e reprimidos pela sociedade colonial escravagista, subverteram a lógica
socioeconômica vigente, por conta e risco próprios, estabelecendo relações de colaboração e
sociabilidade para sobreviver e empreender no sentido de realizar a tarefa de exercer a
liberdade (grifo nosso), experenciando atividades socio produtivas.
Neste sentido, o Antigo Quilombo Cabula é o campo empírico desta investigação, com
as cenas do seu contexto socio histórico, a constituição da localidade, os processos de
urbanização e expansão, as implicações decorrentes desses processos na atualidade, assim como
a investigação das iniciativas socio produtivas realizadas nas comunidades.
No acolhimento e aproximação com as comunidades constatei um vasto acervo de
produções culturais que exteriorizam valores e práticas de matrizes indígenas, africanas e afrobrasileiras, necessitando de valorização, organização e visibilidade; apesar de fragilizadas por
problemas decorrentes de ausência/limitação de serviços públicos essenciais, grupos e
coletivos, formais e informais realizam suas atividades socio produtivas com base nos saberes
tradicionais e em práticas educativas não formais.
Nesta perspectiva, encontro sentido e incentivo no dizer de Francisca de Paula Santos
da Silva (2012, p. 12) acerca da importância de vivências e oportunidades de diálogo com as
comunidades do Antigo Quilombo Cabula, em termos de “socializar saberes e produzir
conhecimento, vivenciar aprendizagens colaborativas e coletiva que dinamizam essas relações”
materializadas pela proposta do turismo de base comunitária em ofertar produtos e serviços
turísticos com a participação ativa da comunidade, valorização da história e a cultura local, dos
práticas e pelos pressupostos da ecossocioeconomia no que concerne à gestão organizacional
na perspectiva de se pensar e agir com um olhar social, econômico e ambiental para atividades
socio produtivas.
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A abordagem de gestão interorganizacional na perspectiva socio produtiva e
sociopolítica proposta pela ecossocioeconomia, segundo Sampaio (2010) constitui-se em
experiências socio produtivas, originadas de insatisfação com a racionalidade utilitarista
econômica vigente, na quais saberes e práticas do cotidiano propiciam a ambiência do
desenvolvimento local e participação dos atores envolvidos, em base solidária, sustentável,
colaborativa e educativa.
Retomo minha inquietação sobre o papel do empreendedorismo de base social como
possibilidade de articulação e mobilização desses atores em torno das suas demandas locais,
levando em conta a possibilidade de uma outra lógica que maximize o impacto social nas
comunidades, fundamentado em princípios mais humanístico, enfatizando o desenvolvimento
nos aspectos social, econômico, cultural, educativo e sustentável.
Com estes pressupostos teóricos ingressei no doutorado do Programa de Educação e
Contemporaneidade (PPGEduC) da UNEB, na Linha 3 - Educação, Gestão e Desenvolvimento
Local Sustentável, sintonizada com o objetivo principal dessa linha de estudos que se propõe a
estudar os conceitos, teorias e práticas relativos aos processos educativos associados aos
propósitos da gestão do desenvolvimento local sustentável, enfatizando as políticas sociais e
práticas participativas.
Neste percurso, me aproximei das práticas participativas do Antigo Quilombo Cabula,
estabeleci relações de confiança e partilha de conhecimentos e, assim, se fui construindo o
caminho da minha pesquisa, revelando trilhas, inquietações, possibilidades e limites.
1.2 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA E OBJETIVOS DE PESQUISA
A partir do envolvimento e participação nas comunidades do Antigo Quilombo Cabula,
os primeiros olhares revelam esforços de iniciativas socio produtivas de grupos formais e
informais de produção cultural, associação de moradores, organizações sociais, coletivos,
fórum de discussão, entre outros movimentos em busca de diálogo e conhecimento para lidar
com uma realidade que não lhes favorece por conta de ausência de políticas públicas
estruturadas, urbanização precária, limitações de infraestrutura básica - saneamento, transporte
coletivo, segurança pública, enfim, questões urbanas da contemporaneidade que denotam
exclusão e desigualdade social.
Essa realidade é complexa e afeta as comunidades do Antigo Quilombo Cabula e demais
localidades da periferia de Salvador, onde as condições socio econômicas adversas impactam
na sobrevivência das pessoas e a fragilidade de serviços públicos repercute na violação de
direitos sociais e violência urbana.
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Com uma população estimada de 2. 857.329 habitantes no ano de 2018 e taxa média de
desocupação de 15,8 % nos três primeiros meses do ano de 2019; neste sentido, esses índices
colocam Salvador entre as capitais que teve maior alta no desemprego no período, conforme
expressados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) divulgada
pelo IBGE (2019). Apesar de Salvador ter alcançando um IDH2 de 0,759, superior ao do Brasil
(0,744), apresenta índices de considerável pobreza e vulnerabilidade social3, os quais afetam a
capacidade de acesso à trabalho e renda.
Neste contexto, busco compreender como iniciativas socio produtivas se aproximam das
concepções teórico-metodológicas de empreendedorismo social e da ecossocioeconomia,
configurando em ecossocioempreendedorismo e, de que modo se organizam, em suas
dinâmicas locais coletivas ou individuais de trabalho e renda, seus modos de vida para lidar
com as questões estruturais e sociais.
Ecossocioempreendedorismo constitui-se por ações socio produtivas formativas e
informativas em comunidades populares urbanas onde indivíduos ou grupos organizados
formal ou informalmente, em constante processo de construção e reconstrução colaborativa e
participativa, mediado por processos educativos não formais, articulam saberes e fazeres
tradicionais, visando empoderamento e geração de valor social, oportunizando espaços de
reflexão, produção e difusão de conhecimento com vistas ao desenvolvimento na perspectiva
local e sustentável.
Neste contexto, o problema que orienta a presente pesquisa está em constatar: Quais
elementos sugerem que as iniciativas socio produtivas do Antigo Quilombo Cabula
configuram-se em ecossocioempreendedorismo?
Essa indagação emerge de observação de campo e de diálogos realizados com
partícipes compromissados (grifo nosso), idealizadores de iniciativas socio produtivas
populares, considerando que elas não se encenam sem colaboração, participação e
envolvimento de diversos atores na esfera socio política.
Aponto as questões que surgiram diante de vivências e evidências observadas no
decurso da pesquisa e norteiam essa investigação: Quais iniciativas socio produtivas no Antigo

2

IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano que registra os dados de saúde, educação e renda, medidos pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (IBGE, 2010).Estes dados estão disponíveis em
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/pesquisa/37/30255. Acesso em 05 jan. 2018.
3
Nesta tese, adoto o conceito de vulnerabilidade social não restrito apenas a categoria econômica, e tem um sentido
mais abrangente, por acreditar visto que ela é resultante da combinação de transformações no contexto histórico e
sócio-político que vão incidir sobre um dado grupo social, perpassa por aspectos etnia, gênero, orientação sexual,
religião, afetando a capacidade de mobilidade nas estruturas da vida em sociedade (ABROMOVAY et al., 2002;
AYRES, 1999; MONTEIRO, 2007.
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Quilombo Cabula se aproximam dos fundamentos da ecossocioeconomia e do
empreendedorismo social e se conformam como ecossocioempreendimentos? Como iniciativas
socio produtivas empreendedoras se organizam, apropriam-se de saberes e legados, visibilizam
suas ações, desenvolvem parcerias e processos formativos em sua atuação no território? De que
forma as iniciativas socio produtivas podem se organizar e evidenciar suas produções, captar
recursos e gerar valor social?
O objetivo geral pode ser assim definido: Analisar as iniciativas socio produtivas do
Antigo Quilombo Cabula, sua organização e visibilidade como potencializadoras de
ecossocioempreendorismo.
Ao longo do percurso de elaboração do objetivo e em função do processo contínuo de
ação e reflexão da pesquisa, considerando os elementos do contexto que a influenciam, foram
desenhados os objetivos específicos:
a) Mapear iniciativas socio produtivos do Antigo Quilombo Cabula que se relacionam
com os fundamentos da ecossocioeconomia e do empreendedorismo social, e se configuram de
em ecossocioempreendedorismo;
b) Descrever e analisar os ecossocioempreendimentos do Antigo Quilombo Cabula,
modo de produção e organização, apropriação de legados culturais, recursos, parcerias,
oportunidades, impactos e valor social, na perspectiva da mediação educativa e o
desenvolvimento territorial sustentável;
c) Propor um guia orientador para potencializar a organização e visibilização dos
ecossocioempreendimentos, a partir de demandas identificadas com participantes da pesquisa
Faz-se necessário apresentar a proposta metodológica na qual o estudo desenvolveu-se,
peculiaridades e elementos da pesquisa, assim como caminhos percorridos para alcance dos
objetivos elencados.
1.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA
A abordagem metodológica e o caminho percorrido para atingir o objetivo definido
nesta tese contempla a combinação de opções planejadas previamente e decisões tomadas no
percurso, em função do processo constante de diálogo ação/reflexão inerente a uma pesquisa
qualitativas e dos elementos do contexto que estão incutidos no presente estudo.
Da experiência nas atividades do grupo de pesquisa e o convívio com as comunidades
do Antigo Quilombo Cabula, emergiram questões que motivaram a desenhar e conduzir este
estudo num processo contínuo de partilha e interações, de escuta sensível, sem pretensão de
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construir modelos, mas de compreender a realidade social e adentrar neste contexto, bem como
buscar bases epistemológicas que se aproximassem da proposta da pesquisa.
Neste sentido, em termos de escolha metodológica optei pelo estudo de caso e a pesquisa
qualitativa, descritiva e interpretativa, sendo os procedimentos adotados a observação direta,
pesquisa documental, entrevista semiestruturada, roda de conversa e interação com os
participantes da pesquisa com a criação de um grupo de diálogo por meio da rede social
WhatsApp, as quais compõem as múltiplas fontes de informação – ou evidências e a
interpretação de dados sem a intenção de desenvolver comparações entre os quatro casos
estudados, e tampouco estabelecer generalizações a outros casos, mas de compreender
significados e interfaces com a experiência vivida, sem estabelecer relações de causa e efeito,
orientados para a descoberta com propõem Lüdke e André (2017), Yin (2015) e Merriam
(1988).
Bogdan e Biklen (1994) dizem que a investigação interpretativa-qualitativa busca
significados que as pessoas atribuem às suas vidas, com as suas perspectivas. A preocupação
em captar estas visões pessoais, leva os investigadores a confrontarem os participantes com os
dados e interpretação que é feita deles, havendo lugar para processos interativos por meio do
contato direto do pesquisador com o contexto estudado.
Nesta perspectiva, as fontes de evidências no contexto desse estudo de caso têm como
referências históricas, sociais, econômicas, entre outras o Antigo Quilombo Cabula e as práticas
sociais produtivas dos empreendimentos que compõem o campo empírico da investigação – os
ecossocioempreendedores que atuam em atividades artísticas e culturais na localidade,
especificamente nos bairros da Mata Escura e Barreiras.
Deste modo me proponho a construir, em colaboração conhecimento com esse
partícipes, para atendar demandas identificadas na pesquisa, auferindo legitimidade e validade
ao processo de organização e visibilização das produções dos integrantes deste estudo, cujo
recorte temporal compreende o ano de 2016 até o ano de 2019.
Por se tratar de uma investigação em um contexto sócio histórico onde emergem
contradições, tensões e conflitos, em localidade de vulnerabilidade social me proponho a
dialogar, refletir e construir alternativas com e não para o outro, sem levar fórmulas prontas,
nem impor meu modus operandi, estando aberta a escuta sensível dos implicados nesse
processo de investigação, de modo que os resultados sejam validados e aperfeiçoados por eles
(MATTA et al., 2014) conforme ocorreu com o processo de elaboração do guia orientador para
ecossocioempreendedores culturais que atuam no Antigo Quilombo do Cabula.
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Vale salientar que este processo de construção colaborativa e dialógica deste guia será
elucidado e descrito no decorrer da escrita da tese, em capítulo específico.
1.4 RELEVÂNCIA SOCIAL E TEÓRICA
A relevância social desse trabalho de tese consiste em dar visibilidade às iniciativas
socio produtivas ecossocioempreendedores do Antigo Quilombo Cabula, de modo a valorizar
o saber tradicional-comunitário, aproximar os saberes acadêmicos àqueles tecidos na vida
cotidiana dos sujeitos4, intentando contribuir com a construção de conhecimento de maneira
colaborativa e o compartilhamento de experiências e práticas, ensejando novas aprendizagens
e diálogos.
Investigar como estão organizadas as iniciativas socio produtivas das comunidades
sejam em bases individuais ou coletivas, pode revelar espaços de sociabilidade, troca de
conhecimento e experiências, formas alternativas pertinentes a um desenvolvimento mais
inclusivo, colaborativo, com dinâmicas e racionalidades próprias do contexto e realidade
sociais, por vezes invisíveis e à margem por serem geradas como estratégia de sobrevivência e
enfrentamento.
Do mesmo modo, ao propor mecanismos de organização e difusão da produção
emergente nas comunidades, abre-se espaço para demonstrar formas alternativas das suas
iniciativas socio produtivas, visibilizar saberes e fazeres, proporcionando a identificação, o
reconhecimento e a legitimação desses protagonistas na sociedade, denota a contribuição social
da pesquisa.
Ações

formativas

e

informativas

podem

contribuir

para

inserção

de

ecossocioempreendedores na cadeia socio produtiva do Antigo Quilombo Cabula, com o
compartilhamento de saberes e experiências nos espaços comunitários, estabelecimento de
laços de confiança e de cooperação, assim como a interação social e empoderamento, é a crença
dessa tese.
Neste sentido, identificamos a demanda de se criar um guia orientador para
ecossocioempreendedores que atuam em atividades artísticas e culturais no Antigo Quilombo
Cabula, propiciando informações para elaborar projetos culturais, obter financiamento,
participar em editais de fomento à cultura, com uma linguagem simples e objetiva, tendo sido
construído em colaboração com os partícipes da pesquisa.

4
Bourdieu (1990) busca romper com a designação de sujeitos como “autômatos regulados”, reintroduzindo no
campo das ciências sociais a concepção de “agentes sociais”, em espaços sócio e historicamente construídos,
atribuindo às suas práticas, um propósito ativo e inventivo, sendo essa a opção conceitual dessa tese, bem como a
denominação atribuída ao termo sujeito.
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Espero, ainda, que o presente estudo estimule a articulação e cooperação entre
universidade e comunidade, aproximando-as cada vez mais, ampliem suas atuações como
agentes de transformação de mobilização, imprimindo significação aos conhecimentos
partilhados e a função social da educação.
Ressalto a relevância teórica da tese por favorecer a construção de conhecimentos que
emergem de questionamentos ao paradigma determinista econômico vigente, do surgimento de
outras formas de lidar com os problemas sociais e de iniciativas socio produtivas direcionadas
ao bem-estar e melhoria de condições de vida da sociedade cujos contornos necessitam de
experimentação e evidências e, de uma postura metodológica contra hegemônica que ultrapassa
a análise teórica, articula prática e a teoria no contexto social contemporâneo.
Ao

explorar

os

temas

Ecossocioecomomia,

Empreendedorismo

Social

e

Ecossocioempreendedorismo nessa investigação científica almejo difundir este conhecimento,
acreditando que o estudo a que me propus realizar é desafiador, tem contribuição acadêmicosocial que impacta em formas alternativas de produção em comunidades populares e, na medida
em que for publicizado está aberto a novos aprofundamentos em futuras pesquisas.
Em relação ao ecossocioempreendedorismo, foram consultados o banco de teses e
dissertações do portal de periódicos da Capes, o banco de dados do SciELO e o site de busca
Google Acadêmico os quais não dispõem de informações sobre esta temática. Nesta trilha, não
se tem esboço teórico-empírico de uma abordagem socio produtiva que investigue comunidades
populares urbanas e seus modos de produção conectados às práticas afro-indígenas e afrobrasileiras, engendrada nos princípios da Ecossocioeconomia e do Empreendedorismo Social e
se conformem em ecossocioempreendedorismo.
Neste sentido, insere-se a relevância teórica desse estudo visto que os construtos
epistemológicos abordados representam esforços de pesquisa teórico-empírico no tocante à
compreensão conceitual de ecossocioeconomia e do empreendedorismo social, considerando
as concepções e pressupostos difundidos na literatura com um olhar e escuta sensível às
iniciativas socio produtivas empreendidas em comunidades populares do Antigo Quilombo
Cabula as quais são tecidas em acordo com os princípios do ecosssocioempreendedorismo que
está presente no cotidiano, nos modos de produção e nos saberes / fazeres identitários desses
empreendimentos.
No percurso dessa pesquisa, destaco a contribuição do aporte teórico metodológico do
TBC Cabula pela inserção dos seus fundamentos nos estudos realizados que estão alicerçados
em bases da solidariedade, da colaboração, do cooperativismo, do desenvolvimento territorial
sustentável e do respeito aos saberes das comunidades envolvidas no projeto, em que a educação se
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torna elemento estruturante ao seu objetivo principal, aprofundando estudos e pesquisas relativos

às outras formas de ver e ler o mundo, em especial aquelas construídas pelas comunidades do
Antigo Quilombo Cabula.
1.5 CONFIGURAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA TESE
Definidos os propósitos da tese, apresento o plano de capítulos de modo a propiciar a
compreensão da estrutura da tese que está organizada da seguinte forma: o primeiro capítulo
traz a introdução, vivência e trajetórias da pesquisador, oferece a contextualização do problema
de pesquisa, com o objetivo geral e os objetivos específicos; situam-se e justificam-se o
contexto, a escolha metodológica e o lócus da pesquisa.
O segundo capítulo versa sobre o contexto da pesquisa, relata o surgimento e a
transformações socioespaciais ocorridas no Quilombo Cabula desde a sua constituição inicial
considerando o processo de ocupação, segregação e transmissão de práticas e tradições dos
povos que aí se estabeleceram até a configuração atual cuja denominação Antigo Quilombo
Cabula reflete a percepção das comunidades pertencentes à localidade, tendo como pano de
fundo a formação e a dinâmica socioespacial da cidade do Salvador e a formação étnica da
cidade.
Trazer à cena o então distrito do Cabula como integrante da área rural suburbana da
freguesia de Santo Antônio Além do Carmo possibilita conhecer e compreender os percursos e
percalços daqueles que trilharam ladeiras, encostas e matas escuras dos arrabaldes e se
organizaram em movimento social quilombola lutando por liberdade, acolhimento, morada e
espaços para manifestar suas crenças, cultura, valores e habilidades - os índios, os negros
libertos e os brancos pobres, enfim povos à margem do sistema mercantilista e escravagista que
vigorou na cidade do Salvador por quase quatro séculos.
No processo de urbanização, ocorreu a transformação do espaço, novos padrões de
habilitação foram sendo introduzidos, surgindo mazelas da modernidade para as comunidades
que vão desde questões de mobilidade às limitações de acesso ao sistema público de saúde,
saneamento e educação.
O contexto produzido neste capítulo será o passo inicial para notabilizar o legado socio,
histórico e cultural dos povos que constituíram o Antigo Quilombo Cabula – indígenas,
africanos e afro-brasileiros, sendo, portanto, fundamental na identificação de iniciativas socio
produtivos voltados à sobrevivência e busca por liberdade até a ressignificação destas práticas
na sociedade pós-escravagista e aquelas presentes nas comunidades na contemporaneidade.
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Aponta as diferentes práticas que vêm sendo conduzidas no cerne do diálogo e da
formação de sujeitos conscientes dos legados construídos culturalmente de geração para
geração onde a natureza é fonte de sabedoria e de respeito destes nas comunidades.
A elaboração desse contexto foi delineada por meio de levantamento bibliográfico e
documental em inventários, certidões, mapas e fotografias, disponíveis nos arquivos e
bibliotecas públicas de Salvador, Bahia; em teses, dissertações, monografias e artigos sobre o
Cabula e entorno, além de matérias publicadas em jornais impressos e meios eletrônicos, assim
como a participação em atividades de campo que oportunizaram vivenciar a dinâmica de
comunidades nos bairros associados ao Antigo Quilombo Cabula.
Neste segundo capítulo convidado ao diálogo os seguintes autores reconhecidos neste
campo do conhecimento: Alfredo Rodrigues Matta (2013, 2014), Ana Amélia Vieira
Nascimento (2007), Ana de Lourdes Ribeiro da Costa (1989, 1991), Carlos Alberto Costa e
Silva (2011), Cid Teixeira (1978), João José Reis (2003, 2008), Júlio Cezar Melatti (2014),
Flávio dos Santos Gomes (2005, 2015), Kátia Mattoso (2003), Luciana da Conceição Almeida
Martins (2017), Luís Henrique Dias Tavares (2001, 2003), Maria Hilda Baqueiro Paraíso (1990,
1994, 2011), Rosali Fernandes (1993, 2004, 2006), Yeda Pessoa de Castro (2008), entre outros.
No terceiro capítulo destaco os elementos integrantes das bases conceituais da pesquisa
construídas a partir do arcabouço teórico no qual se insere a ecossocioeconomia, o
empreendedorismo social e a empiria do ecossocioempreendedorismo na perspectiva de
reflexão sobre o papel que formas alternativas de produção que acolham os princípios inerentes
a estes conhecimentos, na perspectiva do desenvolvimento territorial e da mediação educativa.
O capítulo está subdividido em quatros seções nas quais se intenta refletir sobre a
educação e o desenvolvimento sustentável, a ecosssocioeconomia, campo do conhecimento
recente com teoria própria, suas articulações com o desenvolvimento sustentável, as
experiências ecossocioconômicas – Economia Solidária e Turismo de Base Comunitária,
discorre sobre o

empreendedorismo

social,

conceito,

tipologia

e atuação

e o

ecossocioempreendedorismo, nos aspectos teóricos-empíricos de um conceito em construção.
Nessa discussão acerca da ecossocioeconomia, desenvolvimento territorial sustentável
e empreendedorismo social, dimensão educativa, participação, identidade cultural e
empoderamento estão presentes no diálogo com os seguintes autores: Alex Nicholls (2006),
Amartya Kumar Sen (2000), Carlos Alberto Cioce Sampaio (2010, 2018, 2019), Eduardo José
Fernandes Nunes (2007), Euclides Mance (2000, 2003), Francisca de Paula Santos da Silva
(2012, 2013), Francisco Paulo de Melo Neto (2004), Gregory Dees (2009, 2015), Ignacy Sachs
(1986, 2006, 2007), Marcos Arruda (2003), Maria da Glória Gohn (2006), Moacir Gadotti
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(1985, 1979, 2008), Paul Singer (2002, 2004), Paulo Freire (1987, 1997, 1999, 2008), Shaker
Zahra, Eric Gedajlovic, Donald O. Neubaum e Joel M. Shulman (2009), entre outros.
No quarto capítulo, descrevo o percurso metodológico, aspectos da pesquisa, a estrutura
e o protocolo da pesquisa, procedimentos e instrumentos da recolha de dados, convido os
autores Hermengarda Alves Lüdke e Marli Eliza Dalmazo Afonso de André (2017), Maria
Lúcia Afonso e Flávia Lemos Abade (2008), Robert Yin (2015), Robert Bogdan e Sari Knop
Biklen (1994), Sahran Merriam (1988), entre outros.
No quinto capítulo, demonstro os resultados das análises acerca de iniciativas socio
produtivas ecossocioempreendedoras, suas características, modos de produção e organização,
aproximação com os fundamento da ecossocioeconomia e do empreendedorismo social, os
saberes, fazeres e legados, as atividades desenvolvidas e socialização do conhecimento
colaborativo, a visibilização das ações realizadas, percurso e processo de elaboração do guia
informativo com os ecossocioempreendedores, enfatizando a coautoria com os participantes da
pesquisa.
No sexto, enuncio as conclusões, destaco a definição do ecossocioempreendedorismo e
elenco os princípios que embasam este conceito teórico-empírico em construção, esboçado com
base nos elementos identificados nas iniciativas socio produtivas analisadas. Para além disso,
aponto limitações, novos questionamentos, caminhos a serem trilhados e outros estudos que
poderão aprofundar as temáticas investigadas
Compõem ainda este estudo, as referências bibliográficas, apêndices com os
documentos construídos para o desenvolvimento da pesquisa, incluindo-se o guia informativo
elaborado com ecossocioempreendedores culturais.
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2 CONTEXTO DA PESQUISA: O ANTIGO QUILOMBO CABULA
“Foi sua inserção lúcida na realidade, na situação
histórica que levou à crítica desta mesma situação
e ao ímpeto de transformá-la” (FREIRE, 2005, p.
61)

Este capítulo aborda o surgimento do Quilombo Cabula, constituição, localização,
segregação, destruição, legados e tradições dos povos que aí se estabeleceram – indígenas,
negros libertos, afro-brasileiros, aponta os aspectos socio produtivos do empreendimento
quilombo, as transformações e configurações ocorridas nos processos de urbanização, assim
como as implicações decorrentes desses processos até a configuração atual tendo como pano
de fundo a dinâmica socioespacial da Cidade do Salvador, revelando aspectos conceituais que
norteiam esse tese.
Na discussão sobre a constituição e configuração da cidade, situo a freguesia de Santo
Antônio Além do Carmo, que abrigou o distrito do Cabula, integrante da área ruralizada dessa
freguesia no período colonial, os primeiros movimentos de ocupação, a formação e destruição
do quilombo, assim como a fragmentação aí corrida, a contribuição dos legados culturais e das
práticas produtivas e a reconfiguração desse espaço urbano por ação do estado, pela ocupação
espontânea e atuação do capital imobiliário.
Quilombo é um termo origem africana que na língua banto representa arraial
improvisado, acampamento, fortaleza, conforme preconiza Gomes (2015) ao acrescentar que,
nas línguas Kimbundu e kicongo grafa-se mukambu e significa pau de fieira, suporte com
forquilhas usado na construção de choupanas em acampamentos. Para o historiador Alberto da
Costa e Silva "a palavra 'quilombo' teria o destino de ser usada com várias acepções, a mais
famosa delas a de habitação de escravos fugidos, em Angola, e a nesses refúgios que surgiram
no Brasil" (SILVA, 2011, p. 507).
Na percepção de Moura (1989, p.22), quilombo do ponto de vista econômico, social e
militar é núcleo articulador de variadas manifestações da resistência negra, considerando as
aspectos cultural, político e religioso e essa concepção é minha escolha para a realização desta
tese.
Vale salientar que esse estudo não se vai deter nas formas de aquilombamento e nem
descrever as diversas conotações históricas e transformações sobre o tema que estão presentes
na literatura e em variadas experiências de empreendimentos urbanos e rurais de enfrentamento
e resistência na atualidade, haja visto a delimitação já abordada.
Cabula é uma palavra de origem africana que, de acordo com a etnolinguista Yeda
Pessoa de Castro é oriunda da língua quicongo (kicongo) do tronco linguístico banto, grafada

35

Kimbula, o toque para os orixás Obaluaê e Bessen em Angola (CASTRO, 2008) onde se fala
essa língua e tem sentido como manifestação cultural e vai simbolizar resistência negra nessas
terras.
Rodrigues (1935) menciona a existência de um culto secreto conhecido por cabula
realizado nas matas dos arredores de Salvador, com hierarquia e liturgia próprios, conduzidos
por um sacerdote denominado Tatá (pai).
Para fins desta tese, adoto a concepção de Castro (2008) acerca do termo cabula pelo
sentido de resistência negra e de afirmação da origem do povo africano, aspectos muito
expressivos para esse trabalho de tese.
Ao associar os termos quilombo e cabula emerge o sentido do espaço - o lugar de
manutenção dos mitos e ritos da cultura africana com significados próprios, de sociabilidade e
solidariedade no enfrentamento às mazelas da escravidão e ao trabalho compulsório que a
dinâmica política e econômica impunha às classes sociais subalternas no períodos colonial e
imperial.
Nos períodos colonial e imperial, as terras onde estão situados os bairros associados ao
Antigo Quilombo Cabula eram chamadas genericamente “Cabula”, e reconhecidas pelas
características rurais e distância do centro urbano; com os planos de expansão da cidade do
Salvador, na década de 1970 veio a nomeação “miolo” da cidade, pela posição central em
termos espaciais e geográficos de acordo com os estudos sobre essa região realizados por
Fernandes (2004).
A leitura contemporânea Antigo Quilombo Cabula é proveniente de diálogos e da escuta
sensível às comunidades que o considera espaço de resistência e luta pela liberdade e autonomia
daqueles que aí residiram e deixaram seus legados culturais; conduzido por integrantes do TBC
Cabula, essa iniciativa resultou na delimitação de dezessetes bairros associados ao quilombo e
uma leitura contemporânea que compreende: 1) Arenoso, 2) Beiru, 3) Cabula, 4) Doron, 5)
Engomadeira, 6) Estrada das Barreiras, 7) Arraial do Retiro, 8) Fazenda Grande do Retiro, 9)
São Gonçalo do Retiro, 10) Mata Escura, 11) Narandiba, 12) Novo Horizonte, 13) Pernambués,
14) Resgate, 15) Saboeiro, 16) Saramandaia e 17) Sussuarana (SILVA, 2012).
A elaboração desse contexto foi delineada por meio de levantamento bibliográfico e
documental em inventários, certidões, mapas e fotografias, disponíveis nos arquivos e
bibliotecas públicas de Salvador, Bahia; em teses, dissertações, monografias e artigos sobre o
Cabula e entorno, além de matérias publicadas em jornais impressos e meios eletrônicos, assim
como a minha participação em atividades de campo que oportunizaram vivenciar a dinâmica
de comunidades nos bairros associados ao Antigo Quilombo Cabula.
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A configuração contemporânea do Antigo Quilombo Cabula encontra-se retratada na
Figura 2, exibe a delimitação supra citada, explicita os dezessete bairros, fruto da percepção das
comunidades sobre a localidade, respeita este posicionamento, bem como o acolhimento dos
integrantes do projeto TBC Cabula, e por conseguinte da propositura da pesquisa aqui relatada
a qual utiliza essa denominação para os bairros associados ao Cabula, lócus da presente
investigação.

Figura 2 - Bairros do Antigo Quilombo Cabula que integram a ação do TBC Cabula
Fonte: Pena (2016)

Conhecer o contexto sócio histórico de constituição do Quilombo Cabula ilumina o
percurso desta pesquisa, revelando os elementos propulsores das transformações sociais e
espaciais fundantes para se estabelecer as formas, os fios e os elos que se conectam e
reconectam à configuração inicial da Cidade do Salvador e os desdobramentos da imposição de
um processo de desenvolvimento eivado de um discurso modernizador para este espaço urbano,
inscrevendo-o nos problemas urbanos da contemporaneidade, mas distante da escuta às
demandas das comunidades que aí habitam.
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2.1 DINÂMICA SOCIOESPACIAL DA CIDADE DO SALVADOR
A Cidade do Salvador nasceu sob o planejamento e organização administrativa das
cidades europeias, tendo sua planta sido trazida de Portugal na comitiva de sede de Tomé de
Souza, governador geral que a fundou em 1549, sendo a primeira capital do Brasil colônia.
Construída paralela ao mar, organizada em freguesias com influência da igreja católica,
sendo a primeira a Freguesia de São Salvador na Sé, contribuiu na expansão do domínio
português com seu porto de abastecimento e de escoamento de recursos provenientes de
atividades extrativistas e agrícolas - pau-brasil, cana-de-açúcar, algodão e do fumo, entre outros
geradores de riqueza (NASCIMENTO, 2007).
No entorno da cidade, índios tupinambás já habitavam esta faixa litorânea da baía a qual
atribuíram a denominação Kirimurê cujo significado é grande mar interior em tupi
(ANDRADE, BRANDÃO, 2009), posteriormente nominada Baía de Todos os Santos.
Segundo Paraíso (2011), existiam cerca de cinco aldeias indígenas tupinambás entre as
localidades de Brotas e do Cabula e sete situadas entre a área compreendida pelas freguesias
urbanas, e a Rótula do Abacaxi.
A expansão e ocupação da cidade se dá em dois planos como pode ser observada na
perspectiva frontal exposta na Figura 3, datada do ano de 1600 com vista da Baía de Todos os
Santos.
No primeiro plano, situa-se o núcleo central na parte alta da cidade com a residência dos
governadores e arcebispos, igrejas, colégio e templo que pertenceram aos jesuítas, cadeia
pública, entre outras edificações do período colonial; caminhos, ladeiras e escadarias que
integravam a parte alta da cidade à parte baixa da cidade.
No segundo plano, na parte baixa, está localizada uma faixa litorânea da cidade, onde
se vê o sítio da Preguiça com trincheiras, canhões, edificações, ancoradouro, armazém, forte e
a Igreja de Nossa Senhora da Conceição.
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Figura 3 - A Cidade do Salvador no ano 1600
Fonte: http://www.cidade-salvador.com/seculo16/salvador-1600.htm. Acesso em 30 ago. 2017.

Os primeiros contatos dos portugueses com os índios foram pacíficos, encontro de duas
etnias: a primeira moldada na economia colonial - acumulação de riqueza, poder e subordinação
ao lucro, resistente às epidemias; a segunda, na economia de subsistência, organizados sem
hierarquia, em convivência solidária e comunitária nas aldeias, e despreparados para enfrentar
“epidemias de pestes mortais” (RIBEIRO, 2015, p. 32) e estabelecer relações nos padrões
culturais e econômicos do colonizador, conforme aponta Paraíso (1994)
Primando pela sua liberdade e preservação dos seus costumes, houve resistência por
parte dos índios à aculturação, tutela religiosa e escravidão imposta pelos portugueses forçandoos a trabalhar a seu serviço pessoal, na extração do pau-brasil e no transporte para feitorias onde
produtos eram depositadas para embarque e exportação à Europa, um negócio lucrativo para os
portugueses, bem como franceses, espanhóis e outros que contrabandeavam esta mercadoria.
Neste cenário, o trabalho forçado na lavoura e a obrigação de lutar em guerras para
combater e proteger a cidade contra invasores estrangeiros, o confinamento em aldeamentos e
missões com o propósito de catequese católica, aprendizado de ofícios para a construção das
habitações e igrejas, a imposição em aprender a língua portuguesa, resultaram em morte dos
índios, perda de suas terras e contágio por doenças trazidas pelos colonizadores.
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De um lado, índios hostis, plantadores de mandioca e milho, praticantes de caça e pesca,
lutando para não lhes tirarem as terras, realizando sua produção agrícola de subsistência; do
outro, índios cativos, a serviço da colonização trabalhando como cargueiro, remador, artesão e
guia ajudando aqueles que adentravam as matas em busca de riquezas naturais sem uma relação
de pertinência com o lugar e o meio ambiente.
A introdução da cultura da cana-de-açúcar iniciada em meados do século XVI acentuada
pela redução das reservas de pau-brasil, significou a ocupação de vastas áreas rurais ao entorno
da Baía de Todos os Santos e intensificação de mão de obra africana escravizada para realizar
trabalhos forçados. O desempenho do negro no trabalho extrativista e agrícola, comparado com
o do índio, gerou impacto positivo na economia colonial, aumento do contingente de escravos
que foi incorporado à força de trabalho, reduzido à condição de semoventes, sem liberdade e
tolhidos em suas manifestações culturais (OLIVER, 1994; REIS E SILVA, 1989; NETO, 2013;
REIS, 2017).
Nesta perspectiva, a formação étnica na cidade do Salvador evidencia três momentos:
desde sua fundação quando predominava a presença de povos nativos que a habitavam - os
índios; a chegada dos europeus, predominantemente os portugueses e, na segunda metade do
século XVI, a presença da força de trabalho dos africanos trazidos para trabalhar nas atividades
produtivas como escravos, seus descendentes (RISÉRIO, 2004) e, a mistura destes grupos
étnicos. Em seus estudos sobre a história da Bahia, Matta (2013) diz que a formação inicial
pode ter sido constituída por tupinambás, portugueses, espanhóis e franceses e os africanos
escravizados.
No que tange aos primeiros africanos que migraram compulsoriamente por meio do
tráfico, estão os bantos oriundos da África subsaariana, região situada na extensão sul da linha
do Equador compreendendo populações com diversidade étnicas e culturais e semelhanças em
suas variadas estruturas linguísticas. É ampla a variedade de línguas faladas pelo grupo banto,
pertencentes a um mesmo tronco linguístico, o proto-bantu (GREENBERG, 1966). O termo
banto foi uma referência linguística adotada na Europa no século XIX (SILVA, 2011) sendo
posteriormente internalizada na identidade dos africanos e seus descendentes em Salvador.
Elenco alguns atributos dos povos bantos, destacando: capacidade de produção de
alimentos, manipulação do ferro e manejo do gado bovino, sendo estas habilidades
indispensáveis para atender a necessidade de mão-de-obra específica para a lavoura da canade-açúcar na Bahia e em Pernambuco, bem como na lida com o gado nas fazendas localizadas
nestes estados, em outros do Nordeste, e do sul do Brasil (DIÉGUES JÚNIOR, 1980; SILVA,
2011).
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O interesse de colonizadores em explorar as potencialidades do continente africano
impuseram limites territoriais alheios à distribuição dos grupos éticos existentes, suas
diferenças culturais e seus diversos falares (CASTRO, 2008; RIBEIRO, 1996). Em nome do
poder e da ganância, o comércio de escravos provenientes desse continente teve o Brasil como
relevante importador de escravos para servir na cultura da cana-de-açúcar, exploração mineral,
cultivo do café e serviços domésticos da vida urbana.
Submetidos ao processo de desenraizamento de suas terras e laços familiares,
desrespeitadas suas origens, costumes, crenças, os escravos foram destinados aos trabalhos
forçados na agricultura e a tantos outros a serviço do “dono” em espaços urbanos por meio da
exploração de sua mão-de-obra, tornou-se “peça”, mercadoria vendida em leilões públicos,
forma perversa de comercialização, na qual a condição humana não era reconhecida e direitos
negados; exerciam atividades em propriedades rurais dos latifundiários e nas cidades como
escravos de ganho, de aluguel e serviços domésticos, devendo obediência ao seu senhor.
Reis (2003) aborda a escravidão urbana e o trabalho de “ganho” e desenvolve estudos
sobre essa modalidade de prestação de serviço compulsório em que pessoas ficavam nas ruas
de Salvador a oferecerem seus préstimos para os mais variados serviços.
O escravo de ganho podia transitar pelas ruas da cidade, oferecer seus serviços de
transporte de mercadorias, pessoas e água, vender mercadorias, entre outras desde que pagasse
quantia pré-estabelecida ao seu senhor - parte interessada na produção e apropriação da mãode-obra de sua propriedade, sendo necessário obter permissão do senhor e licença do poder
público que exercia controle sobre a renda e a liberdade do escravo, evitando fugas (COSTA,
1991); o escravo podia se apropriar do excedente para comprar sua carta de alforria.
Escravos que executavam ofícios mais especializados atuavam como marceneiros,
sapateiros, barbeiros, ferreiros, alfaiates ou mesmo os carregadores da alfândega, transportando
cargas e pessoas. O escravo doméstico não auferia renda e o escravo de aluguel não podia se
apropriar de nenhuma parte da renda. Às escravas cabia executar serviços domésticos, de
limpeza, cozinha, amas de leite, mucamas, voltadas ao conforto da família (SILVA, 2011).
O trabalho compulsório e forçado de índios e escravos foi base do sistema econômico
que propiciou a corte portuguesa expandir o comércio e Salvador vivenciou crescimento
acentuado pela intensa atividade como centro de comércio e sistema de produção agrícola, mas
também problemas de infraestrutura e saneamento, de ordem política e econômica na segunda
metade do século XVIII com início do ciclo do ouro e diamantes em Minas Gerais. Em 1700 o
deslocamento da produção para embarque pelo porto do Rio de Janeiro; concorrência da
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produção mundial de açúcar, transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1753 por decisão
da corte portuguesa e início do cultivo de café em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Os problemas urbanos decorrentes de infraestrutura e do crescimento demográfico em
Salvador, assim como o aumento de fugas daqueles que resistiam ao aculturamento e/ou
trabalho cativo, entre outros motivos, representavam desafios para o poder público, conflitos e
tensões entre aqueles às margens da sociedade, trabalhando compulsoriamente em prol do
enriquecimento de poucos, submetidos a castigos físicos, trabalhos forçados e cerceamento da
liberdade (REIS, 2013).
A organização da cidade em freguesias, algumas com maior extensão e uma parte urbana
próxima ao centro e outra, suburbana, com aspectos rurais; afastada do centro, cercada de matas
e rios, entre elas a de Santo Antônio Além do Carmo criada em 1646, localizada nos arredores
oferecia o ambiente favorável à constituição de espaços de resistência e sociabilidade onde o
cultivo de espécies vegetais e a existência de animais para caça e pesca supriam necessidades
dos refugiados em roças de subsistência, propiciando morada e acolhimento (CARNEIRO,
1947; MARTINS, 2017; TAVARES, 2001).
Considero o conceito de espaço sugerido por Santos (1992) para compreender e dialogar
no processo de formação do Quilombo Cabula que se origina na freguesia Santo Antônio Além
do Carmo, e neste contexto é a definição adotada na pesquisa:
O espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo
de transformação (...). Consequentemente, para estudar o espaço, cumpre apreender
sua relação com a sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos efeitos dos
processos (tempo e mudança) e especifica as noções de forma, função e estrutura,
elementos fundamentais para a nossa compreensão da produção de espaço (SANTOS,
1992, p 49).

Neste cenário, uma complexa rede de relações e apoio vai se engendrando no universo
daqueles que foram privados de liberdade e diálogo, por uma estrutura vertical de poder
hierarquizada, repercutindo em situações de conflitos e tensões. Freire (1987) diz que o diálogo
se dá em relação horizontal, não hierarquizada, ou seja, sem diálogo a comunicação não se
estabelece, nem ecoa e, acrescento: nem se fazia presente naquele momento.
Há relatos de que libertos, alforriados, brancos pobres e índios também se refugiavam
nestas matas da freguesia, ocupavam espaços menos valorizados pela classe dominante,
enfrentando a repressão das autoridades políticas e religiosas e quaisquer espaços ou
manifestações eram vigiadas e reprendidas. Nestes espaços de resistência e sociabilidade
vividos se estabeleceram laços e elos que foram sendo dinamizadas e transformadas tanto pelo
indivíduo quanto pelo grupo, para fortalecer e organizar o coletivo no enfrentamento da
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sociedade escravagista dominante da época que desvalorizava espaços menos produtivos e os
colocam à margem.
2.2 FORMAÇÃO, DESTRUIÇÃO E FRAGMENTAÇÃO DO QUILOMBO
Organizado e dirigido de forma autônoma, a instituição quilombo esteve presente
durante o período do escravismo em Salvador, resistiu ao tempo em áreas remanescentes nos
arrabaldes da cidade, lutando por seus ideais de liberdade, deixando legado cultural e religioso
para a sociedade baiana.
Negros excluídos do sistema se estabelecerem em áreas distanciadas do núcleo central
de Salvador para construir espaços de sociabilidade e de culto às suas divindades nos
quilombos. Possivelmente elementos da crença indígena integraram-se aos cultos e ritos dos
africanos visto que estas áreas constituídas por topografia acidentado com colinas e morros
elevados, mata atlântica cerrada, rios e pântanos, haviam sido ocupadas por aldeias tupinambás
(PARAÍSO, 2011), que acolhiam ou ao menos permitiam a presença de negros libertos ou
fugidos da escravidão construindo seus arraiais (FERNANDES, 2003).
Essas evidências sugerem a aproximação entre índios tupinambás e negros na localidade
para resistir a dominação em períodos posteriores à existência de quilombos e se acentuam na
luta pela independência da Bahia, visto que existem documentos referentes à batalha como nos
quais “grupos indígenas são mencionados como residentes do Cabula”, conforme afirma
Martins (2017, p. 42). Posteriormente outros africanos de outras etnias africanas integraram-se
neste espaço expressando a diversidade étnica, religiosa, social, geográfica, entre outras que o
caracterizam.
Costa (1989) aponta a concentração de quilombos no 2º distrito da Freguesia Santo
Antônio Além do Carmo no processo de ocupação das áreas das freguesias com características
rurais menos valorizadas pela distância do núcleo central da administração colonial, nas quais
povos à margem da sociedade e os oprimidos pelas elites vão se organizando e destaca o
Quilombo Cabula. A Freguesia estava dividida em dois distritos, o primeiro, mais próximo ao
núcleo central da cidade, de natureza urbana e o segundo, mais distanciado da área urbana com
a presença de roças, lotes de terra, fazendas e engenho e limites até a Freguesia de São
Bartolomeu do Pirajá e peculiaridades suburbanas (NASCIMENTO, 2007, p.55).
A existência de quilombos e de manifestações religiosas do candomblé nas freguesias
com traços suburbanos, especificamente no Cabula, Açu, Matatu Grande, Mata Escura e
Engenho de Brotas é confirmado nos estudos de Reis e Silva (1989) e Reis (2003).
Candomblé é terminologia de origem banto e se refere ao culto afro-brasileiro praticado
nos terreiros caracterizados como espaços de preservação da memória, transmissão de saber
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ancestral e de resistência. De fato, Reis (2008, p 112) enfatiza a relação quilombo e candomblé
em um mesmo espaço: “[...] de fato funcionavam como abrigo de escravos fugidos, protegido
pelas matas, onde vigoravam liberdade, fartura e regalias que a cidade dos brancos não oferecia
a escravos ou libertos”, apontando a existência do quilombo Cabula e o interesse do poder local
em debelar rebeliões escravas, destruir estes espaços que se proliferavam nas cercanias de
Salvador.
Terreiros de candomblé são espaços afro religiosos de resistência cultural com seus
costumes e ensinamentos onde relações sociais estão definidas de acordo com “estruturas
religiosas hierárquicas que se afirmam e reafirmam por meio do poder da língua, sob a forma
de palavra falada de uso ritual” (RAFFESTIN, 1993, p.13) e remete a uma estreita relação entre
candomblé e quilombo como espaços de resistência no enfrentamento ao desenraizamento a
que foram submetidos os africanos.
A conexão quilombo e candomblé enfatizada por Araújo (2004) se dá pela aproximação
da vivência nos terreiros onde a organização comunitária acolhe quem chega, reúne várias
gerações, remetendo a constituição de quilombos como local de união de desenraizados de
variadas etnias em torno de sentimentos coletivos de oprimidos - a liberdade e o respeito
Sabe-se da intensa atividade religiosa de matriz africana que se desenvolvia no
quilombo, sendo inclusive o motivo da primeira referência ao candomblé que se tem em
documentos históricos (FERNANDES, 2003), o próprio nome da localidade faz referência aos
cultos ritos que ali se realizavam, e permanecem até os dias atuais:
Existiam lacunas de estudos e pesquisas acerca do quilombo do Cabula, mas vieram a
ser supridas pelas investigações da historiadora e professora Luciana Conceição de Almeida
Martins que desenvolveu em sua tese o Museu Virtual do Antigo Quilombo Cabula com a
colaboração dos saberes comunitários dos residentes nos bairros associados a esta localidade.
Destaco também a contribuição da professora Janice de Sena Nicolin sobre a memória da
ancestralidade africana no Cabula com produção de dissertação de mestrado e tese de doutorado
sobre esta temática. Nesta tese diálogo com as contribuições das pesquisadoras que vem
construindo conhecimento sobre o Antigo Quilombo Cabula.
Martins (2017) buscou em documentos impressos de tipologias variadas entre eles
cartografias disponíveis para apontar a localização do Quilombo Cabula no espaço do 2º distrito
da Freguesia Santo Antônio Além do Carmo e desenvolver um museu virtual em tecnologia
digital como produto de sua tese.
Na Figura 4 são apontadas algumas freguesias e em destaque a Freguesia Santo Antônio
Além do Carmo com suas delimitações e especificidades.
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Figura 4 - Freguesia Santo Antônio Além do Carmo situando o Cabula
Fonte: Elaborado por Adriano N. Mascarenhas e por Luciana Conceição Martins em 2017, a partir do
mapa base apresentada por Costa (1989). Página 32 da tese História Pública do Quilombo do Cabula:
representações de resistências em museu virtual 3D aplicada à mobilização do turismo de base
comunitária

A discussão e o diálogo com os estudos de Flávio dos Santos Gomes (2015), Stuart
Schwartz (2001), João José Reis (2003, 2008), Clóvis Moura (1989), Luciana Conceição de
Almeida Martins (2017), Janice de Sena Nicolin (2007, 2015), entre outros pesquisadores os
quais apontam ter sido o quilombo um local de acolhimento a negros fugidos e àqueles que se
encontravam às margens da sociedade colonial.
A primeira doação das terras do Cabula ocorreu no século XVI pelo governador geral
Tomé de Souza ao Conde de Castanheira, Dom Antônio de Atayde, seu primo e protetor; essa
prática de doar terras às famílias nobres portuguesas foi comum durante o período colonial.
Essas terras foram herdadas pelos descendentes do Conde e passaram a pertencer a Dona
Eugênia Maria Josefa Xavier Telles Castro da Gama Ataíde Noronha Silveira e Souza, a VII
Marquesa de Niza (VASCONCELOS, 2002). Posteriormente as terras foram vendidas ao
capitão Tomás da Silva Paranhos no processo de ocupação do Cabula após a destruição do
quilombo, conforme será descrito adiante.
Efetivamente, os proprietários não ocuparam as terras recebidas, sendo a administração
delegada a terceiros, representantes e procuradores dos donos, conforme afirma Teixeira
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(1978). Sem controle do uso destas terras caracterizadas por mata fechada, a existência de rios,
riachos, fontes e lagoas favorecia a pesca, a presença de animais favorecia a caça e outros
alimentos como árvores frutíferas e madeiras usadas em parte da construção de casas de sopapo
ou de palha propiciaram condições para a ocupação espontânea e a fixação no quilombo Cabula
e os residentes “não estavam isolados, mas participavam de redes às vezes sólidas de interesses
com setores livres da sociedade” (REIS, 2008, p. 108).
Atraídos pelas águas de rios, riachos, fonte e lagoas os quilombolas atribuíram a estes
espaços nome africanos por considerá-los sagrados: Baixa da Nanã, Lagoa da Vovó. Entre os
nagôs que habitam o Benin na África, Nanã é progenitora dos orixás (LUZ, 1995, p. 81). A
transmissão e a construção do conhecimento entre eles baseavam-se nas tradições de matriz
africana, na qual a aprendizagem utilizava elementos da ancestralidade e da oralidade.
O relevo irregular das terras do Quilombo Cabula, sendo um dos pontos mais altos da
cidade, dificultava o acesso das milícias da época para combater as fugas de escravizados; e era
propício a realização de cultos dedicados às divindades de matriz africana, por vezes associados
a práticas de feitiçaria pela sociedade dominante. Os batuques, danças, oferendas, alimentos e
objetos sagrados que, possivelmente contaram com elementos da crença indígena eram
praticados nas matas e na clandestinidade.
As estradas e as ladeiras da localidade caracterizavam o cenário urbano e suburbano de
Salvador como local estratégico de passagem compondo os acessos à cidade, conectando o
núcleo central às matas fechadas, são referências no processo de urbanização posterior que veio
a ocorrer. Nos relatos de Vilhena (1969, p. 226) do final do século XVIII e início do XIX
menciona-se a conexão da Estrada das Boiadas com o Cabula:
Três são as estradas, que dão entrada na cidade; e vem a ser a das Boiadas, a
das Brotas, em que se incorpora a do Cabula, e a do Rio Vermelho; todas elas
vêm saindo a cada passo em gargantas, sem desvio para um ou outro lado [...].
(VILHENA, 1969. p.226).

No entorno das estradas iam se formando arraiais povoando o entorno rural da cidade e
no sentido do interior da capital conforme relata Mattoso (2003), seguindo ocupação espontânea
das terras. Em precárias condições de habitação, a camada menos abastada contrária a
imposições da escravidão, se estabelecia em locais propícios para a formação de ajuntamentos
e quilombos, como pode observar na formação do Quilombo Cabula.
No final do século XVIII ocorreu em Salvador aumento de rebeliões e fugas de escravos
para os quilombos dos arredores da cidade e a intensificação de movimentos pela liberdade,
igualdade e independência, destacando no ano de 1798 a Revolta dos Búzios visto que os
rebelados se reconheciam pelo símbolo do búzio; também conhecida por Conspiração dos
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Alfaiates por conta de parte dos participantes exercerem esta profissão (BASTIDE, 1989)
resultou no enforcamento do aprendiz de alfaiate, Manuel Faustino na Praça da Piedade uma
demonstração de força e do poder colonial (TAVARES, 2001).
Neste sentido, o poder público, na figura da autoridade local, o governador Dom João
de Saldanha da Gama Mello e Torres Guedes de Brito - 6º Conde da Ponte -, nomeado no ano
de 1806, centrou esforços no controle e repressão dos espaços de resistência à escravidão,
encaminhou um relato ao Conselho Ultramarino Português em abril de 1807, descrevendo a
existência de aglutinação de negros fugidos em pequenos quilombos e terreiros clandestinos
localizados nos arredores da cidade (MARTINS, 2017) e obteve apoio para destruir o Quilombo
Cabula possivelmente pela proximidade ao centro urbano representar riscos à ordem social
vigente, à integridade dos habitantes da cidade e a própria escravidão.
Após o esfacelamento do Quilombo, há indícios de continuidade da resistência nos
arrabaldes da cidade e relatos de revoltas escravas até meados do século XIX, de acordo com
os estudos de Kupper e Chenso (2002), Martins (2017), Reis (2003), Matta (2013) e Nicolin
(2007; 2015). Essas ocorrências estão sistematizadas em ordem cronológica, a seguir:
- Durante a guerra pela independência da Bahia, no ano de 1823, houve atuação de
negros do Cabula junto a índios tupinambás no ataque às tropas de brasileiros nos sítios do
Saboeiro e Mata Escura;
- Destruição do Quilombo do Urubu ocorrida no ano de 1826 contou com a atuação da
Negra Zeferina lutando com arco e flecha para defender a área do quilombo, compreendendo
as localidade de Pirajá, Cajazeira e Cabula; alvo da preocupação das autoridades pela atuação
ostensiva dos rebelados, no local formam encontrados objetos de rituais africanos;
- Revolta dos Malês em Salvador, no ano de 1835, pautada na formação de espaço
político-social para homens livres; conduzida por escravos islamizados intitulados malês, em
sua maioria nagôs e hauçás, fizeram pouso nas matas do Cabula antes de se ir ao centro da
cidade para lutar contra a escravidão, pela expressão de suas crenças e religião;
- Acolhimento de escravizados com apoio de negros forros no “Capoeirão” como a
história que se conta sobre o negro Gbeiru (embora não comprovada) que, no ano de 1845 foi
agraciado com uma parcela de terra da fazenda Campo Seco, pelo proprietário Hélio Silva
Garcia do qual foi escravo.
As terras do Quilombo Cabula passaram por um processo de fragmentação, doações a
famílias nobres, concessão àqueles que ajudaram a extinguir os quilombos, despertando
interesse de latifundiários urbanos, entre eles o capitão de ordenanças Tomás da Silva Paranhos
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que em sete de agosto de 1839 comprou terras no Cabula e noutras localizadas no entorno do
centro urbanizado da cidade, segundo Teixeira (1978).
Em seus estudos sobre o quilombo Cabula, Martins (2017, p. 101) identificou
documentos oficiais no Arquivo Público do Estado da Bahia (APED) que comprovam
sucessivas posses e vendas de terras, descritos a seguir:
Sob a posse do capitão Tomás da Silva Paranhos e posteriormente dos seus herdeiros,
as terras do Cabula foram sendo, paulatinamente, fragmentadas em lotes e vendidas a
outros roceiros. Em uma escritura de venda, datada do dia oito de fevereiro de 1840,
uma roça do Cabula denominada Cascão foi vendida ao senhor João Simões Coimbra
pela quantia de 300$000 (trezentos mil réis). (APEB, Seção Judiciário, Série Livro de
notas, 268, 1838-1841, fl. 162 v-163r). Neste mesmo documento, insurgem
denominações de outros roceiros que possuíam terras também no Cabula, que eram
limítrofes às do Cascão, como as terras do senhor Gustavo Adolfo Moreira e outra
pertencente ao senhor Domingos Pereira Lisboa, localizadas nas proximidades do
Saboeiro. (APEB, Seção Judiciário, Série Livro de notas, 268, 1838-1841, fl. 162 v163r).

Outros proprietários possuíram terras na área do Cabula, a exemplo da Condessa de
Pedroso e Albuquerque, dona da fazenda São Gonçalo, onde se encontravam casas, árvores
frutíferas, matas, rios e uma pedreira. À frente da fazenda passava a estrada real que se situava
próxima àquelas pertencentes a José Tomaz de Oliveira e, prosseguindo, o Engenho do Retiro
e Rio Camarajipe, até chegar às terras de propriedade de João Pereira de Araújo França. Nas
proximidades, o Riacho da Velha e Lagoa da Vovó alcançava as terras da Engomadeira e em
seguida, aquelas conhecidas como dos “Padres bentos” (TEIXEIRA, 1978; REIS, 2008, p. 115).
Manoel Moniz e seus irmãos também possuíram terras próximas ao tanque das Barreiras.
No mapa com a localização e delimitação do Antigo Quilombo Cabula elaborado por
Martins (2017) e apresentado no Figura 5, há indicação de lagoas e represas, estradas, chácaras
e fazendas existentes na localidade, cujo relevo mostra-se acidentado com densa cobertura
vegetal.
Considerando a inexistência de base de dados cartográficos para suporte a elaboração
do mapa, Martins (2017) utilizou as referências da década de 1940, inferindo que discretas
alterações podem ter ocorrido no processo de fragmentação da localidade.
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Figura 5 - Mapa de situação do Antigo Quilombo Cabula
Fonte: Elaborado por Adriano Mascarenhas e Luciana Martins a partir da base cartográfica datada de
1940 (2017).

Martins (2017, p.33) chama a atenção para alguns núcleos de povoamentos existente no
mapa, a exemplo de Engomadeira, Barreiras e Beiru que ainda não existiam no processo inicial
de formação do quilombo e outros estão presentes na configuração atual e a ele são associadas,
de acordo com os documentos pesquisados:
Seguindo esse raciocínio histórico, podem-se exemplificar algumas áreas:
Engomadeira que é uma ramificação da Estrada das Barreiras e que no período não
possuía essa denominação; o Beiru/Tancredo Neves, localidade que também não
recebia essa denominação no momento de existência do quilombo e pode ter sido uma
área integrada ao Buraco ou Campo Seco; Arenoso, área que já foi integrada ao Beiru
e, no período quilombola, era conhecida como terras dos padres Bentos. Por fim o
Cabula VI, localidade que possuía denominação de Campo Sêco.

No ano de 1880, a Companhia do Queimado - empresa de capital privado compra parte
das Fazendas Bate Folha e de São Gonçalo para construir as barragens da Mata Escura e do
Prata dentro da bacia do Rio Camarajipe para abastecer Salvador que dependia da água das
fontes públicas. As represas funcionaram até o ano de 1987 quando foram desativadas devido
à baixa vazão e poluição, em seguida repassada ao poder municipal, assim como as terras que
pertenciam a Companhia do Queimado (VASCONCELOS, 2002).
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A abolição da escravatura no ano de 1888 acarretou aumento do processo migratório de
negros libertos para os arrabaldes da cidade do Salvador em busca de oportunidades e formas
de sobreviver em uma cidade que discriminava suas manifestações culturais e já vinha
enfrentando epidemias, desemprego e desabastecimento, além de precarização de moradia e
problemas de saneamento (REIS, 2003).
O primeiro terreiro de candomblé nas terras do Cabula, foi fundado no ano de 1910, o
Ilê Axé Opó Afonjá, quando Eugenia Anna dos Santos, conhecida por Mãe Aninha, compra
terras da fazenda São Gonçalo do Retiro, dá continuidade à luta pela preservação e difusão da
ancestralidade africana por meio de seus rituais e crenças expressando sua cultura e
religiosidade; tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o terreiro
permanece em atividade até a presente data (MATTA, 2013).
O Terreiro Bate Folha (Mansu Banduquenqué) fundado por Manoel Bernardino da
Paixão no ano de 1916 (NICOLIN, 2007, p. 40), nasceu do desmembramento da Fazenda Bate
Folha; inserido em uma área de Mata Atlântica integra os movimentos de resistência negra e
representa um espaço onde se pratica os rituais de matriz africana até a atualidade.
Pós-abolição da escravidão no país, as manifestações culturais herdadas dos ancestrais
africanos continuaram sendo criminalizadas, a exemplo da capoeira, proibida por ser vista como
violenta e subversiva; da mesma forma, o candomblé – ambas práticas culturais e sociais as
quais enfrentaram perseguições e discriminações sendo realizadas em espaços fechados e com
alvará de instalação. A legalização da capoeira no ano de 1943 resultou numa forma de controle
social por conta da identificação dos praticantes da atividade. Posteriormente, foi reconhecida
como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN no ano de 2008.
Até a década de 1940 foram poucas as mudanças em termos de uso e ocupação das terras
do Cabula e serão acentuadas no decorrer do processo urbano-industrial imposto pelo poder
público, modificando as características da localidade, a serem descritas adiante.
Além da contribuição religiosa e social, o Quilombo Cabula representou também a
incorporação de elementos da cultura africana em forma mais variadas - comidas, vestuário,
falares, entre outros que tiveram tanto contato com índios e estrangeiros, e num movimento de
adaptação e resistência recriou e ressignificou esses elementos identitários.
É considerável o legado de valores, crenças, símbolos, sabores, saberes e fazeres
transmitidos ao longo de gerações pelos africanos aos seus descendentes no Brasil, entre eles a
dança, a capoeira, a culinária, entre outras manifestações culturais e religiosas e habilidades que
por meio desta contextualização, vão compor as iniciativas socio produtivas do campo empírico
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da pesquisa, no momento de observação dos processos de organização e visibilização dessas
atividades no Antigo Quilombo Cabula na contemporaneidade.
Faz-se necessário salientar o caráter estratégico e empreendedor do quilombo na
perspectiva de identificar oportunidades, solucionar problemas, criar e desenvolver alternativas
de produção, contribuindo para a inclusão socio produtiva daqueles que estavam à margem da
sociedade.
2.3 QUILOMBO COMO EMPREENDIMENTO SOCIO PRODUTIVO
Criados à revelia do sistema escravagista os quilombos eram espaços de reestruturação
social e organização de resistência aos valores desse sistema; constituídos de índios, mestiços
e escravos fugidos os quais necessitavam sobreviver em uma realidade tênue e arriscada de
acordo com Reis (2003), dedicando-se a alternativas de produção em pequena escala, entre elas
o cultivo de grãos e raízes, por meio de técnicas agrícolas próprias, empreendiam por
necessidade e liberdade.
Nesse âmbito, acessavam o “circuito de abastecimento” como alternativa para colocar
seus produtos na economia local. Alguns produtos agrícolas tais como feijão, milho, mandioca
e outros excedentes produzidos que eram trocados com escravos nas senzalas, taberneiros,
enviados para mercados locais, com apoio de intermediários (GOMES, 2005, p.408), formando
redes de comércio e de apoio.
As redes contribuíam para a manutenção e abastecimento dos quilombos, propiciando o
anonimato dos seus integrantes, mas também poderiam significar fragilidade e perigo pois
estavam suscetíveis a delações e privações de liberdade.
No quilombo como empreendimento socio produtivo e espaço de práticas comunitárias
e libertárias, os recursos naturais e humanos estavam disponíveis, mas os financeiros eram
escassos para produzir, distribuir e comercializar, sendo compensados por troca de excedentes
e alternativas de ganho que resultassem em oportunidade para compra da liberdade daqueles
não alforriados.
Subjugados e marginalizados pela sociedade, os integrantes do quilombo tinham suas
referências em suas práticas cotidianas, religiosidade e culturais próprias e realizaram
iniciativas socio produtivas que aí foram se estabelecendo (grifo nosso), evidenciando a ação
empreendedora como possibilidade de inserção social e de empoderamento, fortalecendo
elementos de geração de valor da cultura de matriz indígena, africana e afro-brasileira que vão
reverberar nas práticas e na identidade cultural das comunidades do Antigo Quilombo Cabula
na contemporaneidade.
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Nas sociedades indígenas e quilombolas a produção e o trabalho coletivos faziam parte
das práticas comunitárias e a convivência social estava atrelada a uma vida compartilhada, na
qual a participação na partilha dos resultados supriam a sobrevivência do grupo. Repartindo
recursos, tempo e esforço se fortaleciam para lutar contra a exploração do trabalho, num sistema
de produção alternativa em bases de propriedade comum, não-privada, no conhecimento
tradicional que se aproxima da concepção da ecossocioeconomia e bem viver proposta por
Sampaio (2010; 2019).
Vale destacar a carência de produção científica sobre ecossocioeconomia e
empreendedorismo social no contexto do Antigo Quilombo Cabula na contemporaneidade,
focalizando iniciativas socio produtivas das comunidades populares da localidade.
Nesse caminhar, essa trabalho de tese objetiva suprir essa lacuna e segue na trilha
investigativa apontando no próximo intertítulo iniciativas socio produtivas originadas de matriz
indígena e africana cujas referências no ontem repercutem no hoje e agora.
2.3.1 INICIATIVAS SOCIO PRODUTIVAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA
Descortinar o contexto socio histórico da formação do Quilombo Cabula possibilita ao
pesquisador compreender a constituição de comunidades de ascendência africana e indígena
que viveram na localidade, ampliado sua percepção acerca da ocupação territorial e das relações
socioeconômicas e, na atualidade identificar os legados presentes nos modos de fazer e nos
saberes das iniciativas socio produtivas.
O encontro e desencontro de etnias, valores, crenças e culturas na localidade se
entrelaçaram e tecem uma trama com elementos importantes que constituíram as características
das comunidades do Antigo Quilombo Cabula. Paraíso (2011) registra presença de aldeias
tupinambás5 e Fernandes (2003) a dos negros libertos ou fugitivos da escravidão produzindo
raízes históricas e práticas resistentes ao sistema escravagista e perpetuadas em atividades
realizadas por empreendedores na atualidade.
Esta mistura é retratada por Santos (1995, p. 551) na figura do caboclo (mestiço de índio
com branco) e cafuzo (mestiço de índio e negro) e afirma a presença do caboclo no candomblé:
“O Candomblé recria o índio, através da categoria caboclo e constitui uma espécie de imagem
das condições em que viveram os povos das chamadas sociedades simples”, representando as
relações com a propriedade da terra.

5

O etnômio tupinambá refere-se à designação genérica atribuída às populações indígenas pertencentes ao traço
linguístico tupi que habitavam parte do litoral baiano durante o período colonial (MIRANDA, 1944).
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Nesta mesma linha, Mattoso (2003) reporta a existência de cerimônias de culto banto
onde são invocados espíritos de orixás africanos e de caboclos indígenas, cada um em seu
idioma. Martins (2017, p. 47) menciona que se trata de uma “prática que ainda hoje existe nos
variados candomblés de angola da localidade do Cabula”.
Os rastros e trilhas da história de práticas 6 do passado evidenciados nos remete às
vivências das ancestralidades que se inserem na memória do Cabula e esta relação com a
temporalidade na direção do passado para o futuro encontro nos legados e heranças, seguindo
o ensinamento de Ricoeur (2007, p. 108) ao afirmar:
É à memória que está vinculado o sentido de orientação da passagem no tempo;
orientação de mão dupla, do passado para o futuro, de trás para frente, por assim dizer,
segundo a flecha do tempo da mudança, mas também do futuro para o passado,
segundo o inverso de trânsito da expectativa à lembrança, através do presente vivo
(RICOEUR, 2007, p. 108).

Pelo passado representado pelos saberes, fazeres e sabores, pressupondo a vontade de
perpetuar heranças e legados culturais dos seus antepassados e por um presente de resistência
e enfrentamento aos problemas contemporâneos observo práticas socio produtivas associadas
às habilidades afro-indígenas em atividades realizadas nas comunidades do Antigo Quilombo
Cabula que apontam para alternativas de desenvolvimento e inclusão social.
2.3.1.1 Práticas indígenas de ontem e hoje
Saberes, fazeres e sabores dos povos indígenas brasileiros estão presentes nas práticas
agrícolas, na culinária, no artesanato, no conhecimento medicinal das plantas, nas lendas e
crenças entre outras habilidades que foram desenvolvidas por eles e tem considerável
contribuição para a formação da sociedade (RIBEIRO, 2015).
Em Salvador, a existência de aldeias e roças de índios tupinambás entre o Rio Vermelho,
Brotas e Cabula são apontadas por Mariani (1971, p.4) e corroborada por Paraíso (1982)
destacando que este povoamento existiu até o conflito entre colonos e índios ocorrido nos
governos de Duarte da Costa em 1556 e de Mem de Sá, mas foram destruídas pela ação do
colonizador.
A prática dominada pelos povos indígenas remete a forte ligação com a terra
compreendem habilidades de pesca, caça e de agricultura de subsistência, entre elas a coivara sistema de corte e queima de pequeno trecho de mata para cultivo de um roçado com plantio de
variedade de plantas, de forma artesanal e controlada, menos impactante nos biomas com
aspectos socioambientais observáveis na atualidade (MELATTI, 2014).
6
Para o propósito desta tese, o conceito de prática (ou práticas) é depreendido a partir da concepção de Wenger
(2001) na qual é pela prática enquanto experiência na vida cotidiana que se dá significado, e num contexto histórico
e social onde ocorre, confere sentido a quem interage com aquilo que se produz.
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A mandioca cultivada em um roçado pode ser transformada em variados tipos de
alimentos - farinha, beijus, tapiocas, paçocas e bebidas. Tudo nela é aproveitado, tanto as raízes
quanto as folhas, segundo as técnicas desenvolvidas pelos indígenas. Outras espécies, caju,
guaraná, maracujá são alguns das frutas cultivadas pelos indígenas e integram hábitos
alimentares do brasileiro até hoje.
O processamento artesanal de pigmentação obtido de forma natural para a pintura do
corpo e instrumentos pelos indígenas, decorrentes da extração de folhas de bananeira, jenipapo
e pau-brasil, de cascas de jatobá e de sementes de urucum, também são aplicados em bolsas
trançadas com fibras naturais, nos adereços e enfeites, compondo a arte indígena repleta de
simbologias da cultura e do lugar onde se vive (MELLATI, 2004).
Em relação ao conhecimento dos indígenas sobre as propriedades medicinais das plantas
vale destacar aquelas disponíveis na natureza para obter curas de doenças, aliadas a escassez de
médicos e de remédios, as ervas e as práticas de cura foram utilizadas pelos colonizadores no
tratamento de novas doenças desconhecidas e aquelas do país de origem, apesar de às vezes
contestarem essas práticas (COSTA, 1999; MELATTI, 2014).
Rituais de cura do Pajé (líder espiritual da aldeia) com uso de plantas vindas da natureza
para expulsar doenças e restabelecer a saúde do doente eram deslegitimadas pelos
colonizadores, ainda são utilizados em aldeias indígenas remanescentes.
Quanto à organização social e do trabalho, a habitação era comunitária e as atividades
laborais realizadas de forma coletiva e a cooperativa produzindo saberes, fazeres e sabores no
lugar. A distribuição das tarefas se dava segundo a divisão sexual - aos homens cabia à
liderança, os rituais e as guerras, e às mulheres, plantio, colheita, preparo dos alimentos - carnes
assadas ou cozidas, especialmente a carne de macacos, produção de utensílios, cestaria, adornos
e tecidos, entre outros (SOUZA, 2002). O que um indígena sabia fazer, todos os outros também
faziam, possibilitando a produção coletiva e associada; a divisão arbitrária do trabalho não se
fazia presente.
As práticas e os fazeres indígenas foram aglutinados pelos grupos societários locais e
percebo estas especificidades nas produções artísticas de artesãs e artistas visuais nas quais é
visível essa influência, a exemplo das ilustrações e dos grafites presentes em escolas púbicas e
murais localizados no Antigo Quilombo Cabula.
Do mesmo modo na produção de mulheres artesãs que compõe o Coletivo Cultura e
Arte do Cabula (Cultarte) há traços de influência indígena e africana na confecção de bijuterias,
camisetas, turbantes, bonecas e adereços em geral.
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Nos bairros localizados no Antigo Quilombo Cabula nomes originados origem na língua
tupi, compõe o nome da localidade, a saber Narandiba que significa “lugar com muita laranja”,
laranjal, de narã+diba (tiba); esta informação está disponível na internet em dicionário
específico (DICIONÁRIO INFORMAL, 2018).
Em relação ao bairro de Pernambués, há indicação de tradução não oficial “mar feito à
parte ou tanque de água” na enciclopédia online Wikipédia (WIKIPÉDIA, 2018. Neste bairro
algumas ruas têm nomes originados da língua tupi, a exemplo de Botuporã, Pirapora, Potiraguá,
entre outros.
2.3.1.2 Práticas africanas de além-mar para cá
Os costumes e tradições africanas são consideráveis na constituição da sociedade
baiana. O legado de valores, crenças, símbolos, sabores, saberes e fazeres foram transmitidos
ao longo de gerações pelos africanos aos seus descendentes, entre eles o manejo agrícola e
pecuário, a metalurgia, a culinária, a cura pelas ervas medicinais, a dança, a música e as
manifestações religiosas entre outras (GOMES, 2005).
Produtos de origem africana eram importados da África para a Bahia, como azeite de
dendê, sabão e pano da costa, noz de cola, entre outras, consumidos, em parte pela comunidade
africana foram sendo integrados aos hábitos da sociedade. Usado pelos negros, o pano da costa
era costume no vestuário e ainda é produzido em terreiros de candomblé localizados no Antigo
Quilombo Cabula e por especialistas (SANTOS, 2013). O azeite de dendê fazia parte dos
ingredientes essenciais da cozinha africana e continua presente na culinária baiana.
Destaque para a culinária africana e a comida produzida e comercializada nas praças,
nos cais e nas ruas estreitas que se foi tornando habitual em Salvador e nos tabuleiros era
possível encontrar desde peixe assado, carne afogueada assada em braseiros, caruru, moqueca
de peixe até arroz doce, mingau, mungunzá, enfim, a culinária de rua passou a integrar a
paisagem urbana gerando ganho para o senhor e/ou o liberto, a depender do tipo de relação
econômica entre eles. Várias dessas iguarias são comercializadas nas ruas do Antigo Quilombo
Cabula conforme observado em trabalho de campo nesta pesquisa.
A culinária de rua é uma prática antiga e ainda presente em empreendimentos na cidade
do Salvador contemporânea, a exemplo da atividade desenvolvida pelas baianas de acarajé que
produzem e comercializam comida de origem africana cuja base é o azeite de dendê como
ingrediente principal (SANTOS, 2013). Em geral, as baianas de acarajé são mulheres negras
com forte identidade nas religiões de matriz africana e nas suas vestes e adereços.
Nos terreiros de candomblé realizam-se trabalhos de cura com utilização de folhas e
ervas revelando uma tradição tolerada pelas autoridades por beneficiar aqueles que não
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dispunham de atendimento médico e os simpatizantes destas práticas - intelectuais e políticos.
As práticas de profilaxia da casa contra o mau-olhado com uso do alecrim e da arruda nestes
rituais – herança ancestral permanecem em meio a alternativas de cura da mente e do espírito
cultuadas pelos africanos e seus descendentes estando presentes no cotidiano dos terreiros
localizados no Antigo Quilombo Cabula (COSTA, 2018).
A ancestralidade que no passado contribuiu com a ressocialização dos negros contrários
à ideologia dominante busca preservar sua tradição e cultura com dignidade e respeito, resiste
à pressão dos agentes que atuam na transformação desse espaço urbano e em novos padrões de
habitação por eles impostas.
Para Lopes (2005, p. 59), ancestralidade remete a antepassado e “para o africano, o
ancestral é importante e venerado porque deixa uma herança espiritual sobre a Terra,
contribuindo assim para a evolução da comunidade ao longo da sua existência”.
No Quadro 1 estão dispostos alguns dos terreiros mais antigos do Antigo Quilombo
Cabula, com o ano de fundação, o bairro onde está situado e a existência ou não de tombamento
pelo IPHAN. Os onze terreiros elencados encontram-se em atividade desde a sua criação,
guardam a memória da ancestralidade construída no passado, referência na história oral e está
presente no “saber e no conhecimento da comunidade dos terreiros”, nem sempre visível pois
“sempre foi negado, apagado ou tornado invisível pela sociedade e pelos estudos acadêmicos”,
conforme diz Costa (2018, p. 26).
Quadro 1 - Terreiros de candomblé por ordem cronológica de fundação.
Nome

Fundação

Tumbenci
Ilê Axé Opô Afonjá

1850
1910

Bate Folha (Mansu Banduquenqué)
Ilê Axé Jezebum Santa Cruz
Nsumbu Tambula Dicolia Meia
Dandalunda (Terreiro São Roque)
Casa de Tiratema
Terreiro Viva Deus
Ilê Babá Odé

1916
1940
1943

Ilê Axé Omin Okê

1944
1946
1947
1960

Ilê Axé Opó Agodó
Ilé Axé Kafunji Odé Lefunji

1966
1971

Bairro
Beiru
São Gonçalo
Retiro
Mata Escura
Arenoso
Beiru
Pernambués
Barreiras
Sussuarana
São Gonçalo
Retiro
Mata Escura
Engomadeira

Tombamento
(IPHAN)
Não
do
2000
2013
Não
Não

do

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Fonte: Elaborado pela autora com base no Mapeamento de Terreiros de Salvador. Disponível em
<http://www.terreiros.ceao.ufba.br/terreiro/config/1140> Acesso em 13 mai 2017.

Vale salientar que, na cidade do Salvador, existem cerca de 2 mil terreiros de
candomblé, conforme dados da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-
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ameríndia (AFA); a entidade sem fins lucrativos cataloga e atua na preservação de espaços onde
se cultuam religiões de matriz africana e indígena (AFA, 2018).
Costa (2018, p. 101) realizou estudos sobre terreiros de matriz africana e elaborou
museu digital sobre o Terreiro Tumbenci, localizado no bairro Beiru, disponibilizando em sua
tese de doutorado rico acervo voltado à preservação, divulgação e disseminação informacional
e cultural do terreiro por meio dessa tecnologia. No entendimento da autora, os terreiros
integram o patrimônio cultural da Bahia com suas manifestações religiosas “que se estendem
para vários outros campos como a música, a dança, a culinária, a indumentária, a relação com
a natureza, a dimensão ecológica”.
Saliento a significância e relevância da pesquisa de Costa (2108) em termos de
socialização de conhecimento e valorização das comunidade afro religiosas dos terreiros,
manutenção das tradições, patrimônio, história e memórias do Terreiro Tumbenci e de
preservação da memória ancestral, do meio ambiente e da identidade religiosa.
A percussão, a dança e a música da cultura africana que no decorrer da história
dinamizaram a cidade do Salvador e o Antigo Quilombo Cabula estão vigentes em iniciativas
de comunidades que realizam atividades neste segmento com influência de matriz africana
utilizando essas habilidades - batuques nos terreiros de candomblé, a capoeira, dança nos
quilombos e nas territorialidades negras.
Em 2015, a UNESCO reconheceu Salvador como cidade da música por conta do
impacto na cultura e na economia local, com o desafio de articular arte e entretenimento. Nas
atividades do grupo de dança Cia da Mata, um dos integrantes dessa pesquisa, está presente a
influência desse legado cultural africano na forma de danças e representações cênicas
(UNESCO, 2015).
A articulação e a mobilização da comunidade para a valorização da herança que lhe foi
legada pelos antigos moradores, a partir do conhecimento sobre suas origens, da participação e
colaboração pode apontar caminhos para o diálogo passado e presente no universo históricocultural afro-indígena na perspectiva da troca de saberes, fazeres e sabores de seus ancestrais e,
os mais jovens que, a partir dessas referências e de ações informativas e formativas posam quem
realizar

iniciativas

inciativas

socio

produtivas,

e

por

conseguinte,

praticar

o

ecossocioempreendedorismo no Antigo Quilombo do Cabula, uma singela contribuição desta
tese.
2. 4 RECONFIGURAÇÃO E TRANSFORMAÇÕES
A ambiência agrícola e rural do povoamento inicial e o processo de ocupação de forma
espontânea das terras do Cabula marcaram a conformação espacial da localidade caracterizada
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pela precariedade das estradas de acesso, entre elas a Estrada do Saboeiro, sem pavimentação e
a Estrada do Cabula (atual Silveira Martins). Além disso, o serviço de abastecimento de água
encanada não alcança a maioria dos habitantes, a inexistência de rede de esgoto sanitário para
tratamento de dejetos e de serviço de limpeza pública, ocasionavam acúmulo de lixo nas ruas
ou em terrenos baldios. (BAHIA, 1978).
Como consequência deste cenário, as principais bacias hidrográficas aí localizadas a
exemplo do Rio Camarajipe - com nascentes na Mata Escura e das Pedras - seus afluentes
Cascão, Cachoeirinha e Saboeiro, as fontes e lagoas foram sendo gradativamente se tornando
inadequadas ao consumo (SANTOS et al, 2010.
Nas fazendas e roças atividades agrícolas em torno das estradas, eram cultivadas
verduras e frutas, incluindo a laranja da baía, também conhecida como “laranja de umbigo” por
conta de ter um apêndice semelhante a um umbigo. Com sabor doce e sem sementes, a laranja
só se propagava pela reprodução assexuada por meio de mudas e enxertia, uma vez que a fruta
não possuía sementes (CARVALHO, 1997). No final dos anos 1940 uma praga assolou as
plantações e as laranjas do Cabula ficaram no imaginário de moradores dessas localidades. Não
foi possível apontar a contribuição econômica da produção e comercialização das laranjas do
Cabula por inexistência de dados na literatura.
Ao mesmo tempo que iam se degradando os recursos hídricos, discursos reformistas e
higienistas de vários atores sociais, entre eles gestores públicos e a elite baiana defendiam a
modernização da cidade do Salvador, pressionando para se deslocar a expansão e
desenvolvimento urbano para além das centralidades do município, afastando os mais
empobrecidos para locais distantes do centro.
Nesse processo de higienização e expansão, evidencia-se a metropolização da cidade
mediante uma série de investimentos governamentais e privados, mais claramente a integração
com espaços vazios no seu entorno e, no contexto, a segregação social manifesta-se com
intensidade e vai repercutir na configuração das terras do Cabula, pela ação do estado por meio
de planos de desenvolvimento. As primeiras ações do poder público em termos da urbanização
se dão no ano de 1943, com a implantação do 19º Batalhão dos Caçadores do Exército em 1943
e a penitenciária Lemos de Brito na Estrada da Mata Escura em 1950 (FERNANDES, 2003;
NICOLIN, 2015).
A criação do Escritório do Planejamento Urbanístico da Cidade do Salvador na década
de 1940 para atuar nos problemas urbanos, questões econômicas, de ordenamento e sistema
viário mudaram a paisagem bucólica que foi ficando na memória de moradores mais antigos do
Antigo Quilombo do Cabula. A ladeira do Cabula foi pavimentada e nomeada Rua Cristiano
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Buys, constrói-se a Rua Silveira Martins entre os anos de 1965 – 1966 como vetor de circulação
interna de pessoas e veículos, integrando o Cabula com outras áreas da cidade (FERNANDES,
2003; PENA, 2010).
Concordo com Nicolin (2007) quando afirma que a partir de 1960, o Cabula vivenciou
as referências do mundo urbano-industrial e passou a conviver com elas para fins da
modernização da Cidade do Salvador por iniciativa do poder público, porém sem a participação
efetiva das comunidades nesse processos. Neste sentido, os espaços vazios vão sendo ocupados,
com a participação de agentes que os transformam: o Estado, proprietários de capital,
proprietários de terra, promotores imobiliários e grupos sociais à margem da sociedade
(FERNANDES, 2003; PENA, 2010), e o Cabula visto como periférico passa a integrar a
conjuntura urbana soteropolitana e ter aporte de investimentos governamentais e privados.
Outras intervenções instituídas no Plano de Desenvolvimento Urbano de Salvador
(PLANDURB) na década de 1970, considerou 05 vetores de expansão, entre eles Áreas de
Ocupação Prioritária (ACP), o Miolo Urbano, assim denominada por sua localização geográfica
na região central da cidade, onde se situa o Antigo Quilombo Cabula e alguns assentamentos
de sua formação inaugural: Beiru, Engomadeira, Mata Escura, Estrada das Barreiras, Arraial
do Retiro, São Gonçalo do Retiro, Saboeiro que passaram a conviver com aumento de densidade
populacional e moradias verticais, esmaecimento das áreas verdes e da mata escura sob o manto
da urgência da modernidade e déficit habitacional (SALVADOR, 1976).
No decorrer deste processo de ocupação e expansão do Cabula, outras iniciativas de
loteamentos e ocupação espontânea surgiram. Luz (2005) menciona as terras da Cacunda de
Yayá no surgimento do bairro da Sussuarana que pertenceu a Fazenda de Dona Guiomar onde
se conta a história do mateiro Zé da Onça e a desapropriação destas terras em 1972, assim como
a ocupação espontânea de parte delas nascendo duas comunidades a Nova Sussuarana e o Novo
Horizonte, localidades associadas à territorialidade do Antigo Quilombo Cabula.
Neste sentido, Martins (2017) também aponta o surgimento dos assentamentos Arenoso,
Saramandaia e Sussuarana, por ocupação espontânea e vão compor as dezessete localidades
que são associadas ao Antigo Quilombo Cabula, com impactos neste espaço urbano.
Decorrente das diretrizes políticas de habitação, o poder público subsidia a moradia
popular definindo a espacialização de conjuntos habitacionais para áreas “periféricas” da
cidade, incluído aí o Cabula e entorno, com um padrão de urbanização que transformou o
paradigma de habitação (SOARES, 2007).
Destinados a trabalhadores da indústria, comerciários, funcionários públicos, bancários
entre outras categorias, conjuntos habitacionais foram construídos nos bairros associados ao

59

Cabula para atender demanda de interesse social, foram transformando a paisagem da
localidade (FERNANDES, 2003).
Apresentados na Tabela 1; estão dispostos alguns dos conjuntos construídos pela
Habitação e Urbanização da Bahia (URBIS), empresa responsável pelo provimento de moradia
popular para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos em todo o Estado da Bahia, no
período de 1965 até 1998.
Tabela 1 - Conjuntos habitacionais associados ao Cabula.
Nome atribuído
Nome do logradouro
pelas comunidades

Ano de
entrega

Cabula I

1974

Cabula II
Cabula III
Cabula IV
Cabula VI
Cabula VII
Cabula IX

Cabula X
Total de unidades

Quantidade
de
unidades (casa e
apartamento)
Conjunto Habitacional Antônio 112 casas e 288 aptos
Carlos Magalhães – Cabula
Total 400 unidades
Conjunto Habitacional Maestro 70 casas e 180 aptos.
Vanderlei - Estrada das Barreiras Total 250 unidades
Conjunto Habitacional Otaviano 52 aptos
Pimenta – Cabula
Conjunto
Habitacional
José 290 unidades
Marcelino – Cabula
Conjunto Habitacional Teódulo 216 aptos
Albuquerque – Cabula
80 casas. Total 296
Lotes na Estrada das Barreiras
116 aptos
Doron
Lote A, 640, Lote B,
648. Total = 1.288
apto
Saboeiro
698 aptos
3.390 unidades

1978
1977
1978
1980
1981
1982

1983

Fonte: Elaborado pela autora com base em Gouveia (2010) e Mendonça (2008).

É possível observar a denominação genérica “Cabula”, seguida de algarismo romano,
atribuída pelos moradores da localidade aos conjuntos habitacionais nestas configurações e o
surgimento de novos bairros, tais como Doron, Saboeiro e Narandiba que também passam a ser
associados ao Cabula. Idealizado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia
(CEDURB), implementado em meados do ano de 1970, o Projeto Narandiba fez parte de
iniciativa do governo estadual em construir novos bairros (MARTINS, 2017).
No percurso das transformações ocorridas, a paisagem e o espaço urbanos vão se
delineando e novas relações sociais se configurando com os reflexos nas demandas da
sociedade espaço, conforme preconiza Santos:
Cada vez que a sociedade passa por um processo de mudança, a economia, as relações
sociais e políticas também mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma coisa
acontece em relação ao espaço e à paisagem que se transformam para se adaptar às
novas necessidades da sociedade (SANTOS, 1997, p. 37)

Atividades comerciais e de serviços para atender às demandas dos moradores do Cabula,
seguem transformando a paisagem urbana desde 1950 com a Penitenciária Lemos Brito na Mata
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Escura, na década de 60, o Centro de Educação Técnica da Bahia (CETEBA), em seguida o
Hospital Geral Roberto Santos (1978); Colégio Estadual Roberto Santos (1979); Telebahia
(1978), atual OI; Universidade do Estado da Bahia, em 1983, bancos privados e públicos,
centros comerciais de pequeno porte, supermercados, a Empresa Baiana de Saneamento
(EMBASA), a Companhia de Energia Elétrica da Bahia (COELBA) e a Escola Baiana de
Medicina e Saúde Pública (FERNANDES, 2003).
O percurso de expansão urbana de Salvador e de desenvolvimento industrial baiano com
as implantações do Centro Industrial de Aratu e do Pólo Petroquímico de Camaçari, acarretaram
mudanças na estrutura da cidade, expandiram-se conexões com os municípios limítrofes
(GORDILHO-SOUZA 2008, p. 113-114) e reflexos na intensificação do fluxo migratório e
déficit habitacional nos bairros associados ao Cabula e outros bairros periféricos da cidade.
O impacto da construção de moradias para suprir o déficit habitacional reflete nos
bairros associados ao Cabula em termos de áreas densamente construídas, perda de cobertura
vegetal, problemas de mobilidade urbana e soterramento de lagoas, como a Lagoa da Vovó;
trinta e quatro conjuntos habitacionais, assim distribuídos por década: oito na década de 1970,
onze anos 1980, dez nos 1990 e três entre os anos 2000 e 2001 mudaram a paisagem da
localidade (FERNANDES, 2003; NICOLIN,2015).
A partir dos anos 2000, a atuação do capital imobiliário com foco em verticalização
habitacional, introduz nos bairros associados ao Cabula outro padrão de moradia com apelo de
vendas voltado a edifícios residenciais em condomínios fechados e vigiados, com elevadores,
gabarito superior ao praticado e infraestrutura composta por equipamentos privativos, parques,
quadra de esportes e academia, a exemplo do Residencial Reserva Atlântica I e o Residencial
Natura Ville entre outros.
A verticalização ocorre por conta da ampliação do gabarito para construção de edifícios
com mais de 20 andares prevista na legislação do município de Salvadora, de acordo com a Lei
Municipal nº6586/2004 - o Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU/2004)
(SALVADOR, 2004); sem uma proposta concreta de preservação ambiental e mobilidade
urbana, impactou na fragmentação e segregação social nesse espaço urbano (GOUVEIA, 2010);
a partir de 2012, surgem diversos condomínios clube e o bairro Horto Bela Vista com
condomínios residenciais de apartamentos com 33 andares, o Colégio Anchieta e o Shopping
Bela Vista com oferta de estacionamento, variedade de serviços, estabelecimentos varejistas,
entre outros em área comercial fechada.
Anunciado como novo bairro localizado no final da Avenida Antônio Carlos Magalhães
e junto ao Acesso Norte, o Horto Bela Vista é contíguo ao bairro de Pernambués e de acordo
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com a cartografia da Prefeitura Municipal de Salvador, situa-se na VIII Região Administrativa
Cabula/Tancredo Neves, adiante apresentada em mapa específico (SALVADOR, 2016).
Neste sentido, essa ocupação consentida provocou danos ambientais e destruiu lugares
de sociabilidade a exemplo do Largo do Cabula situado no local onde foi construído o Máximo
Residence (NICOLIN, 2015), intensificou tráfego de veículos e destruição das pequenas roças
e pomares de plantio de sobrevivência comunitária em Pernambués.
Por parte dos poderes públicos estadual e municipal, um discurso voltado a mobilidade
urbana em Salvador, e em nome da construção de vias de acesso e interesses imobiliários na
região do Cabula e outros bairros periféricos, entrou em operação em novembro de 2013, a Via
Expressa Bahia de Todos os Santos (Via Portuária) ligando a rodovia BR-324 ao Porto de
Salvador.
Com a intenção de situar o leitor neste relato, indico no cartograma da figura 6 as
principais vias de acesso mencionadas, incluindo a Avenida Paralela e a Via Expressa nas
proximidades dos bairros que compõe o Antigo Quilombo Cabula e no seu entorno aponto três
outros, a saber: Cabula VI, Jardim Santo Inácio e Calabetão, numerados de 18 a 20,
respectivamente, em cor cinza e pontilhado que ainda não abrangem a atuação do TBC Cabula.
Na parte central, em amarelo, está localizado o Campus I da UNEB em Salvador que
reúne a administração central, biblioteca, departamentos, prédios de aulas, quadra poliesportiva,
ginásio de esportes, entre outras edificações e atividades.
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Figura 6 - Principais vias de acesso ao Antigo Quilombo Cabula, situando a UNEB.
Fonte: Elaborado com base em: PMS/ UFBA / CONDER / INFORMS. Projeto Caminho das Águas, 2010
SISTEMA CARTOGRÁFICO E CADASTRAL DO MUNICÍPIO DO SALVADOR - SICAD 2017.

A presença da UNEB com oferta de educação superior às comunidades e a aproximação
do saber acadêmico ao saber popular por meio dos projetos de ensino, pesquisa e extensão
realizados nesse lócus, em sua proposta de universidade aberta e inclusiva, desempenham papel
social, político, cultural, educativo, econômico e inclusivo neste contexto, impulsionando o
desenvolvimento da Bahia e do país.
Fundada no ano de 1983, é uma instituição pública, gratuita, mantida pelo Governo do
Estado por meio da Secretaria de Educação, conta apoio de sua comunidade acadêmica, de
parceiros e da sociedade para efetivar sua missão de produzir, difundir, socializar e aplicar
conhecimento nas diversas áreas do saber, no intuito de formar integralmente o cidadão e o
desenvolver potencialidades culturais e artísticas, econômicas, sociais e tecnológicas,
embasadas em princípios éticos, democráticos, justos e afirmativos, respeitando a pluralidade
étnico-cultural (UNEB, 2017).
De acordo com informações da fonte acima supra citada, impulsionada pela excelência
em ensino, pesquisa e extensão e, a partir de uma estrutura multicampi, atuando em diversas
regiões do Estado da Bahia, a UNEB conta com 29 departamentos distribuídos em 24 campi,
oferta mais de 100 cursos em nível de graduação e pós-graduação presencial e de educação a
distância (EaD).
Na Figura 7, está ilustrada a portaria de acesso a veículos e pedestres do Campus I da
UNEB, localizada na Rua Silveira Martins, número 2555, no bairro do Cabula.

Figura 7 – Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, Salvador.
Fonte: Autora (2017)
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Na Rua Silveira Martins e na Estrada das Barreiras, principais vias de aceso aos bairros
associados ao associados ao Antigo Quilombo Cabula contemporâneo, os problemas de
mobilidade são recorrentes na região, apesar da proposta do Plano Direto de Desenvolvimento
Urbano de 2016 no qual organizou-se a cidade em macrozonas considerando vocações e
características das áreas urbanas e proposta estratégicas para o desenvolvimento nos aspectos
de qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade (SALVADOR, 2016).
Nesse mesmo ano de 2016, entrou em operação comercial o Sistema Metroviário de
Salvador para atender a demanda por transporte público coletivo de bairros populares cuja
Estação Acesso Norte, construída ao largo do Complexo Viário da Rótula do Abacaxi, tem
proximidade com estas principais via de acesso
A construção, manutenção e operação deste Sistema é de responsabilidade do Grupo
CCR em Salvador e Lauro de Freitas, com investimentos na ordem de R$ 5,8 bilhões, por meio
de Parceria Público-Privada (PPP) em um período de 30 anos (CCR Metrô Bahia, 2018).
Estes esforços empreendidos pelo poder público, em sua maioria, sem a escuta da
população carecem aproximar os gestores dos bens e serviços disponíveis à população às
demandas das comunidades populares do Antigo Quilombo Cabula.
Vale destacar a carência de formalização institucional dos bairros de Salvador cuja
configuração perdurou por mais de 50 anos que previa apenas 32 bairros, tendo sido
equacionada pela administração municipal ao instituir a referida lei que dispõe sobre a
delimitação e denominação dos bairros do Município de Salvador, atualizou e reconfigurou a
divisão territorial da cidade, demarcando 160 bairros na porção continental do novo desenho
urbano que os moradores dos bairros associados ao Antigo Quilombo Cabula já os reconheciam
e os denominavam (SALVADOR, 2017).
A ação de descentralização do poder público municipal para propiciar acesso
regionalizado aos cidadão soteropolitanos, instituiu dez as prefeituras-bairro, entre elas a VIII,
denominada Cabula/Tancredo Neves, responsável por 22 bairros; entre eles os 17 nos quais
atua o projeto TBC Cabula e são focalizados nessa pesquisa.
Os cinco bairros que estão sob a gestão da Prefeitura-bairro VIII são contíguos a
poligonal representativa da atuação do TBC Cabula, a saber: Cabula VI, Jardim Santo Inácio,
Calabetão, Centro Administrativo e Granjas Rurais Presidente Vargas, e ainda não estão
contemplados neste projeto.
Na cartografia apresentada na Figura 8 demonstro a localização das Prefeitura-bairro,
parte da área da Baía de Todos os Santos e a indicação do Oceano Atlântico, cm base em
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informações disponibilizadas nas bases de dados da Conder, a publicação Caminho das Águas
e da Prefeitura Municipal de Salvador.

Figura 8 – Mapa de Prefeituras-bairro da Cidade do Salvador
Fonte: Elaborado com base em: PMS/ UFBA / CONDER / INFORMS (SALVADOR, 20170, na
publicação Caminho das Águas (SANTOS et al., 2010) e no SISTEMA CARTOGRÁFICO E
CADASTRAL DO MUNICÍPIO DO SALVADOR (SICAD, 2017).

Há de se destacar as restrições enfrentadas em se relacionar dados estatísticos
demográficos e sociais contidos nas atuais divisões oficiais definidas pela Prefeitura Municipal
de Salvador, com aqueles necessários aos estudos do Antigo Quilombo Cabula visto que o
último censo foi realizado em 2010.
Ademais, dispomos de dados e estatísticas do último censo oficial realizado em 2010
pelo IBGE, de informações contidas na publicação Caminho das Águas em Salvador: Bacias
Hidrográficas, Bairros e Fontes (SANTOS et al., 2010) e outras estimativas não oficiais
publicadas em periódicos baianos.
Deste modo, optei por utilizar dados oficiais do IBGE e da publicação Caminho das
Águas em Salvador, para anunciar algumas características sociodemográficas, a saber,
população, renda mensal e escolaridade pertinentes aos dezessete bairros que compõe e estão
associados ao Antigo Quilombo Cabula, sistematizadas na Tabela 2.

65

Tabela 2 - Características sociodemográficas dos bairros associados ao Antigo
Quilombo Cabula.
Bairro
Arenoso

População
(habitantes)
11.976

Arraial do Retiro

7.400

Barreiras

18.305

Beiru/Tancredo Neves

45.279

Cabula

23.096

Doron

6.008

Engomadeira

10.841

Fazenda
Retiro

Grande

do 57.752

Renda mensal (Salário
Mínimo - SM)
30,74% dos chefes de
família situados na faixa de
meio a 1 SM.
20,71% dos seus chefes de
família situados na faixa de
1 a 2 SM.
21,30% dos chefes de
família situados na faixa de
1 a 2 SM.
24,44% dos chefes de
família situados na faixa de
1 a 2 SM.
29,04% dos chefes de
família situados na faixa de
5 a 10 SM..
21,35% dos chefes de
família situados na faixa de
5 a 10 SM.
26,05% dos chefes de
família situados na faixa de
1 a 2 SM.
23,95% dos seus chefes de
família situados na faixa de
1 a 2 SM.

Mata Escura

23.694

21,70% dos seus chefes de
família sem rendimento.

Narandiba

13.757

Novo Horizonte

6.520

26,23% dos chefes
família situados na faixa
1 a 2 SM.
27,10% dos chefes
família situados na faixa
1 a 2 SM.

Pernambués

58.542
.

de
de
de
de

24,17% dos seus chefes de
família situados na faixa de
1 a 2 SM.

Resgate

6.861

33,48% dos seus chefes de
família situados na faixa de
5 a 10 SM.

Saboeiro

6.054

22,83% dos chefes de
família situados na faixa de
5 a 10 SM..

Escolaridade
38,23% dos chefes
de família têm de 4
a 7 anos de estudo.
28,82% dos chefes
de família têm de 4
a 7 anos de estudo.
29,40% dos chefes
de família têm de 11
a 14 anos de estudo.
33,07% dos chefes
de família têm de 4
a 7 anos de estudo
49,56% dos chefes
de família têm de 11
a 14 anos de estudo
45,46% dos chefes
de família têm de 11
a 14 anos de estudo.
34,23% dos chefes
de família têm de 4
a 7 anos de estudo
32,90% dos seus
chefes de família
têm de 4 a 7 anos de
estudo.
29,85% dos seus
chefes de família
têm de 4 a 7 anos de
estudo.
30,28% dos chefes
de família têm de 4
a 7 anos de estudo
37,12% dos seus
chefes de família
têm até 4 a 7 anos de
estudo.
30%
dos
seus
chefes de família
têm de 4 a 7 anos de
estudo
55,79% dos seus
chefes de família
têm de 11 a 14 anos
de estudo.
42,44% dos chefes
de família têm de 11
a 14 anos de estudo.

66

Saramandaia

10.267

São Gonçalo do Retiro

17.434

Sussuarana

23.423

Total

347.209

30,03% dos seus chefes de 35,71% dos seus
família situados na faixa de chefes de família
meio a 1 SM.
têm de 4 a 7 anos de
estudo
25,63% dos seus chefes de 34,93% dos seus
família situados na faixa de chefes de família
1 a 2 SM.
têm de 4 a 7 anos de
estudo.
25,03% dos chefes de 33,02% dos chefes
família situados na faixa de de família têm de 4
1 a 2 SM.
a 7 anos de estudo.
--------------------------------

-----------------------

Fonte: Elaborado pela autora com base na publicação Caminho das Águas em Salvador: Bacias
Hidrográficas, Bairros e Fontes (SANTOS et al.,2010) e IBGE (2010).

Diante dos dados demonstrados, calcula-se mais de 300 mil habitantes residindo nos
bairros associados ao Antigo Quilombo Cabula e em relação a população de Salvador de
2.675.656 (IBGE, 2010), representa cerca de 13%. A renda dos chefes de família, em sua
maioria encontra-se entre 1 a 2 salários mínimos, assim como o tempo de estudo que está entre
4 a 7 anos; é possível inferir que há precariedade de recursos para sobreviver e baixa
escolaridade para atuar em um mercado de trabalho que é focado em especialização,
competitividade e formação continuada.
A comercialização de frutas e hortaliças em logradouros públicos é prática muito
comum nos bairros que compõem o Antigo Quilombo Cabula; atividade realizada nas faixas de
pedestres (calçadas) das ruas, às vezes compondo o comércio informal daqueles fora do
mercado de trabalho que empreendem alternativas de sobrevivência fora dos padrões de
regulação e proteção social; notadamente na cidade do Salvador, onde o emprego formal se
tornou escasso e está refletido na taxa de desocupação média anual de 16.1%, divulgada pela
pesquisa dos órgãos oficiais (IBGE, 2019) - uma das maiores do país. A desocupação leva em
conta que a pessoa não está trabalhando e procurou trabalho.
A elaboração do contexto socio histórico do Antigo Quilombo Cabula permitiu
conhecer, compreender e refletir sobre a formação da localidade, as dinâmicas existentes com
as práticas e modos de produção alternativos, os processos de mudança e transformações,
caminhando em direção dos pressupostos teórico e metodológicos norteadores da investigação
e da proposta de analisar a aproximação das iniciativas socio produtivas à ecossocioeconomia
e ao empreendedorismo social que se configurem em ecossocioempreendedorismo.
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3. BASES CONCEITUAIS
“Seria na verdade uma atitude ingênua esperar que
as classes dominantes desenvolvessem uma forma
de educação que proporcionasse às classes
dominadas perceber as injustiças sociais de maneira
crítica” (FREIRE, 1984, p. 89).

Neste capítulo abordo os eixos teóricos dessa tese: a ecosssocioeconomia e o
empreendedorismo social nos quais identifico conceitos que possuem aproximação com a
nomeação ecossocioempreendedorismo, decorrente do estudo de caso de experiências de
campo em iniciativas socio produtivas em comunidades populares no Antigo Quilombo Cabula,
assim como suas intersecções que convergem para o desenvolvimento sustentável e a mediação
educativa proposta nesta pesquisa.
Inserir estas temáticas na contextualização da presente investigação consubstancia o
debate que associa desenvolvimento e educação como fenômenos estruturantes passíveis de
interligação no sentido de viabilizar formas alternativas de produção em comunidade populares
que acolham relações mais humanas e recíprocas, respeito a identidade cultural, participação,
preservação ambiental e empoderamento.
3.1 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O mundo contemporâneo passa por mudanças e transformações nas relações entre
estado, mercado e sociedade sejam estas na esfera política, econômica e social decorrente do
processo de globalização7 cuja sustentação ideológica é o neoliberalismo, o qual preconiza o
papel do mercado como condição de liberdade e de emancipação, relativiza a soberania do
estado e considera a natureza como recurso infinito à disposição do homem.
No contexto da ideologia neoliberal, pautado na liberalização do capital e na auto
regulação dos mercados existem repercussões na flexibilização das relações e condições de
trabalho, com mudanças estruturais no modo de produção impactando a sociedade, o meio
ambiente pela degradação de recursos naturais e na educação que tem sido apontada como
formadora de capital humano para o mercado com competências voltadas a competitividade,
empregabilidade e aos interesses dessa lógica.
Compreendo que pensar a educação com propósito na direção oposta a essa lógica
remete a uma concepção voltada a formação humana, na qual se valorize as múltiplas
7

A globalização pode ser percebida como processo histórico-político-econômico-sociocultural, bastante complexo com vastas
proporções e impactos na organização do Estado e da sociedade, abalando quadros sociais e mentais em termos das referência
de indivíduos e coletividades (IANNI, 2011) especificamente na atuação do estado-nação cuja autonomia, identidade, poder
entre outras particularidades, sofre a influência cruzada de atores transnacionais”(BECK, 1999, p.30), tais como ONU,
UNESCO, OEA, FMI, Banco Mundial entre outros, demarcam sua participação na construção de modelos ou programas
econômicos para serem implantados em todo o mundo.
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potencialidades na busca de um sujeito pleno consciente de si e no seu entorno de modo a
romper o paradigma de uma educação para o mercado que se vale da concepção “bancária”,
vazia em criticidade e reflexividade (FREIRE, 2011).
3.1.1 Educação e participação
Situar a educação numa perspectiva libertária tal como Freire (1996) aborda, evidencia
a função social e política em sua proposta educativa na qual consciência e liberdade dos sujeitos
para pensar, agir e refletir na sociedade, no enfrentamento aos desafios das questões
contemporâneas emergentes da lógica excludente do capital para propor transformações nesse
contexto.
Nesta visão do papel da educação na transformação da sociedade, Mészáros (2008,
p.25), menciona a “[...] incorrigível lógica do capital e seu impacto sobre a educação”:
[...] os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de reprodução
estão intimamente ligados. Consequentemente, uma reformulação significativa da
educação é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no
qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e
historicamente funções de mudança.

Ao desenvolver a educação voltada às camadas populares da sociedade, Freire (1996)
propõe a problematização da realidade dos sujeitos, o estabelecimento de diálogo permanente
no qual teoria que não se separa da prática onde haja igualdade entre homens e mulheres no
trato com a opressão do capitalismo e do trabalho, visando ao bem comum e a capacidade de
intervenção no mundo.
Concordo com o pensamento de que não se pode negar a relação trabalho-educação e
os desdobramentos dessa combinação de acordo com o ponto de vista de Lima (2006, p. 68)
determina “como os processos educacionais são influenciados pelas necessidades da produção,
em particular quando estão ocorrendo significativas mudanças nos processos de trabalho”,
assim como existe a “possibilidade de indivíduos adentrarem e permanecerem no processo
produtivo ou serem excluídos deste”, resultando em desemprego, exclusão social.
Desconsiderar a função social do trabalho como atividade vital geradora das condições
e dos elementos necessários à manutenção da vida do homem, é desconhecê-lo como ser que
cria e produz e se realiza na construção de sua história (MARX, 2004; GRAMSCI, 1979).
Marx (2004) critica o modo de produção capitalista e elenca alguns aspectos da relação
capital e trabalho na sociedade em termos do papel do homem como agente produtivo e estão
sintetizados em quatro itens:
a. O capital que paga pela criação do trabalhador é proprietário desta produção intelectual;
b. O modo de produção capitalista considera o trabalho como mercadoria valorizada;
c. As relações de classes sociais giram em torno do trabalho e da acumulação de riqueza;
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d. O sistema capitalista nega a essência humana e induz à alienação do homem pelo
trabalho por destruir a capacidade dele se perceber como agente produtivo e voltar-se
unicamente para sua sobrevivência.
No tecido social contemporâneo, surge outros modos de produção que se opõem
contestam o modo de produção capitalista e a alienação do homem pelo trabalho, dando voz e
vez ao sujeito, ao movimento social, ao conhecimento tradicional das comunidades populares,
a dimensão educativa, a preservação ambiental e ao desenvolvimento nas dimensões da
sustentabilidade, a exemplo da ecossocioconomia, a economia solidária, citando alguns.
A dimensão educativa que darei ênfase no presente estudo estabelece diálogo com a
proposta de educação não-formal conforme a definição de (GOHN, 2006, p. 2) “[...] é aquela
que se aprende ‘no mundo da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências,
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas.”, no desenvolvimento de práticas
comunitárias e colaborativas, diferentemente da educação formal, aquela praticada nas escolas,
regulamentadas por leis, normas e diretrizes, com metodologias planificadas e sistematizadas.
Corroborando com esse pensamento acerca da educação não-formal, Barros e Santos
(2010, p. 06) dizem ela tem como finalidade “abrir portas e janelas de conhecimento sobre o
mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais.
Nos espaços de participação social, a educação humaniza e desaliena, segundo Mészáros
(2008) pode contribuir para a concretização das mudanças estruturais sociais, entre elas a
minimização das desigualdades, elabora a consciência crítica e a ideia de pertencimento do
sujeito, de acordo com Demo (2002, p.35). A partir desses pensamentos busco compreender a
dimensão educativa e a participação dos grupos sociais pertencentes ao Antigo Quilombo
Cabula.
Com relação a participação, Rocha e Rocha (2009) afirmam que ela traz uma dimensão
educativa, de cidadania ativa, enquanto ter direitos e construir novos direitos e atuar na
construção de políticas, programas e projetos de natureza pública, corroborando com concepção
de participação de Habermas (2003) pela ação de sujeitos sociais críticos e organizados que
lutam pelas desigualdades sociais por meio de políticas públicas construídas no âmbito de
espaços públicos participativos.
Participação remete a partilhar o poder, tomar decisão, sendo essencial para a criação
das condições essenciais à emancipação e contribuir para alteram as formas das relações sociais,
remete ao “exercício criativo, em benefício de todos, dos poderes de tomada de decisão
adquiridos, trazendo à tona os ricos recursos humanos dos indivíduos, reunidos a um ponto
jamais sonhado nas formas anteriores de sociedade” (Mészáros, 2004, p. 52).
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Nesta mesma trilha da importância da participação do sujeito no contexto da educação,

Brandão (1995, p. 26), a educação se constitui em “um meio de produção de poder da sociedade
civil e, através dele, um caminho de conquista de participação ativa e consciente”.
O desafio está em identificar como se articulam os conhecimentos empírico – práticas
saberes e fazeres, nos processos de organização e modos de produção das iniciativas socio
produtivas das comunidades do Antigo Quilombo Cabula, na perspectiva educativa da dinâmica
social que se estabelece e possa favorecer o empoderamento e a participação.
A partir desse panorama e da proposição de compreender a dimensão educativa no
campo empírico da pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento sustentável visto que está
presente de forma transversal nesta concepção de desenvolvimento, cabendo aqui construir
breve quadro teórico sobre esse tema, focalizando-o numa perspectiva local e discorrer sobre a
origem, denominações, implicações e desdobramentos.
3.1.2 Desenvolvimento territorial sustentável, identidade cultural e empoderamento
As proposições em torno do desenvolvimento podem ser corporificadas em três
principais correntes de pensamento: a primeira abordagem está direcionada pela crença de
crescimento econômico como impulsionador desenvolvimento; predominante até a década de
1960, a proposição preconizava que o crescimento econômico de um país era mensurado pelo
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e do nível de bem-estar de uma população
conforme a renda per capita (VEIGA, 2005); na América Latina, a acumulação de capital como
alavanca do crescimento, em detrimento de outros gastos ou investimentos, gerou atrasos
significativos no desenvolvimento, acompanhados por altos custos sociais e perda de eficiência
macroeconômica, ainda recorrentes em termos de desigualdades e de mazelas sociais
(KLIKSBERG, 1997).
Na segunda corrente, o desenvolvimento tem a conotação de desejo coletivo de evolução
e prosperidade do ser humano, ressalta que resultados do crescimento econômico não se
constituem automaticamente em benefícios (VEIGA, 2005).
A terceira abordagem pode ser aglutinada em torno das proposições de Amartya Sen e
Ignacy Sachs que centra a concepção de desenvolvimento atrelada à remoção das fontes de
privação de liberdade das pessoas. A esta proposta, acrescento a percepção de desenvolvimento
com autonomia de Morin (2005, p. 55) “Todo desenvolvimento verdadeiramente humano
significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comuns” e
que se aproxima do pensamento de Sen (2000) e Sachs (2002).
Ainda apoiada nas ideias de desenvolvimento centrada no ser humano, encontro na
abordagem de Max-Neef (2012) a perspectiva de desenvolvimento voltado às necessidades
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humanas, cunhadas na sua definição de Desenvolvimento à Escala Humana e nos fundamentos
a seguir indicados:
[...] tal desenvolvimento se concentra e sustenta na satisfação das necessidades
humanas, na geração de aumentar os níveis de auto dependência e na articulação
orgânica dos seres humanos com a natureza e na tecnologia no processo global como
comportamento local, da pessoa como social, do planejamento com a autonomia e da
sociedade civil com o Estado (MAX-NEEF, p.30).

Esta proposições estão inseridas no debate que põe em xeque o desenvolvimento focado
no crescimento econômico, o aumento da produção e do consumo, como observa Zambam
(2009) e adquire relevância a abordagem associada à redução dos impactos no mundo
físico/meio ambiente e atenção às questões sociais, ganhando força na década de 1970, dando
origem ao ecodesenvolvimento lançado por Maurice Strong em 1973 e desenvolvida
conceitualmente por Sachs (2002) na década de 1980, indicando três fatores fundamentais:
eficiência

econômica,

justiça

social

e

prudência

ecológica;

posteriormente

o

ecodesenvolvimento foi rebatizado como desenvolvimento sustentável.
Para Sachs (1986, p.47), ecodesenvolvimento agrega e incorpora aspectos econômicos,
sociais e ambientais, sendo:
[...] endógeno e dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo responder a
problemática da harmonização dos objetivos sociais e econômicos do
desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio.

No entendimento de Sachs (2002) a oportunidade de construção dessa proposta deve-se
à crise dos modelos econômicos clássicos e da social democracia, crítica ao desenvolvimento
hegemônico, os resultados sociais drásticos da ênfase no crescimento econômico, a pressão dos
movimentos de resistência por conta da degradação dos recursos ambientais; esses fenômenos
contribuíram para se pavimentar e se assentar a cultura do desenvolvimento sustentável que
considera os aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais, ambientais de forma integrada
e inter-relacionados.
Com a publicação do Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum) pela Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), em 1987, o desenvolvimento
sustentável foi legitimado, tendo sido definitivamente incorporado à agenda global com a
Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992.
A partir desse momento, a definição utilizada para desenvolvimento sustentável passa a ser:
"aquele que responde às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das
gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades" (CMMAD, 1991, p. 46).
Enquanto conceitos o Ecodesenvolvimento e o Desenvolvimento Sustentável divergem
em alguns aspectos e elenco os mais evidenciados na literatura: crença ilimitada no potencial
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da tecnologia e o nivelamento do consumo por um padrão mundial. Por outro lado, há consensos
em alguns pontos: crítica ao reducionismo economicista, preocupação com o bem-estar social;
solidariedade com as gerações futuras; a inserção da dimensão ambiental no desenvolvimento
(SACHS, 1986; BECKER ET AL, 2002; MONTIBELLER FILHO, 2008).
Em um ensaio sobre conceitos e princípios de ecodesenvolvimento e desenvolvimento
sustentável, Montibeller-Filho (2008), aborda as críticas, consenso e divergências conceituais,
acrescentando a opinião de Sachs (1993) que leva em conta os pontos em comum como
suficientes para poder adotá-los indistintamente. Dovers e Handmer (1992) discordam deste
ponto de vista e apontam que nem todos pesquisadores têm esse pensamento, mas, na presente
pesquisa não há pretensão de colocar em debate as críticas que eles veem recebendo.
Sachs desenvolveu cinco dimensões para o ecodesenvolvimento, propondo a
sustentabilidade8 como premissa básica a ser alcançada: a) social, enfoca a melhor distribuição
de renda e a diminuição das desigualdades sociais; b) econômica, visa à alocação e
gerenciamento mais eficiente dos recursos; c) ecológica, implica uso moderado e racionalizado
dos recursos naturais, redução da emissão de resíduos e poluentes e normas de proteção
ambiental; d) espacial ou geográfica, direciona-se à organização dos espaços e ocupação
territorial visando uma configuração rural/urbana mais qualidade e equilíbrio; e) cultural,
refere-se aos aspectos da atenção e respeito à história, tradições e valores regionais (SACHS,
1993, p. 37).
Tendo esse pilares como alicerces Sachs (1993) defende uma dinâmica espacial focada
no território que poderá fornecer soluções específicas para seus problemas particulares, tendo
como base seus dados ecológicos, culturais, suas necessidades e demandas imediatas e de longo
prazo para lidar com seus problemas e de encontrar soluções originais, sem desconsiderar a
relevância de experiências externas, viabilizando melhores condições de vida dos envolvidos.
Como propõe Souza (2002, p.7), o território é essencialmente um espaço definido e
limitado, de exercício de relações de poder (SOUZA, 2002, p.79) e pelo enfoque local
possibilita inclusão e abertura de possibilidades para se desenvolver habilidades e
potencialidades. A abordagem de Bonnemaison e Cambrezy (1996, p.10) admite outras
dimensões além do poder ao afirmar que “o território cultural precede ao território político e ao
8

A sustentabilidade foi incorporada ao discurso do desenvolvimento sustentável e muitos são os desafios para tal
propósito como princípio aplicável à sistemas abertos, para interagir com a sociedade-natureza e, tem surgido
diferentes abordagens que tentam entender e explicar a aproximação destes conceitos. Conforme Dovers e
Handmer (1992), a sustentabilidade é a capacidade de um sistema humano, natural ou misto para resistir ou se
adaptar à mudança endógena ou exógena por tempo indeterminado; representada como uma meta ou um ponto
final na percepção de Hove (2004). Portanto, para alcançar a sustentabilidade requer-se o desenvolvimento
sustentável (PRUG; ASSADOURIAN, 2003).
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espaço econômico. O domínio do espaço territorial revela que esse espaço é cercado de valores
não somente materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e afetivos”.
Esse também é o entendimento de Saquet (2007) em sua concepção de que, no território,
há interações econômicas, políticas e naturais, nas quais o material (espaço) e o imaterial
(relações) são retratadas de forma imbricada.
Nesta trilha, aflora a percepção de patrimônio sociocultural, material e imaterial e a
premência de se mobilizar e articular recursos e competências, que contemplem processos
participativos e identitários, considerando o sentimento de pertencimento e de poder, visto que
o indivíduo se reconhece e se identifica com seu território.
Quanto a cultura9, Cuche (1999, p. 176) diz que “[...] pode existir sem a consciência
de identidade, porém uma identidade cultural, evidentemente não pode existir sem um
sistema cultural”. Na percepção de Souza (2002), a identidade sociocultural individual está
atrelada às características do espaço concreto, repercute no território.
A identidade do território criada pelos seus habitantes é manifestada nas relações
políticas, sociais, econômicas e culturais com convenções e valores com “[...] arranjos
institucionais e formas sociais de organização de produção” (LEMOS; SANTOS; CROCCO,
2005, p. 175).
Culturalmente formada a identidade relaciona-se aos aspectos “das identidades
coletivas, como as identidades regionais e nacionais e outras que formam quadros de referência
e sentidos estáveis, contínuos e imutáveis por sob as divisões cambiantes e as vicissitudes de
nossa história real” (HALL, 2006, p. 68).
A identidade cultural é um processo dinâmico, de construção contínua o qual se
alimenta de variadas fontes tão somente no passado mas no presente, em termos de tempo
e de espaço, na perspectiva da preservação do patrimônio local com suas especificidades e
características, de valorização do turismo e do lazer e da qualidade de vida dos indivíduos
(OLIVEIRA, 2002).

9

Existem múltiplas acepções acerca do conceito de cultura em diferentes contextos do conhecimento humano e
ao longo do tempo lhe foram atribuídos variados significados que podem abarcar desde aspectos objetivos e
subjetivos, considerando-a como processo dinâmico influenciado pelas mudanças pelas quais a sociedade passa.
No entendimento de Cuche (1999) a cultura permite ao homem adaptar-se às mudanças, não somente ao meio em
que vive, mas também aos seus anseios, necessidades, preferências e projetos. Malinowski (1975, p. 43) acrescenta
aspectos da cultura relativos às “heranças de artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores” que
contribuem para transformar indivíduos em grupos organizados; por conseguinte, a sociedade dissemina o
patrimônio cultural recebido dos antepassados e o transmite às novas gerações que na condição de aprendiz pode
refletir, ressignificar, criar, mudar, agir sobre a realidade social.
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Em relação ao patrimônio, Costa (2018, p. 173) entende que “as expressões
culturais e as tradições que um grupo de indivíduos preserva, em respeito à sua
ancestralidade, para as gerações futuras, representando os bens perceptíveis, vividos” são
tangíveis, podem ser transmitidos e compreendem “os saberes, os modos de fazer, as
formas de expressão, as celebrações, as festas e as danças populares, as lendas, as músicas,
os costumes e outras tradições”.
O que está em foco nesta pesquisa é um olhar para os legados presentes na
identidade cultural como mediadores sócio educativo de aprendizagens, de participação e
socialização de saberes e fazeres nas comunidades populares do Antigo Quilombo Cabula,
à margem de políticas públicas de inserção social e cultural que atendam também aos seus
anseios de acesso a espaços construídos onde estas práticas possam ocorrer, oportunizando
voz e vez (COSTA, 2018)
Interessa apresentar acepções e elementos da identidade cultural e das manifestações
culturais presentes nos conhecimento tradicional de comunidades populares do Antigo
Quilombo Cabula que contribuam para enveredar pelo caminho do empoderamento, liberdade
e participação e as dinâmicas de desenvolvimento territorial sustentável como disseminador de
conhecimento.
Pertencimento, poder e liberdade levam à noção de empoderamento e, essa é a expressão
que escolho nesta tese. Para Freire (1996), empoderar-se/libertar-se é um ato social e a educação
tem papel essencial; nesse entendimento, o empoderamento enseja uma percepção crítica da
realidade social, é fundamental, mas tal aprendizagem necessita ter relação com a
transformação da sociedade. Neste sentido, poder significa controle e empoderamento, obter o
controle, habilidade de ser, de expressar-se, liberdade (SEN, 2000). No sentido do controle de
temas que afetam a vida, o empoderamento remete ao “processo de desenvolvimento de
cidadania que incorpora dimensões de igualdade social e reconhecimento das diferenças, pois
é maleável e inclusivo, o que permite fortalecimentos” (BOEIRA e SIMON, 2014).
Segundo Wallerstein e Bernstein (1994), o empoderamento denota níveis distintos a
depender do escopo, e em nível comunitário, o foco é na estrutura das mudanças sociais e a
estrutura sociopolítica.
A proposta desta tese toma como referência a abordagem territorial para identificar nas
iniciativas socio produtivas do território do Antigo Quilombo Cabula, de que modo nas práticas
construídos de geração para geração afloram legados culturais nas comunidades deste território
– “fundamento do trabalho; lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício
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da vida” (SANTOS, 1999, p. 7), considerando as dimensões do desenvolvimento sustentável e
contribuir com os processos de organização e visibilidade, o empoderamento e a participação.
Não se pretende exaurir os variados entendimentos acerca do conceito de território, mas
justificar a opção por nomear o Antigo Quilombo Cabula como território, as relações que se
estabelecem e a dinâmica sociocultural e espacial, tensões, conflitos, lutas e resistências,
considerando a história social e o contexto ambiental.
Vale salientar que após a década de 1980, a abordagem territorial passou a orientar as
políticas públicas em diversos países, inclusive no Brasil, consoante informa Guzzatti (2010, p.
33) sobre os órgãos da administração pública que “[ ] passaram a adotar estratégias de
desenvolvimento baseadas numa abordagem territorial, caracterizada por critérios
multidimensionais: ambiental, social, econômico, cultural e político”.
Nesse sentido, os interesses políticos de territorialização se aproximam da agenda do
desenvolvimento sustentável pelas múltiplas dimensões e o desafio de compatibilizar políticas
ambientais e econômicas. Esta abordagem via assumindo conotações as mais diversas desde
desenvolvimento endógeno, comunitário, local, sustentável, conforme Pires; Muller e Verdi
(2006) e enriquece o debate sobre desenvolvimento territorial sustentável.
Via de regra, todas conotações apontadas anunciam propósitos essenciais que estão aqui
reunidos: capacitação para mobilização e participação da comunidade; cooperação e construção
de parcerias; visão abrangente e integrada, monitoramento e avaliação, sem deixar de levar em
conta os aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais inerentes ao
desenvolvimento na perspectiva sustentável.
Por ser uma expressão relativamente recente na literatura, o desenvolvimento territorial
sustentável ainda carece de corpo teórico articulado e consistente para que seja plenamente
aceito, em termo de definições e conceitos, de modo que sua dinâmica seja concretizada. Nesta
mesma trilha, Vieira (2009, p. 59), afirma que a fundamentação teórica acerca desse conceito
ainda não alcançou “um patamar de maturidade considerado suficiente para fazer justiça às
duras exigências colocadas pela crise recorrente das teorias e das práticas de desenvolvimento
na transição para o novo milênio”.
Meu discernimento sobre a formulação conceitual de desenvolvimento territorial é, que
nele estão imersas e inter-relacionadas às noções de participação, território, empoderamento e
identidade cultural no esteio da articulação de forças sociais e econômicas, da sociedade civil e
do poder público, de modo a potencializar as vocações e habilidades com vistas a impulsionar
social, cultural, ambiental, econômica e continuamente as capacidades e a qualidade de vida
humana em suas dimensões.
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Para Vieira (2009, p. 33) as dinâmicas de desenvolvimento territorial sustentável como
vetor de dinamização socioeconômica no nível local, podem vir a ser concretizadas e
consolidadas, sendo imprescindível,
um esforço renovado de integração interinstitucional, de gestão patrimonial dos
recursos naturais de uso comum e, por implicação, de reversão dos resíduos de
autoritarismo e clientelismo que têm marcado, de forma indelével as transformações
da nossa cultura política ao longo do tempo.

Entre essas dinâmicas, destaco as experiências de ecossocioeconomia que vem sendo
analisadas no Brasil e na Bahia em países da América Latina por pesquisadores sob a orientação
do doutor em Ecossocioeconomia, Carlos Alberto Cioce Sampaio, docente da Fundação
Universidade Regional de Blumenau, do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)
em Desenvolvimento Regional e coordenador do Núcleo de Ecossocioeconomia (NEcos) que
em sua formação acadêmica realizou estágios em Economia Social sob a orientação dos
cientistas sociais Manfred Max-Neef e Ignacy Sachs. Justifico minha aproximação com a
temática pela inserção em grupo de estudo coordenado pela Professora Dra. Francisca de Paula
Santos da Silva da UNEB que compartilha conhecimento e recursos acerca das experiências em
ecossocioeconomia por rede de pesquisa e no entorno da universidade.
Nestas experimentações o diálogo e a problematização permeiam as ações para se
buscar alternativas e estratégias de compartilhamento de conhecimentos, pensar e agir coletivo
levando em conta que a dimensão educativa é fundante para se enfrentar desafios de valorização
e preservação de tradições e relações sociais mais humanas e solidárias; geração de trabalho e
renda sob modos de produção mais associativistas e utilização apropriada dos recursos naturais
e das capacidades humanas locais, entre outros (SAMPAIO; LÉON; DALLABRIDA, 2008).
Neste discernimento, Tonneau e Vieira (2006), propõem a construção de um vasto
sistema de educação para o desenvolvimento territorial sustentável como um requisito de
importância estratégica que efetive as habilidades para uma outra gestão com uma “dinâmica
de responsabilidade compartilhada, coletiva e democrática” e a ecossocioeconomia possui
características próximas à essa proposta de alternativa de gestão que resulte em outro
desenvolvimento com aporte da dimensão educativa.
3.2 ECOSSOCIOECONOMIA: PRINCÍPIOS E INTERRELAÇÕES
A racionalidade econômica e tecnológica dominante defendida pelo capitalismo
constituem uma realidade que permeia este modelo hegemônico de economia e seu modus
operandi, revelam limitações, desigualdades sociais e degradação ambiental, repercutindo em
frequentes crises civilizatórias.
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Neste contexto, contrapondo este sistema, emergiram questionamentos e movimentos
de resistência, iniciativas no âmbito teórico-prático que encorajam o enfrentamento a este
modelo, a exemplo da ecossocioeconomia.
Tal mobilização social permite encontrar alternativas de modo de vida para lidar com
as mazelas dele derivadas e discernir por critérios democráticos e participativos para mitigar os
custos sociais. Ao tratar desta temática, o economista Karl William Kapp (1963) apontou os
custos sociais provenientes da ação empresarial e da economia capitalista como geradoras de
desequilíbrio ecológico, no processo de desenvolvimento e a necessidade de se discutir a
perspectiva sistêmica que considere a interação do todo com as partes e vice-versa,
considerando o homem no contexto local e suas especificidades.
Kapp (1963) introduziu o termo ecossocioeconomia ao propor o equilíbrio econômico
e ecológico, questionou o aumento crescente da população e uso exacerbado dos recursos
naturais. Em 1972 participou da Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio
Ambiente (Conferência de Estocolmo) onde foram abordados o desenvolvimento e a
problemática ambiental e, faleceu quatro anos deixando o desafio da ciência econômica,
transcender a lógica do mercado, no trato dos custos sociais.
Entre os pesquisadores que abordam a ecossocioeconomia, o franco-polonês Ignacy
Sachs insere no debate o desenvolvimento sustentável e sugere mudanças nos modos de
produção e estilos de vida pois, deve se esforçar por utilizar, sempre que possível, recursos
renováveis pertencentes, respeitar as condições dessa renovação e obedecer a preceitos de
justiça social na repartição do produto.
Como campo de conhecimento recente, em estudo e construção, a ecossocioeconomia é
empregada para nomear e denotar experiências em curso que demonstram ser possível pôr em
prática outra gestão que repercuta em outro desenvolvimento, conforme propõe Smith e MaxNeef (2011), na perspectiva de integrar a dimensão socioambiental ao processo de tomada de
decisão e possam se aproximar das práticas de outra economia em sintonia com a
sustentabilidade do desenvolvimento (SAMPAIO et al. 2017).
Neste debate teórico e político sobre concepções alternativas de desenvolvimento que
criticam o modelo hegemônico da economia, em cabe salientar as contribuições do economista
chileno Manfred Max-Neef, idealizador da teoria do Desenvolvimento à Escala Humana, cuja
premissa básica é o desenvolvimento de pessoas e não da riqueza material que estas acumulam
(MAX-NEEF, 1993) e evidencia uma aproximação à ecossocioeconomia.
Pesquisadores que disseminam a lógica da ecossocioeconomia defendem a valorização
no ser humano e sua capacidade de realização que se potencializem em vínculos sociais
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afetivos, solidários e cooperativos, sem desconsiderar as interações entre a esfera social,
econômica e política, tomando como primazia a primeira em relação à segunda, diferentemente
daquilo que a lógica capitalista advoga.
Neste sentido, a ecossocioeconomia busca dar visibilidade às experiências
demonstrativas em curso, oriundas do cotidiano, com a preocupação em buscar aprendizagens
socioeconômicas e ambientais a fim de promover o desenvolvimento e a sustentabilidade das
comunidades envolvidas (SAMPAIO et al., 2008).
Um esboço teórico-metodológico da ecossocioeconomia para as organizações com
ênfase na gestão e tomada de decisão têm aspectos normativos e foi formulado por Sampaio
(2010) contendo orientações conceituais apontadas a seguir:
a) considerar, como principal estratégia, a participação (direta e indireta) dos atores
sociais que vão sofrer as consequências das tomadas de decisão; b) incorporar as
demandas sociais oriundas da localidade na qual está inserida; c) conduzir a
racionalidade pelo cálculo de consequências sociais, buscando a promoção da
sustentabilidade social, econômica e ambiental (SAMPAIO, 2010, p.133).

Neste sentido, Sampaio (2010) centra seus estudos na ecossocioeconomia das
organizações e aponta que ela pressupõe participação, desenvolvimento com liberdade,
ecologia, gestão coletiva e acontece no espaço onde o homem vivencia seus problemas e busca
soluções para propor alternativas a partir de recursos existentes no contexto local. E acrescenta
que ela se propõe a “pensar, analisar e experimentar metodologias de tomada de decisão que
consideram a extrarracionalidade e o vetor extraorganizacional como princípios de gestão
organizacional de ênfase interorganizacional” (SAMPAIO, 2010, p. 133).
Em relação à ecossocioconomia, Sampaio (2009, p.13) concebe como experiências
socio produtivas originadas de insatisfação com o paradigma racional vigente e ao
embasamento, considera três princípios: a viabilidade interorganizacional pela formação de
redes, acordos e arranjos, a efetividade extraorganizacional em relação ao alcance dos
benefícios para os participantes e o território e, de extraracionalidade pela socialização e
valorização da dimensão tácita do conhecimento dos atores envolvidos no dado território e nos
processos de tomada de decisão aos grupos organizados ou quase organizados, denominados
de empreendimentos compartilhados e nas dimensões do desenvolvimento territorial
sustentável quanto aos aspectos econômicos, socio culturais e ambientais .
Diante deste quadro é que a Ecossocioeconomia preconiza ser possível outra forma de
desenvolvimento com viés sustentável, ecológica, social e econômica, sem a intenção de tornarse modelo hegemônico e, por meio de “metodologias de gestão que enfatizem ações
participativas, descentralizadas e, ainda, social e ambientalmente responsáveis” (SAMPAIO et
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al. 2008, p. 2), pensando na viabilidade de ação macroeconômica e microeconômica, de modo
a possibilitar trabalho e renda.
Na Figura 9 proponho uma representação visual contendo os três princípios da
ecossocioeconomia, as interrelações as quais sistematizei no decorrer do meu processo de
aprendizagem e construção de significados com as leituras das obras de Sampaio (2010, 2018,
2019), Sampaio, Dallabrida e Pelin (2006), Sampaio et al (2008, 2010, 2018), Sachs (1986) e
Smith e Max-Neef (2011).

Figura 9 – Representação da ecossocioeconomia
Fonte: A autora (2019) com base em Sampaio (2010, 2018), Sampaio e Dallabrida (2009), Sampaio et al
(2017), Sachs (1986) e Smith e Max-Neef (2011).

A lógica da ecossocioeconomia fundamenta-se em premissas voltadas à promoção da
sustentabilidade dos modos de vida, nas aprendizagens socioculturais e ambientais relativas a
experimentações do cotidiano que podem ocorrer em comunidades, nos povoados, nas
organizações (em grupos produtivos não necessariamente resultando em ganhos econômicos),
empresas, associações, cooperativas, muitas vezes limitadas aos territórios onde estão inseridas,
nos quais os problemas e suas soluções ocorrem, e em geral, não são devidamente qualificados
e visibilizados (SAMPAIO et al., 2008).
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A dimensão educativa das ecossocioeconomias pela perspectiva de aprendizagem
social, é fundante para formar cidadãos reflexivos e críticos, autônomos e participativos no seu
contexto territorial que valorize o diálogo de saberes tradicional, local e comunitário e
possibilite a compreensão, entendimento e trato com as questões advindas da crise
socioambiental buscando alternativas para responder às suas demandas específicas (VIEIRA,
1999, 2009; SAUVE, 2005; FREIRE, 1997, 2011).
É nessa franja da aprendizagem que a integração de saber científico e tradicional
possibilita e a modificação das percepções e comportamentos cotidianos destacados por Vieira
(1999) na perspectiva contida pela via da experimentação criativa pode fortalecer os
empreendimentos que buscam alternativas para lidar com as mazelas e desafios do mau viver
acarretadas pelas propostas do desenvolvimento na contemporaneidade.
Alcântara e Grimm (2017, p. 240) discutem a aproximação das ecossocioeconomias
com a concepção de Bem Viver no contexto de iniciativas alternativas ao desenvolvimento e
reconhecem a importância deste movimento que “promovem outros modos de vida e de se
relacionar entre si e com a natureza, muitos similares ao conceito do Bem Viver”.
De acordo com Gudynas e Acosta (2008), o bem viver é uma abordagem crítica e
reflexiva aos modelos de desenvolvimento que se organizam com base nos conhecimentos e
saberes próprios de povos indígenas, especificamente os do Equador e Bolívia, cujas relações
comunitárias e solidárias nos espaços comuns e as mais diversas formas de viver coletivamente,
buscam respeitar a diversidade e a natureza.
Compreendo que a ecossocioeconomia avança na ideia do bem viver como uma
proposta socio política para construção de alternativas ao desenvolvimento e traz evidências
“para tratar dos aprendizados apontados por iniciativas populares” (SANTOS; SAMPAIO;
SILVA, 2016, p. 66) nas relações comunitárias locais e oportuniza “dar respostas a problemas
por eles próprios apontados, conservando padrões de economia territorial” (SANTOS;
SAMPAIO; SILVA, 2016, p. 68).
As experiências ecossocioeconômicas surgem, normalmente a partir da ausência do
Estado e, vêm sendo demonstradas e analisadas por meio de pesquisas exploratórias, relatórios
de programa de iniciação científica, estudos de caso e estudos comparativos em monografias,
dissertações e teses, sob coordenação ou orientação do Professor Doutor Carlos Alberto Cioce
Sampaio, tanto na América Latina e do Norte quanto na África e Europa, além de casos práticos
com financiamento de agências nacionais e internacionais.
Uma das publicações relevantes de Sampaio (2010) contém a síntese de experiências
ecossocioeconômicas no livro “Uma gestão para uma outra economia: ecossocioeconomia das
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organizações”, editada pela EDIFURB (SAMPAIO, 2010), contendo artigos e papers sobre a
temática. Acerca das pesquisas que versam sobre experiências internacionais o artigo
“Ecossocioeconomia: análise de experiências ao Oeste dos Estados Unidos da América”
(SAMPAIO et al., 2017) foi publicado em periódico que aborda este tema.
Em termos de indicadores para mensurar as experiências ecossocioeconômicas, as
pesquisas ainda carecem de um desenho projetado para análises quantitativas, e destaco a
iniciativa de Alcântara e Grimm (2017) ao desenvolver estudos em comunidades urbanas
considerando o bem viver e desenvolvimento sustentável no contexto de alternativas de
mobilidade como o uso da bicicleta.
Em 2018, Sampaio coordenou a organização do dossiê temático de nº 52 da Revista da
FAEEBA – Educação e Contemporaneidade que versa sobre Educação, Ecossocioeconomia e
Turismo de Base Comunitária. A publicação de periodicidade quadrimestral, detém a
classificação A2 no extrato Qualis Capes e é publicado pela UNEB, (Departamento de
Educação e Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, Campus I).
O livro “Ecossocioeconomias: promovendo territórios sustentáveis” organizado por
Sampaio e pesquisadores, publicada pela Editora da Universidade Regional de Blumenau
(Edifurb), em 2019, versa sobre experiências e práticas ecossocioeconômicas, representa
contribuição científica acerca da temática e propicia disseminação e difusão de conhecimento.
Situam-se no escopo da ecossocioeconomia, as experiências de economia solidária, de
turismo de base comunitária e de tecnologias sociais; as propostas de movimento slow, ecovilas,
gestão de unidades de conservação, de bem viver, entre outras iniciativas socio produtivas
(SAMPAIO et al, 2019). Nesta pesquisa não serão trabalhadas todas essas vertentes e no próximo
intertítulo, apresentadas aquelas que estabelecem interrelações com o contexto estudado – a
economia solidária e o turismo de base comunitária.
3.2.1 Economia solidária
A Economia Solidária caracteriza-se por uma série de iniciativas de geração de renda
através de coletivos de trabalho de diversas naturezas e formas de organização jurídica
inspiradas em valores de democracia e reciprocidade. Defende princípios de solidariedade,
cooperação e participação, valoriza o coletivo, os seres humanos independente da sua etnia,
orientação sexual, idade, independente de condição social, econômica e cultural.
No construto conceitual da economia solidária, a contribuição crítica dos socialistas ao
capitalismo da primeira metade do século XIX, a exemplo de Owen, Fourier, Saint Simon,
Proudhon entre outros e dos movimentos cooperativistas da segunda metade do século XVIII,
a exemplo da Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale na Inglaterra e da Aliança
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Cooperativa Internacional que favoreceram a disseminação dos princípios cooperativistas ao
redor do mundo (SINGER, 2002).
No Brasil, a economia solidária surge no final do século XX como resposta dos
trabalhadores às novas formas de exclusão e exploração no mundo do trabalho, resultado das
mudanças políticas e estruturais que afetaram o cenário econômico e de alternativas aos modos
de produção e consumo ditados pela economia de mercado de base capitalista.
As alternatividades apontadas por Boaventura Sousa Santos (2011) à economia solidária
ou à ecossocioeconomia conforme sugere lgnacy Sachs (2007) possuem o desafio de superação
deste modelo hegemônico e evidenciar experiências em curso que adotem outras maneiras de
se viver, de produzir e distribuir de forma mais justa e solidária como propõe a
ecossocioeconomia e nestes quesitos convergem (SAMPAIO, SANTOS, RIBEIRO, 2014).
A economia solidária agrega formas de organização da produção, comercialização,
finanças e consumo que enfatiza o trabalho associado, a cooperação e a autogestão.
Organizações coletivas compõem a economia solidária, sob a forma de associações,
cooperativas, redes de cooperação e grupos informais de produção, entre outros.
Do ponto de vista de Singer (2002), a economia solidária pode ser definida como:
Um sistema socioeconômico aberto, amparado nos valores da cooperação e da
solidariedade, no intuito de atender às necessidades e desejos materiais e de
convivências, mediante mecanismo de democracia participativa e de autogestão,
visando à emancipação e o bem-estar individual, comunitário, social e ambiental
(SINGER, 2002, p.35).

Várias expressões e aspectos teóricos são encontradas na literatura entre as abordagens
acerca da economia solidária, apresentadas no Quadro 2, por autor:
Quadro 2 - Aspectos teóricos da abordagem da economia solidária por autor
Autor

Abordagem

Mance (2000)

Propõe a criação de redes de empreendimentos
econômicos solidários integrando uma rede de
colaboração interligando essas iniciativas

Santos (2002)

Economia Solidária como novo modo de produção
e sociabilidade que contemple a solidariedade
coletiva e crescimento com padrões de bem-estar
social, por um desenvolvimento global justo e
sustentável com as especificidades do local e as
articulações globais.

Gaiger (2003, p. 196)

Novo modo de-produção não capitalista, com
empoderamento local e a capacidade dos setores
populares, unindo eficiência com solidariedade - o
solidarismo empreendedor.
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Arruda (2003)

Propõe a construção socioeconômica de base
popular ancorada na pedagogia freiriana com a
emancipação do ser humano despertando mais
consciência social e engajamento visando o bem
comum.

Singer (2004)10

A Economia Solidária representa uma forma de
enfrentamento ao capitalismo com seu modo de
produção competitiva e do individualismo
exacerbado - um novo modo de produção.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora para fins desse estudo baseada em Singer (2004); Gaiger (2003);
Germer (2006); Santos (2002); Arruda (2003); Mance (2000).

Em linhas gerais, debates têm sido travados em torno de definições sobre a economia
solidária com diferentes interpretações no campo teórico, político e ideológico, mas contém
aspectos em comum - a solidariedade e engajamento para enfrentar um modo de produção
questionável com lógica distinta da capitalista e princípios basilares – autogestão, na qual a
tomada de decisão é mais democráticas; nas relações sociais de cooperação entre pessoas e
grupos; na participação.
A expansão da economia solidária no Brasil ocorreu a partir da década de 1980 com a
atuação de organizações da sociedade civil, igrejas, incubadoras universitárias e movimentos
sociais que operam no campo e na cidade, apoiando iniciativas de associações comunitárias, a
constituição e articulação de cooperativas populares, redes de produção e comercialização,
feiras de economia solidária entre outras.
Inicia-se um movimento em defesa da economia solidária com participação da Cáritas
Brasileira, União e Solidariedade das Cooperativas do Estado de São Paulo (UNISOL),
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs), Rede Universitária de Estudos
e Pesquisa sobre o Trabalho (UNITRABALHO) entre outros destacando a criação da Secretaria
Nacional de Economia Solidária (SENAES) em 2003.
Criado para levantar e disseminar informações sobre a economia solidária no país, a
Senaes esteve alocada no Ministério do Trabalho e Emprego com a publicação da Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003 e instituída pelo Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003, fruto da
proposição da sociedade civil e da decisão do então Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em
consonância com a missão do Ministério do Trabalho e Emprego, tem o objetivo “viabilizar e
coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o território nacional, visando à

10
A expressão “Economia Solidária” (ES) foi usada de modo pioneiro no Brasil em 1996, por Paul Singer, em um
artigo publicado em 11 de junho no jornal Folha de São Paulo, intitulado “Economia Solidária contra o
Desemprego” (ARCANJO E OLIVEIRA, 2017).
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geração de trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do desenvolvimento justo e
solidário” (SENAES, 2006).
Paul Singer esteve à frente da gestão da Senaes de 2003 a 2016 quando foi implantado
um programa de formação com suporte de um processo pedagógico de construção coletiva do
conhecimento em Centros de Formação em Economia Solidária (CFES), a partir de 2007.
O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) 11 juntamente com a Sinaes
realizaram o mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários, uma contribuição
significativa para integrar, dar visibilidade e fortalecer os empreendimentos com informações
sobre características, catálogo de produtos, tipologia, atuação, comercialização e abrangência
(FBES, 2013).
Os empreendimentos econômicos solidários são compostos, predominantemente, por
trabalhadores de extratos de segmentos sociais de baixa renda, desempregados e
subempregados, trabalhadores do mercado informal e pelos empobrecidos, em geral
organizados na forma de cooperativas. A atuação de incubadoras universitárias de
empreendimentos econômicos solidários por meio do processo prático educativo de
estruturação e apoio a grupos de pessoas interessadas, viabiliza suporte técnico e social a esses
empreendimentos, aproximando o conhecimento científico dos saberes e fazeres das
comunidades, a realidade do mundo academia da realidade da população alvo das ações dessas
incubadoras, especificamente aquelas demandantes de inclusão social.
Para Singer (2004), a experiência de trabalho autogestionário traz consigo o
desenvolvimento humano pela formas de sociabilidade e participação que propicia e o potencial
educativo, visto que essas práticas permitiriam educar e transformar o comportamento dos
envolvidos, na perspectiva de pautarem suas ações em valores ideológicos que não aqueles das
relações sociais capitalistas.
A Economia Solidária revela alternativas para o desenvolvimento mais justo, ético e
sustentável que possa integrar os indivíduos pelo trabalho coletivo de caráter solidário, enseja
educação, formação e informação para contribuir com o desenvolvimento e a continuidade dos
empreendimentos com base nestes postulados (GADOTTI, 2009) e, no momento carece de
atenção e cuidado para que não se esvazie essa política pública relevante às classes populares e
a economia do país.

11
FBES tem o papel de interlocução dos diversos segmentos da Economia Solidária junto ao governo federal, na
luta por avanços institucionais, aprofundamento do debate e a expansão das políticas públicas de fomento a
economia solidária.
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As reflexões de Gadotti (2009, p. 25) apontam o caráter transformador da economia
solidária e está estreitamente ligada à educação, só se viabiliza pela formação; refletidas nos
princípios da sustentabilidade, e emancipação, a solidariedade e a inclusão social são
fundamentais para as transformações práticas das relações de trabalho.
A transformação da Senaes em secretaria subordinada ao Ministério do Trabalho e
Previdência no ano de 2016 resultaram em impactos e limitações em políticas sociais e nos
investimentos destinados à Economias Solidária. Neves (2016) corrobora com esse pensamento
ao afirmar que os atores e os empreendimentos da Economia Solidária estão lidando com uma
conjuntura de incertezas e inseguranças por conta desse entraves que vem se agravando desde
o ano de 2017 com riscos de retrocessos na política pública voltada à Economia Solidária.
O momento atual é crítico com um cenário socio político e econômico de ajuste fiscal e
arrefecimento da economia no país, ocasionando impactos pelo aumento do desemprego,
agravamento de desigualdades sociais, negação de direitos sociais, além de redução do fomento
e investimentos à economia solidária que podem comprometer as conquista e avanços, bem
como outras experiências ecossocioeconômicas, resultando em desinvestimento em programas
de apoio a classes populares.
O apoio e fomento aos empreendimentos de economia solidária na Bahia são providos,
em nível do governo estadual pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) e de
treze Centros Públicos de Economia Solidaria (CESOLs) vinculados a esta secretaria, atuando
em dez deles no interior e três na capital por meio de contratos de gestão com organizações da
sociedade civil. Localizados em dois shopping de Salvador, o CESOL tem funcionado como
espaço multifuncional de articulação para geração de oportunidades e promoção da economia
solidária (SETRE, 2019).
Com o encerramento das atividades da unidade do CESOL localizada em um dos bairros
do Antigo Quilombo Cabula, o bairro Sussuarana desativou-se um espaço público de
socialização de experiências, formação, fortalecimento da identidade e apoio à comercialização
das produções das comunidades desses bairros.
A atuação das universidades estaduais baianas no fomento, apoio e articulação de
empreendimentos da economia solidária por meio de suas incubadoras, grupos de pesquisa,
atividades de extensão e de ensino têm sido fundamental nesse cenário de incertezas e
desarticulações que vem impactam os atores desse segmento.
Na UNEB, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) e o Núcleo de
Cooperação e Ações em Políticas Públicas e Economia Solidária (COAPPES) juntamente como
o Projeto TBC Cabula, fundamentadas em relações de colaboração solidária, confiança e
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respeito, visam a construção de alternativas de produção e renda, de empoderamento e formação
com a participação das comunidades no entorno da universidade e em constante diálogo,
apoiam atividades da Cooperativa Múltiplas Fontes da Engomadeira (Coofe) e o Coletivo
Cultura e Arte do Cabula (Cultarte), entre outras que surgiram dessa articulação educativa e de
autogestão voltadas ao desenvolvimento local.
Localizada no bairro da Engomadeira e organizada na forma de cooperativa desde o ano
de 2000, a Coofe produz alimentos de, em especial o pão com sementes de abóbora, integra o
Conselho de Economia Solidária da Bahia, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
da Bahia (Consea), a Rede de Alimentação de Economia Solidária da Bahia e a coordenação
do Fórum Baiano de Economia Solidária (COOFE, 2018.
O Coletivo Cultura e Arte do Cabula (Cultarte) é um grupo composto por quatorze de
mulheres artesãs, predominante negra, residente em diversas bairros do Antigo Quilombo
Cabula, engajadas pela cooperação, solidariedade e participação em busca de alternativas de
trabalho e renda para se fortalecer e superar os entraves e problemas de um contexto
socioeconômico desigual e excludente. Criado em 2012, realiza feiras, mostras e exposições de
suas produções artesanais (CULTARTE, 2018).
A Universidade de Feira de Santana (UEFS), por meio da Incubadora de Iniciativas de
Economia Solidaria (IEPS) atua em projetos de abrangência local e regional orientados por
processos educativos com base nos princípios da economia popular e solidária, entre eles
acompanhamento e apoio a grupos de agricultura familiar (UEFS, 2018).
Acredito que as práticas de economia solidária envolvem uma mudança cultural,
aproximam os trabalhadores e trabalhadoras das atividades produtivas, o que pode lhes conferir,
dentro de uma estruturação coletiva, autonomia e dignidade do próprio fazer, pois se desvincula
da produção o lucro como única finalidade, enseja a possibilidade de ações empreendedoras
ganharem corpo, instrumentos e movimentos alternativos de produção que merecem destaque
como defende Esteves (2011), apesar das dificuldades que as ecossocioeconomias estão
enfrentando em termos de financiamento e de manutenção de suas atividades.
A economia solidária e o turismo de base comunitária se aproximam pelos princípios, a
saber: “humanismo, solidariedade e cooperação materializadas na propriedade coletiva dos
meios de produção e autogestão, preservando ainda o direito à liberdade individual” (SINGER,
2002).
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3.2.2 Turismo de Base Comunitária
O Turismo de Base Comunitária tem representatividade na forma de prática social que
incorpora princípios da Ecossocioeconomia nas dinâmicas de contextos locais em bases
territoriais na perspectiva do desenvolvimento sustentável.
Em contraposição ao turismo convencional cujas premissas são atividade econômica e
o consumo, seja pelo lazer, negócios ou outros, o turismo de base comunitária está orientado
para as relações humanas e socio históricas, culturais e ambientais com uma visão sistêmica e
interdisciplinar na qual a comunidade participa do planejamento e as vocações e potencialidades
são valorizadas.
No Brasil, a Política Nacional de Turismo elenca diretrizes acerca da atividade turística
com aporte de princípios constitucionais e, também associados ao desenvolvimento sustentável
na perspectiva territorial, a saber: “livre iniciativa, da descentralização, da regionalização e do
desenvolvimento econômico-social justo e sustentável (BRASIL, 2013) sem efetivamente
apontar especificidades voltadas ao turismo de base comunitária.
Zaoual (2009) evidencia a necessidade de um olhar para a realidade do território, no
caso específico do turismo de base comunitária afirmando que a comunidade é autora de seu
próprio avanço, participa desde a concepção do turismo até o desenvolvimento e gestão,
levando em conta a complexidade, a diversidade e as realidades locais.
No sentido do envolvimento da comunidade e do desenvolvimento do território, Irving
(2009, p. 113), afirma que o turismo de base comunitária é “proposta de desenvolvimento local,
através da valorização da cultura, da identidade e dos modos de vida dos moradores desses
espaços, respeitando-se as dimensões dessa sociedade em seus aspectos sociais, políticos,
culturais e humanos”. Nesse mesma trilha, Alves e Silva (2013, p. 83) dizem que essa
modalidade de turismo “pressupõe que a atividade turística desenvolve o local de forma
sustentável, onde há o respeito aos costumes da população receptora em face da valorização da
forma como ela se constitui”.
Avanço nesse diálogo com os pesquisadores da temática em tela buscando em Casto e
Pinto (2013, p. 216) a contribuição sobre o envolvimento da comunidade pois consideram que
participa de forma mais engajada, objetiva e flexível por meio da “manifestação coletiva de
sentidos identitários e de empoderamento local favorecendo assim, a conservação ambiental, a
salvaguarda do patrimônio e a manutenção das peculiaridades de cada localidade no
desenvolvimento do turismo”.
A atuação dos sujeitos engajados no turismo de base comunitária pressupõe ação
coletiva, em diálogo e colaboração, tendo em conta a “diversidade cultural em estilos de vida
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que respeitem as dinâmicas ecossistêmicas, originariamente biofísicas, e ecossocioeconômicas
e sociopolítica” (CORIOLANO, SAMPAIO, 2008, p. 22).
Com estas reflexões a respeito de aspectos conceituais do turismo de base comunitária
e da compreensão acerca das conexões da ecossocioeconomia com a economia solidária, foi-se
conformando e desenhando um mosaico de interrelações que me instigaram a adentrar no
ambiente de vivências, encontros e atividades de iniciativa socio produtivas das comunidades
do território do Antigo Quilombo Cabula com o apoio do Projeto TBC Cabula.
3.2.2.1 TBC Cabula
A experiência TBC Cabula vem sendo realizada desde 2010 num espaço urbano social
e economicamente apontado como periférico, o Antigo Quilombo Cabula onde vivem cerca de
500 mil pessoas com limitações e problemas diversos e rico práticas advindos de grupos de
etnias indígenas e africanas.
Construído em conjunto com a assessoria técnica da Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares por meio do Núcleo de Cooperação e Ações em Políticas Públicas e
Economia Solidária da Universidade do Estado da Bahia (ITCP/COAPPES/UNEB), a atuação
do TBC Cabula, mediada por metodologia participativa com parcerias e representações das
comunidades do Antigo Quilombo Cabula, enfatiza o conhecimento comunitário, fomentando
práticas e relações sociais solidárias, participativas e coletivas possibilita o diálogo e
participação.
Esta concepção denota o papel social da Universidade ao estabelecer o diálogo e
contribuir na melhoria das comunidades no seu entorno. Pensar alternativas para enfrentar as
dificuldades e os problemas tem norteado as ações do TBC Cabula, por meio da criação de
espaços de interação e diálogo e dar visibilidade às produções das comunidades, apoiadas na
lógica da ecossocioeconomia “pensada como um tripé indissociável para o desenvolvimento
territorial sustentável, pois tem um olhar ambiental, social e econômico” que visa “amenizar
impactos urbanos prejudiciais ao meio ambiente e, consecutivamente, ao ser humano”
(SANTOS; SAMPAIO; SILVA, 2016, p. 16).
O TBC Cabula considera o turismo como base comunitária alicerçada nos aspectos
culturais da localidade, busca valorizar a participação dos moradores a partir do conhecimento
sobre as suas origens. Para tal, as comunidades necessitam se articular colaborativa e
cooperativamente mediante as ações dos movimentos sociais, fóruns, redes, coletivos,
conselhos e outras organizações civis; é a comunidade que planeja, organiza e gerencia o
turismo alternativo (SILVA, 2013).
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A articulação e diálogo com as comunidades oportuniza trocas de saberes e fazeres,
fortalecendo a identidade e cultura do local, propiciando estabelecer relações sociais mais
efetivas e produção de conhecimento em coautoria, configurando a dimensão educativa do TBC
Cabula em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Neste sentido, as ações do TBC Cabula são significantes para o sentimento de
pertencimento e estima, valorizando o potencial criativo, revestidas de “experiências
demonstrativas em curso, oriundas do cotidiano, com a preocupação em buscar aprendizagens
socioeconômicas e ambientais a fim de promover o desenvolvimento e a sustentabilidade”
(SAMPAIO et al., 2008).
Participar das atividades do TBC Cabula e conhecer suas premissas, propiciou a imersão
no contexto do Antigo Quilombo Cabula, motivando a elaboração do desenho da representação
dos conceitos norteadores deste projeto, fruto das observações e diálogos e constatações
oriundas do contato com os integrantes do projeto.

Figura 10 – Representação conceitual do TBC Cabula
Fonte: Elaboração própria em colaboração com a equipe do TBC Cabula (2018).

O TBC Cabula dialoga com cooperativas, associação de moradores, lideranças
comunitária e outras iniciativas socio produtivas existentes nas comunidades, entre elas o
Projeto Cidadão voltado à cidadania, inclusão de jovens e educação ambiental, ofertando
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oficinas de grafite e artes em geral; a Cooperativa Múltiplas Fontes do bairro da Engomadeira
(COOFE) para produção de alimentos, utilizando-se a semente de abóbora; o Cultarte, coletivo
de artesãs residentes nos bairros associados ao Antigo Quilombo Cabula (SILVA, 2012, 2013).
O pano de fundo dos diálogos é o questionamento das práticas de turismo focadas na
dimensão econômica, distanciadas da problemática ambiental e da comunidade receptora, que,
por vezes, não participa do planejamento e das estratégias do turismo e, neste sentido,
desconsidera a cooperação e colaboração dos atores sociais envolvidos nessa atividade.
Entre as atividades do TBC Cabula em articulação com as comunidades dos bairros do
Antigo Quilombo Cabula, destaco os Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia
Solidária (ETBCES) que têm se configurado como espaços de ação coletiva onde saber e fazer
popular são revelados por experiências em gastronomia, danças, artesanato, música, artes
visuais e cênicas, manifestações folclóricas, roteiros turísticos alternativos entre outras que se
revertem em alternativas de ocupação e renda para os envolvidos.
Após o levantamento de informações e dados constatamos que experiências socio
empreendedoras carecem de sistematização das atividades que representam em seu território.
Considerando a importância dessas interrelações no construto de conhecimentos e
sabedorias culturais, sociais e territoriais, Sampaio (2010) admite a contribuição de iniciativas
socio produtiva, de microempreendimentos compartilhados que convivem com uma economia
de mercado cada vez mais excludente, aonde se conjuga conhecimento científico e sabedoria
tradicional, às vezes inviabilizados por atuar em pequena escala e bases comunitárias.
Nesta trilha, esta pesquisa se propõe a analisar iniciativas socio produtivas que se
aproximam das concepções das ecossocioconomia e do empreendedorismo social no território
do Antigo Quilombo Cabula e se avizinham do ecossocioempreendedorismo, contribuindo para
produzir e difundir conhecimento e a inserção dessas temáticas no diálogo sobre
desenvolvimento territorial sustentável e educação.
3.3 EMPREENDEDORISMO SOCIAL: ASPECTOS CONCEITUAIS E ATUAÇÃO
O tema empreendedorismo tem sido vinculado às atividades lucrativas e ao
desenvolvimento econômico ao passo que aquelas orientadas à abordagem dos problemas
sociais e ao desenvolvimento local têm feito emergir o campo do empreendedorismo social.
Discorrer sobre aspectos históricos e conceituais do campo do empreendedorismo, em
um primeiro momento, e em seguida os elementos centrais do conhecimento sobre o
empreendedorismo social permite compreender que fazem parte da experiência humana em
suas distintas conotações e perspectivas.
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3.3.1 Aspectos históricos e conceituais
A etimologia do vocábulo empreendedorismo tem sua origem no latim imprehendere, e
a expressão “empreendedorismo” foi originada da livre tradução da expressão inglesa
entrepreneurship, formada pelo vocábulo francês entrepreneur e do sufixo inglês ship. O sufixo
ship indica posição, grau, relação, estado ou qualidade e, significa uma habilidade ou uma
combinação de todos esses significados. De acordo com Stoner (1985), entrepreneurship é um
processo que combina recursos para produzir novos bens e serviços.
O empreendedorismo tem sido objeto de estudo das mais variadas áreas das ciências
humanas e sociais e o seu surgimento é creditado aos economistas Richard Cantillon em 1775
Jean-Baptiste Say em 1803 e, nos aspectos comportamentais, à David McClelland em 1961 por
realizar pesquisas sobre questões atitudinais (DOLABELA, 1999).
Sob a influência do pensamento liberal que se configurou no período de transição do
mercantilismo para o capitalismo, Cantillon expressa em sua obra “Ensaio sobre a Natureza do
Comércio Geral em 1775, a ideia do empreendedorismo como aquele realizado por quem, ao
adquirir mercadorias a preço certo e revendê-las para obter lucro, assumindo o risco pelo capital
empregado nessa ação.
Na trilha do pensamento de Cantillon e das ideias expressas na obra de Adam Smith,
“Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações”, de 1776, o
economista e professor francês, Jean-Baptiste Say publica o “Tratado da Economia Política”
em 1803 e descreve o empreendedor como o quarto fator de produção da economia,
evidenciando as habilidades de planejar e combinar diferentes modos de produção para ofertar
novos bens.
Dolabela (1999, p.47) discorres sobre conceitos e concepções acerca do
empreendedorismo em duas correntes: os economistas, que associaram o empreendedor à
inovação, e os comportamentalistas, que enfatizam aspectos atitudinais, como a criatividade e
a intuição.
O termo empreendedor comporta uma infinidade de concepções disponíveis na
literatura acerca dessa campo de estudos científicos e, para tanto, explicito algumas delas
apresentadas no Quadro 3, demonstrando a sistematização de diversas abordagens com o intuito
compreender o papel que desempenha na sociedade e como realiza sua ação, o
empreendedorismo, em aspectos comportamentais e atitudinais, inovação e oportunidades de
negócios.
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Quadro 3 – Concepções teóricas para empreendedorismo e empreendedor.
Ano
1911

Autor
Joseph A. Schumpeter.

1921

Frank Knight

1961
1964

David McClelland
Peter Drucker

1985

Robert Hirsrich

1999

Fillion

2004

Robert Hisrich e Peters

2005

Dornelas

2007

Leite e Oliveira

2009

Bessant e Tidd

Concepção teórica
A inovação como característica fundamental do empreendedor; Ele
introduz inovações difundindo novos espaços econômico.
O empreendedor tem a capacidade de antecipar a mudanças e
antecipar-se a oportunidades de negócios.
O empreendedor é dinâmico e corre riscos moderados.
O empreendedor maximiza oportunidades. É agente de mudança por
identificar e explorar oportunidades de geração de valor.
O empreendedorismo é o processo de criar algo diferente que agregue
valor, o empreendedor dedica esforço e tempo necessários, assume
riscos financeiros, psicológicos e sociais e, como consequência tem
satisfação econômica e social.
Enfatiza as atitudes, tais como a criatividade, a capacidade de
estabelecer e atingir objetivos, consciência e conhecimento acerca do
ambiente em que vive, detecta oportunidades de negócios.
O interesse pela atividade empreendedora decorre dos seguintes
elementos: (i) reconhecimento da importância do empreendedorismo
para a geração de empregos e para a inovação; (ii) divulgação por parte
da mídia; e (iii) crença de que as grandes estruturas organizacionais
não oferecem condições para a realização do indivíduo.
O empreendedor é “aquele que detecta uma oportunidade e cria um
negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados”
(p.39).
O empreendedorismo por necessidade está voltado a criação de
negócios por não haver alternativa, e por oportunidade resulta da
identificação de uma oportunidade de negócio.
Empreendedorismo e inovação exigem interação e integração entre
aspectos pessoais, sociais e contextuais, sob pena de não se obter
sucesso.

Fonte: Elaborado pela autora com base nas concepções teóricas apresentadas por ano/autor (2018).

Diante da conceituação demonstrada, com foco na vertente econômica e capitalista na
forma de negócios e lucratividade, há de se acrescentar que a figura do empreendedor foi
fundamental na instituição do capitalismo em sua origem. Porém, no cenário contemporâneo
impregnado de ideologia neoliberal que prega a liberação da economia com a transnacional do
capital e repercussão na regulamentação social, a ação empreendedora é inserida em uma nova
perspectiva de modo adaptativo às imposições de mercado e trabalho.
Neste contexto, o discurso de Drucker (2011) de sociedade empreendedora e revolução
subjacente advinda desta ação do empreendedor ganharam destaque, mas não me posiciono em
favor dessa retórica por perceber traços de euforia nessas percepções associadas ao papel desse
agente na sociedade, pois ele está sujeito a limitações, falhas, incertezas e riscos.
No Brasil, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)
fomenta o empreendedorismo por meio de programas dirigidos a formação empreendedora,
cursos, consultoria entre outros. A entidade é uma sociedade civil sem fins lucrativos e atua
desde 1972 com a missão “de promover o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas
empresas” (SEBRAE, 2017). Em seu Programa Nacional de Educação Empreendedora, oferece
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cursos direcionado as jovens entre os quais, a Formação de Jovens Empreendedores (FJE) com
dois módulos: Despertar, Crescendo e Empreendendo.
O tema do empreendedorismo tem estado presente no discurso das agências
multilaterais, tais como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização
Mundial do Comércio, no fomento à educação empreendedora, porém “não vem acompanhada
de uma reflexão crítica sobre as consequências geradas pela internacionalização econômica”
(LIMA JÚNIOR, 2011) e seus desdobramentos na consecução dos objetivos da lógica do capital
e no mundo dos negócios.
O empreendedorismo centrado no mundo dos negócios evidencia o seu papel como
agente econômico no bojo do sistema capitalista de produção e comporta uma gama de
definições e funções, conforme exposto. Em iniciativas empreendedoras para atender
necessidades e demandas sociais emergentes no contexto de crises humanitárias, econômicas e
ambientais, emergiu o empreendedorismo social como forma de lidar com as dinâmicas deste
cenário (NICHOLLS, 2006; 2010).
De acordo com Sassmannshausen e Volkmanno (2013) o ponto de partida na pesquisa
acerca do empreendedorismo social, remete a utilizado do termo, pela primeira vez, em uma
publicação acadêmica de um artigo de autoria de William N. Parker, no ano de 1954, no
periódico The Journal of Economic History, relatando uma forma distinta de
empreendedorismo encontrado na Alemanha o qual contribuía para a mobilidade social dos
indivíduos, de modo que alcançassem maiores posições de liderança, demonstrando o seu
comportamento empreendedor.
Nas últimas décadas do século XX, avanços foram surgindo nas definições de
empreendedorismo social e acentuou-se pela atuação de iniciativas, programas e organizações
que identificam oportunidade de gerar mudanças sociais, operam em ambiente de escassos
recursos, catalisando transformações que resultem em valor social para um grupo de pessoas,
uma comunidade ou território, de acordo com as pesquisa realizadas por Dess (2001) e Nicholls
(2006).
Em relação a diferença entre empreendedorismo social e empreendedorismo tradicional
abarcam dois aspectos: a) não se produz bens e serviços só para venda, mas para solucionar
problemas sociais; b) não é direcionado para mercados, mas para segmentos populacionais em
situação de vulnerabilidade social - pobreza, miséria, risco de vida e exclusão social (MELO
NETO E FROES, 2001, 2002) na busca de novas possibilidades para grupos sociais menos
favorecidos (ALBAGLI E MACIEL, 2003).
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Na esfera das atividades que realiza, o empreendedor social emerge como agente capaz
de reunir recursos, pessoas e coletivos, atuar em rede de relacionamentos e adquirir informação
e recursos, identificar oportunidades, obtendo a confiança e credibilidade frente à comunidade
onde atua para viabilizar o desenvolvimento e implantação de alternativas à problemas sociais,
servindo de estímulo para os membros desta se engajarem, e por conseguinte, oferecer suporte
necessário às iniciativas do empreendimento e suas particularidades (LEADBEATER, 1997;
SHAW e CARTER, 2007)

Em termos conceituais, o empreendedorismo social “assume uma atitude de
inconformismo e crítica diante das injustiças sociais existentes em sua região e no mundo”
(MELO NETO E FROES, 2002, p. 34), conjugando esforços no sentido de buscar alternativas
para aliar às práticas do mercado com o desenvolvimento humano, propondo soluções para os
problemas sociais e está relacionado aos que não se conformam com o estado das coisas e lutam
em uma situação peculiar, no contexto social e local em que realizam suas atividades e se fazem
presentes.
Vieira e Gauthier (2000, p. 8) evocam os aspectos da criação de valor social parte dos
empreendedores sociais com vistas ao desenvolvimento social, econômico e comunitário no
enfrentamento a questões estruturais e modelos vigentes na sociedade e acrescenta algumas
características:
[...] têm a visão, a criatividade, e a determinação para redefinirem os seus campos [...]
são os pioneiros na inovação de soluções para os problemas sociais e não podem
descansar até mudarem todo o modelo existente da sociedade.

Quanto à criação de valor social, Mair e Marti (2006) dizem que o maior desafio para a
compreensão do empreendedorismo social consiste em definir os limites do que se entende por
‘social’ e compreender a ação, objetivos, motivações e os anseios que leva o empreendedor
social a delinear a sua proposta de valor social, tendo o valor econômico apenas condição
necessária para sustentar a viabilidade financeira do empreendimento e atuar nas oportunidades
sociais, sem deixar de considerar os impactos sociais da ação.
Nessa mesma linha de pensamento, Leadbeater (1997), Bessant e Tidd (2009) afirmam
que empreendedores sociais são movidos pela busca por um bem-estar social, de oportunidades
e recursos; Nicholls (2006) cita que há uma motivação moral e social em suas atividades para
causar impacto na resolução de problemas sociais.
Quanto ao perfil do empreendedor social, Melo Neto e Froes (2002) evidenciando a
inovação e intuição ao afirmam que:
[...] não é qualquer um que pode ser um empreendedor social. O empreendedorismo
social é um misto de ciência e arte, racionalidade e intuição, ideia e visão,
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sensibilidade social e pragmatismo responsável, utopia e realidade, força inovadora e
praticidade (MELO NETO; FROES, 2002, p. 34).

Mort et al. (2003) dizem que o empreendedor social tem habilidade em reconhecer
oportunidades sociais e aponta duas faces: uma empreendedora e outra social. A primeira
refere-se aos seguintes aspectos: busca por oportunidades e geração de inovação, disposição
para assumir riscos e tolerância à incerteza, credibilidade e transparência na gestão de recursos
e visão que se relaciona com a face social da missão nas atividades que desenvolve; a segunda,
diz respeito à motivação por uma missão social, maximizando a criação de valor social nas
oportunidades percebidas.
Organizações sociais sem fins lucrativos fornecem apoia técnico e financeiro à
empreendedores sociais e enfatizam a inovação como norteadora da missão e da ação
empreendedora, a exemplo da Ashoka, fundada e presidida por Bill Drayton a quem se atribui
a difusão desse campo em escala mundial. De acordo com a Ashoka, o empreendedorismo
social está associado a processos de mudanças na busca de alternativas a problemas sociais:
O empreendedor social aponta tendências e traz soluções inovadoras para problemas
sociais e ambientais, seja por enxergar um problema que ainda não é reconhecido pela
sociedade, e/ou por vê-lo por meio de uma perspectiva diferenciada. Por meio da sua
atuação, ele (a) acelera o processo de mudanças e inspira outros atores a se engajarem
em torno de uma causa comum (ASHOKA, 2015, p. 1).

Existem diversas abordagens em relação ao empreendedor social e o empreendedorismo
social destacando, fundamentalmente, a missão de criar e sustentar o valor social a que se
propõem, como as mais recorrentes na síntese realizada nesse estudo. No Quadro 4 sistematizo
a definição de empreendedorismo social na concepção de diversos autores.
Quadro 4 – Definição de empreendedores sociais em diferentes abordagens
Autor/ano
Leadbeater (1997)

Vieira e Gauthier (2000)

Dess (2001)

Melo e Froes (2002)

Mort et al. (2003)
Mair e Marti (2006)

Definição
Movidos pela busca de oportunidades e recursos com vistas ao bemestar social; são capazes de reunir recursos e pessoas, estabelecer
laços de confiança e credibilidade, obter engajamento dos
envolvidos.
Dispõem de visão, determinação e criatividade para enfrentamento
dos problemas sociais e desenvolvimento local, agregando valor
social.
Atuam como agente de mudança e persegue uma missão social
atrelada a gerar valor social; atua com determinação e disciplina em
busca de oportunidades para realizar a missão, sem se limitarem por
recursos disponíveis.
Perseguem a solução de problemas sociais para segmentos em
situação de vulnerabilidade social; com sensibilidade, inovação e
atitude de inconformismo..
Motivados por uma missão social, buscam oportunidades para atuar
com credibilidade e disposição a assumir riscos
Enfatizam a criação de valor social, estimulando a mudança social
e/ou atendimentos a demandas do contexto
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Nicholls (2006)

Bose (2012)

Têm uma motivação social e moral para buscar alternativas aos
problemas que agreguem valor social para um grupo de pessoas, uma
comunidade ou território, ocasionando mudança.
Atuarem no combate à pobreza e exclusão social, impacto no
desenvolvimento sustentável na perspectiva local.

Fonte: Elaborado pela autora com base nas concepções teóricas apresentadas (2018).

O foco da atuação do empreendedor social concentra-se na missão de criar e sustentar a
proposta de valor social no contexto do ambiente no qual está inserido que impacta e é
impactado pela ação, com vistas ao fins sociais a que almeja.
Conhecer o escopo e a abrangência de atuação do empreendedor social para alcance dos
fins sociais a que se propõe remete a tipologia dos atores desse campo de conhecimento.
3.3.2 Tipologia e atuação dos empreendedores sociais
Na literatura sobre a tipologia que abrange os empreendimentos sociais há menção ao
aporte conceitual de categorização em relação ao empreendedorismo voltado ao lucro e a
limitação de estudos mesmo nesse direção, conforme Lafuente e Salas (1989), assim como
Cooper et al., 1997.
Zahra et al. (2009) com base no trabalho de Hayek (1945), Kirzner (1973) e Schumpeter
(1934), avançam na identificação de uma tipologia para o empreendedor social na pesquisa
realizada por eles com indivíduos e organizações estudo a qual varia de acordo com a maneira
como atuam, definem oportunidades, suas missões de vida, adquirem recursos e abordam as
mazelas sociais.
Por meio da tipologia proposta é possível reconhecer e identificar características,
semelhanças e diferenças entre a variedade de indivíduos e organizações atuantes no
empreendedorismo social, considerando três tipos, a saber: Bricoleurs 12 , Construcionistas e
Engenheiros13.
O Bricoleur Social visualiza e atua em oportunidades de contribuição social em nível
local, em pequena escala com limites de ação por conta do escopo, identifica alternativas para
lidar com o contexto que conhece - a comunidade onde está inserido, tem habilidades para atuar
nesse contexto e demanda menos recursos, pratica a bricolagem (grifo nosso), exercendo a
criatividade e alternativas para lidar com os problemas.

12

O termo bricolage, forjado pelo antropólogo francês Lévi-Strauss (1966), significa a arte de dar um jeito ou
improvisar com o que se tem à mão, criar; esse conceito aplicado ao empreendedor bricoleur remete a criação de
algo do nada, com métodos informais e criatividade para solucionar problemas (Baker e Nelson, 2005).
13
As caraterísticas dos empreendedores sociais contidas na tipologia proposta por Zahra et al, (2009) no artigo
“A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical Challenges”, publicado no Journal
of Business Venturing, foi traduzida, reorganizada e sistematizada pela autora.
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O Construtivista Social atua em escala pequena a grande para atender demandas sociais
em estruturas sociais mais amplas, buscando oportunidades oriundas de necessidades
identificadas, às vezes mal atendidas pelos organismos existentes, utiliza conhecimento
aprofundado de fontes e locais diferentes para aplicação em problemas específicos.
O Engenheiro Social tem o escopo de atuação grande, em nível nacional e internacional,
identifica problemas em estruturas e sistemas sociais, provoca a ruptura destas e conduz a
operacionalização de uma mudança institucional e revolucionária pela substituição por novas
para atender às necessidades sociais evidenciadas como oportunidades para empreender.
A partir da demonstração dessa tipologia, identifico a existência de três elementos que
demarcam a atuação do empreendedor social: oportunidades, impactos e recursos, norteados
por uma proposta de agregar valor social no contexto da missão social a ela atrelada.
Na Figura 11 apresento o desenho da representação dos elementos que considero
fundantes e inter-relacionados com base na tipologia proposta por Zahra et al. (2009),
apontando num triângulo equilátero os elos que tensionam a missão - proposição de valor do
empreendedor social; as oportunidades, representadas pelas demandas sociais; os impactos ,
configurados nos resultados e os recursos monetários e não monetários (humanos, físicos,
financeiros, institucionais e estruturais) os quais impactam na realização da missão definida.

Figura 11 - Elementos fundantes do empreendedorismo social
Fonte: Elaboração própria com base na sistematização das informações obtidas na tipologia de Zahra et al (2009).
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Sob o prisma do desenvolvimento, o empreendedorismo social pode figurar na condição
de “agente de desenvolvimento”, conforme o que propõe Singer (2004, p.4) em comunidades
populares. Nessa condição, os empreendimentos sociais atuariam num esforço conjunto com a
comunidade e suas lideranças no sentido de empoderar, obter recursos, apoio técnico e
capacitação para buscar alternativas aos problemas reais do cotidiano.
Nessa mesma senda, Bose (2012) afirma que o empreendedorismo social se constitui
em alternativa de combate à pobreza e exclusão social, e de estímulo ao desenvolvimento
sustentável no âmbito local.
Considero

que

ações

empreendedoras

sociais

realizadas

no

contexto

do

desenvolvimento na perspectiva local podem configurar as bases organizativas para o
empoderamento e a atuação criativa e autônoma, produzindo transformações.
Embora as bases conceituais do empreendedorismo social tenham emergido do
capitalismo e seja disseminado pela proposta neoliberal em tempos de crise estrutural, outras
novas roupagens tomam forma na medida em que no foco do empreendedor social há motivação
por uma missão que gere valor no atendimento a necessidades sociais e no desenvolvimento
sustentável no âmbito local.
Deste modo, para fins da proposta investigativa do estudo em tela, opto por pesquisar a
tipologia e elementos fundantes do empreendedorismo social com base em Zahra et al (2009)
em iniciativas socio produtivas realizadas em comunidades populares, no contexto do território
do Antigo Quilombo do Cabula e da ecossocioeconomia.
Na literatura acerca do empreendedorismo social identifico aproximações com aspectos
relevantes no tocante à aproximação da Ecossocioeconomia ao Empreendedorismo Social, visto
nessa revisão conceitual, e são abordadas no intertítulo seguinte no qual nomeio e explicito o
aporte teórico-empírico delineado ao ecossocioempreendedorismo para realizar as análises
compreensivas e interpretativas destes fenômenos, consciente do esforço crítico acerca das
possibilidades existentes no campo de atuação dessas outras economias, dado que não se pode
deixar de situá-las na dinâmica das relações capitalistas.
3.4 ECOSSOCIOEMPREENDEDORISMO: UM CONCEITO TEÓRICO-EMPÍRICO
Faz-se

necessário

ecossocioempreendedorismo

nesta
que

pesquisa
nasce

da

explicitar
articulação

o

termo
entre

que
os

denomino

conceitos

da

Ecossocioeconomias e Empreendedorismo Social e considero ter sua gênese na observação de
campo em iniciativas socio produtivas desenvolvidas no Antigo Quilombo Cabula.
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A concepção teórico metodológica do Ecossocioempreendedorismo está embasada nas
premissas da Ecossocioeconomia “pensada como um tripé indissociável para o
desenvolvimento territorial sustentável, pois tem um olhar ambiental, social e econômico” que
visa “amenizar impactos urbanos prejudiciais ao meio ambiente e, consecutivamente, ao ser
humano” (SANTOS; SAMPAIO; SILVA, 2016, p. 16) e do Empreendedorismo Social
fundamentado nas peculiaridades da ação humana e na compreensão da experiência vivida no
tempo e espaço de iniciativas socio produtivas em pequena escala.
Além disso, esta concepção enfatiza a tipologia bricoleur social (ZAHRA ET AL, 2009)
em iniciativas socio produtivas do Antigo Quilombo Cabula com ênfase nas possibilidades de
contribuir em nível local, em pequena escala, atuando em alternativas para lidar com a
comunidade onde estão inseridas, na perspectiva do desenvolvimento sustentável do território.
Nesta pesquisa busco compreender a articulação e de intencionalidade dos
empreendedores sociais com as experiências ecossocioeconômicas em curso, como estão
organizados e visibilizados, os legados culturais presentes nas habilidades, o agir territorial e
entorno, uma postura ativa no enfrentamento às questões sociais movidos pelo desejo da
transformação social e de mobilização (OLIVEIRA, 2004; LIMA (2008); GRISI (2008),
atuando nas franjas dessas demandas sociais e do desenvolvimento local.
Tais ações exigem a mediação do ato educativo no sentido de propiciar a criação de
condições que permitam ampliar o conhecimento por meio da construção de consciência crítica
e da ação participativa, no sentido de humanização e emancipação dos sujeitos podendo
conduzir à transformação social (FREIRE, 1979, 1983, 2011; GADOTTI, 1985; MORIN, 2005,
2008) por meio de relações dialógicas e formativas de sujeitos conscientes dos legados
construídos culturalmente de geração para geração onde a natureza é fonte de sabedoria e de
respeito e as práticas instituídas na comunidade.
Os estudos de Sachs (1993, 2002, 2007), Sampaio (2010, 2018), Sen (2000), Silva
(2016), Nicholls (2006, 2010), Max-Neef e Smith (2012), Mair e Marti (2006), Melo Neto e
Froes (2001, 2002), Feire (1983, 1999, 2011) e Gadotti (1985, 2008, 2009) favoreceram minha
caminhada para contextualizar e validar a proposta do Ecossocioempreendedorismo construída
no decorrer dessa laboração. Outros autores auxiliaram na composição do aprendizado e dos
saberes aqui construídos, com seu conhecimento e expertises, destaco as entrevistas, narrativas,
encontros e diálogos também foram fundamentais nesse processo.
Ao mapear, descreve e analisar as iniciativas socio produtivas por meio de quatro estudo
de caso do ponto de vista da abordagem qualitativa e interpretativa (BOGDAN E BIKLEN,
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1994), buscou-se elementos indicativos que sugerem o agir ecossocioempreendedor,
identificados no trabalho de campo, notabilizados em ações informativas e formativas, ação e
impacto no território, colaboração, empoderamento e participação, bem como aproximação
com fundamentos da ecossocioeconomia e do empreendedorismo social na forma como se
articula e se organiza.
Vale salientar que os resultados apontados na pesquisa, demonstrado em capítulo
seguinte delineia o arcabouço teórico-empírico do ecossocioempreendedorismo voltado ao
problema elencado e aos objetivos definidos, na perspectiva de reflexão sobre o papel das
formas alternativas de produção que acolham princípios e ações no desenvolvimento territorial
sustentável em comunidades populares cuja promessa é torná-los socialmente mais justo, mais
sustentável, mais igualitário.
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4. PROCEDIMENTOS, PERCURSOS E RECOLHA DOS DADOS
“É que ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem
aprender a fazer o caminho caminhando, sem aprender
a refazer, a retocar o sonho por causa do qual a gente se
pôs a caminhar.” (FREIRE, 1992, p.79).

Neste capítulo discorro sobre os procedimentos e ações metodológicas, percursos da
presente pesquisa, método, técnicas e procedimentos para o desenvolvimento da recolha de
dados dessa investigação, aponto aspectos relativos à abordagem, natureza, objetivo e
procedimentos, bem como a descrição da forma de operacionalização, protocolo, coleta e
tratamento de dados que conduziram à análise e apresentação dos resultados.
4.1 PROCEDIMENTOS E AÇÕES METODOLÓGICAS
A escolha metodológica é o estudo de caso porque tem sido uma abordagem empregada
usualmente em pesquisa tanto nas ciências da educação quanto nas ciências sociais aplicadas,
sendo-lhe atribuída a vantagem das múltiplas fontes de evidência para analisar problemas de
pesquisa que destacam o “como” e o “porquê”.
No entendimento de Yin (2015, p. 17) estudo de caso é “uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade, no contexto de mundo real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente
evidentes”.
Lüdke e André (2017, p.21-24) apontam características ou princípios, usualmente
agregados ao estudo de caso que consideram "naturalístico e flexível", destacando a
aproximação como àquelas da pesquisa qualitativa.
Em relação à natureza da pesquisa, do ponto de vista de Minayo (2006, p. 164), o estudo
de caso caracteriza-se pela investigação qualitativa para “mapear, descrever e analisar o
contexto, as relações e as percepções a respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão”,
sendo oportuno em geração de conhecimento e significados acerca de “eventos vivenciados,
tais como intervenções e processos de mudança”.
De acordo com Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa pode ser
[…] uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um
conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas
práticas transformam o mundo em uma série de representações […]. Nesse nível, a
pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo,
o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais,
tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as
pessoas a eles conferem. (DENZIN e LINCOLN, 2006, p.17)

Justifico minha opção pela abordagem de natureza qualitativa pelo desejo de entender e
interpretar os significados e representações das iniciativas socio produtivas do contexto

102

investigado, considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo real, concreto e o sujeito
pela interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados os quais Triviños (2015) afirma
serem básicos no processo de pesquisa qualitativa.
Quanto a amostra, conforme aponta Stake (1995) a investigação de um caso não se
baseia numa amostra e nem há intenção de se estudar um caso para o generalizar a outros casos.
Um estudo de caso pode ser o próprio caso, inserido no seu contexto que lhe é particular e o
que se pretende explorar, descrever, explicar (Gomez, Flores e Jimenez ,1996) ou estudos de
caso múltiplos, de acordo com a tipologia proposta por Yin (2015) na qual se presume a
existência de uma única unidade de análise ou de múltiplas unidades de análise e a
multiplicidade de evidências para desenvolvê-las.
Quanto à multiplicidade de evidências e unidade de análise, Creswell (1998, p.61)
conceitua estudo de caso como aquele em que há “exploração de um sistema limitado ou um
caso (ou múltiplos casos) [...] que envolve coleta de dados em profundidade e múltiplas fontes
de informação em um contexto”; sendo que a limitação está relacionada à definição de tempo
e espaço, e o ‘caso’ pode ser compreendido por um evento, uma atividade ou indivíduos.
Observo que Yin (2015) compartilha o pensamento de Creswell (1998) e diz que as
múltiplas fontes de informação – ou evidências, que são constituídas por entrevistas,
observações, documentos e reportagens, pode comportar no ‘contexto do caso’, como
referências históricas, sociais, econômicas, entre outras.
Quanto às fontes múltiplas de evidências foram utilizadas, a saber: pesquisa documental
na modalidade impressa e eletrônica, entrevistas semiestruturadas, roda de conversa,
observação direta nos espaços pesquisados e naqueles em que participei como convidada, tais
como: escolas, sedes comunitárias, diálogos em praças públicas, eventos, reuniões informais e
visitas guiadas. Em termos destas observações e participações, é importante salientar que
contribuíram para organizar e orientar a obtenção de dados de modo que os registros ocorreram
por meio de narrativas e/ou gravações, em áudio, fotos ou vídeos, desde que autorizados pelo
participante da pesquisa.
Como instrumento de análise qualitativa, a entrevista individual semiestruturada,
também conhecida como entrevista semidireta permite observar, no interior do discurso do
entrevistado aspectos elencados no roteiro previamente desenhado.
Méllo et al. (2007) dizem que rodas de conversa propiciam discussões circulares em
torno de temática selecionada conforme os objetivos da pesquisa e, no processo dialógico, os
participantes podem demonstrar suas elaborações, instiga-se o outro a falar e se posicionar e,
nessa interação, ouvir o posicionamento do outro, resultando num exercício de pensar
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compartilhado. Corroborando com este pensamento, Afonso e Abade (2008) ressaltam que as
rodas de conversa possibilitam a constituição de um espaço no qual os participantes possam
refletir acerca de sua relação como o mundo, o trabalho e o projeto de vida.
Com base na reflexão e diálogo, a roda de conversa foi construída, a partir das questões
de pesquisa, do referencial teórico dos autores citados e da demanda identificada junto aos
participantes, o que ajudou na organização da dinâmica do encontro com o outro e, auxiliou nas
discussões, no decorrer do desenvolvimento das falas. O processo de constituição e realização
da roda de conversa será retomado no capítulo seguinte.
Em termo de observação nos espaços pesquisados, Vianna (2003, p. 15) acentua que
“pressupõe a realização de uma pesquisa com objetivos criteriosamente formulados,
planejamento adequado, registro sistemático dos dados, verificação da validade de todo o
desenrolar do seu processo e da confiabilidade dos resultados”.
A observação direta viabiliza conhecer a infraestrutura, funcionalidade, recursos, onde
e como atuam os participantes da pesquisa, além de outros aspectos materiais presentes na
organização observada.
Apresentadas as particularidades do presente estudo de caso cuja abordagem é
qualitativa, descritiva e interpretativa, esta pesquisa se propõe a mapear, descrever e analisar
iniciativas socio produtivas nas quais se situam elementos que as configuram como
ecossocioempreendedorismo, com aporte teórico em dois eixos de conhecimento: a
ecossocioeconomia e o empreendedorismo Social no contexto do desenvolvimento local
sustentável na contemporaneidade do Antigo Quilombo Cabula, campos de conhecimentos em
seus estágios iniciais que emergem de questionamentos do paradigma determinista econômico
vigente, do surgimento de outras formas de lidar com os problemas concretos cujos contornos
necessitam de experimentação e evidências.
Na composição metodológica deste estudo fez-se necessário retomar o enunciado do
problema, objetivos geral e específico que nortearam a elaboração de uma matriz de estrutura
lógica para delinear o percurso da pesquisa com as categorias e instrumentos de coleta indicadas
de modo a subsidiar a interpretação e análise dos resultados cujas especificidades estão
elencadas no Quadro 5.
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No Quadro 5 - Matriz de estrutura lógica da pesquisa.
Problema: Quais elementos sugerem que as iniciativas socio produtivas do Antigo Quilombo Cabula
configuram-se em ecossocioempreendedorismo?
Objetivo geral: Analisar iniciativas socio produtivas do Antigo Quilombo Cabula, sua organização e
visibilidade, como potencializadoras de ecossocioempreendimentos.
Categorias analíticas
Fontes de evidência –
Objetivo específicos
Instrumento de Coleta Dados
Dados Secundários
Dados Primários
Mapear iniciativas socio
produtivas do Antigo
Quilombo Cabula que se
relacionam
com fundamentos da
ecossocioeconomia e do
empreendedorismo social e
como se configuram em
ecossocioempreendedorismo.

Ecossocioeconomia:
1. Ação extrarracional
2. Ação interorganizacional
3. Açao extraorganizacional
4. Território
5. Identidade e Legados
Culturais
6. Dimensão educativa e
sustentável
Empreendedorismo Social
1. Missão Social
2. Recursos
4. Oportunidades
5. Limitações

Fotos, mapas,
imagens e
documentos de
acervos públicos
Teses
Dissertações
Monografias
Artigos
Registros em arquivo
impresso:
Jornal
Portifólio
Meios digitais:
Site, Facebook
Instagram
WhatsApp

Entrevista Semiestruturada
Observação direta

Observação direta
Roda de conversa

Ecossocioempreendedorismo
1 Princípios
2. Ações informativas/
formativas/
4 Legados e identidade
Descrever e analisar os
ecossocioempreendimentos
do Antigo Quilombo Cabula,
modo de produção e
organização, apropriação de
legados, oportunidades,
recursos, impactos e valor
social na perspectiva da
mediação educativa e do
desenvolvimento do
território..

Origem
Motivação
Missão social
Finalidade
Forma de ação
Escopo
Oportunidades
Impactos
Dimensão educativa
Saberes e fazeres

Pesquisa documental
e exploratória.

Propor um guia orientador
para potencializar a
organização e visibilização
dos
ecossocioempreendimentos,
a partir de demandas
identificadas com
participantes da pesquisa

Financiamento
Captação de recursos
Potencialidades
Limitações

Manuais, sites
Artigos
Curso de formação
específico

Como ocorre a atuação da
iniciativa socio produtiva em
termos da ação no território e
entorno, do legado cultural e
da articulação e tomada de
decisão?
De que forma as iniciativas
socio produtivas identificam
oportunidades, usam recursos
e contribuem para realizar a
missão social e atender às
demandas?
Como as iniciativas socio
produtivas de organizam e
visibilizam suas ações?

De que maneira os
ecossocioempreendedores se
apropriam dos legados
culturais, desenvolvem suas
produções e impactam no
território e entorno, nos
aspectos do desenvolvimento
sustentável?
Roda de conversa
Diálogos pelo Whatszap
Como potencializar a
organização e visibilização
das atividades dos
ecossocioempreendedores?

Fonte: Elaboração própria (2019).

A liberdade teórico-metodológica inerente ao pesquisador no enfoque qualitativo e a
implicação do sujeito como integrante do processo da pesquisa são apreensões a serem
consideradas por meio de “interação dinâmica, retroalimentação e reformulação constante”
conforme aponta Trivinõs (2015, p. 137) e foram consideradas neste estudo de caso.
Em termos da análise do conjunto das informações coletadas optei por realizá-la por
numa perspectiva interpretativa, com ênfase na compreensão do fenômeno a partir da visão dos
fundadores dos ecossocioempreendimentos, por entender que a utilização de múltiplos
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métodos, reflete a intenção de analisar o que fazem, como eles fazem, que percepções da
realidade influenciam suas ações, e pelo contrário não se verificar o perfil e fatores de sucesso
que caracterizam os estudos explicativos.
No Apêndice C, está demonstrado o cronograma da pesquisa que aponta as diversas
atividades realizadas no decorrer da elaboração da tese e viabilizou a concretização desse
processo.
O protocolo da pesquisa contendo a síntese da proposta de estudos de casos múltiplos
está indicado no Apêndice D, de modo a permite a replicação por outro pesquisador interessado
nas temáticas abordadas em acordo com a indicação de Yin (2015), neste sentido, assim como
a confiabilidade da pesquisa a qual poderá vir a ser aplicada por outros interessados.
4.2 PERCURSOS E RECOLHA DE DADOS
A recolha de dados para posterior análise das iniciativas socio produtivas das
organizações atuantes no Antigo Quilombo Cabula que se relacionam com fundamentos da
ecossocioeconomia

e

do

empreendedorismo

social

e

como

se

configuram

em

ecossocioempreendedorismo ocorreu no período de 2016 a 2018.
Há uma gama diversificada de organizações sociais atuando nos diversos bairros que
compõem o Antigo Quilombo Cabula, a saber: associações; cooperativas; organizações
religiosas; escolas comunitárias; grupos artísticos e culturais; coletivos de artesanato; fóruns;
mutirões comunitários; empreendedores sociais, representativas de um conjunto de “variadas
ações e ambientes criativos, que remontam à gênese histórica e social do Cabula e entorno”
(SOUZA, 2018, p. 82), atuando em defesa de direitos sociais, saúde, educação, meio ambiente,
produção cultural, cooperativismo, projetos sociais, entre outras.
Considerando o interesse deste estudo em mapear as iniciativas socio produtivas
ecossocioeconômicas

e

de

empreendedorismo

social

que

se

configuram

em

ecossocioempreendedorismo, dada a variedade de atuação e a amplitude geográfica do Antigo
Quilombo Cabula, há necessidade de se estabelecer um recorte para fins dessa pesquisa.
Neste sentido, foram estabelecidas algumas premissas para mapear as iniciativas socio
produtivas: atuação em produção cultural e artística, que inclui música, dança, teatro, poesia,
artes plásticas e visuais em suas diferentes manifestações e, participação nas atividades do
Projeto de TBC Cabula e dos ETBCES com articuladores, mobilizadores e agregadores de
pessoas e ações, beneficiando comunidades, parceiras do referido projeto e disponibilidade para
ser partícipe dessa pesquisa.
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Participar da comissão organizadora das edições do ETBCES do ano de 2016 e 2017
possibilitou vivenciar as dinâmicas das comunidades da Mata Escura, Barreiras e Cabula e
experenciar a construção colaborativa e dialógica presentes nas atividades com estas e os
colégios anfitriões do evento. Neste percurso, foi possível perceber o potencial das produções
locais, a exemplo da vocação para as artes com forte influência da cultura africana e indígena.
Nesta perspectiva há necessidade de refletir e pensar em mecanismos de visibilização e
difusão deste contexto produtivo cultural identificado em comunidades populares do Antigo
Quilombo Cabula, dar-lhes voz e vez, constituir espaços de aprendizagens para socializar esse
conhecimento que, na perspectiva freiriana remete a sua proposição da educação como ato
dialógico no qual conhecer e pensar estão imbricados, respeitando o conhecimento prévio, visto
que “somente quem escuta pacientemente e criticamente o outro, fala com ele”, no dizer de
Freire (1996, p.111).
Essas experiências foram fundamentais para firmar contato direto com os parceiros da
pesquisa e estabelecer outras oportunidades de diálogo, inclusive com aqueles que expuseram
suas produções no evento, mas não eram moradores dos bairros sede do ETBCES.
Na Conferência de Abertura do ETBCES, ocorrida em novembro de 2016 sobre
ecossocioeconomia urbana, o Prof. Carlos Alberto Cioce Sampaio apresentou aspectos teóricos
e práticos significativos para compreensão conceitual do tema e algumas experiências
ecossocioeconômicas em curso em comunidades populares. Esse encontro foi propício para
estabelecer diálogo com diversos realizadores de produções artísticas e culturais do Antigo
Quilombo Cabula que participaram do evento.
No Quadro 6 estão relacionadas as iniciativas socio produtivas contactadas nesse
percurso inicial, por bairro e atuação, e se dispuseram a colaborar com a pesquisa. Neste
percurso, destaco as contribuições das bolsistas de projetos de iniciação científica, sob a
orientação de Profa. Francisca de Paula Santos da Silva, em especial a Juciane Araújo de Jesus
e Telma Regina Dias de Souza, pela identificação de gestores de iniciativas socio produtivas
nos bairros de Pernambués, Barreiras e Mata Escura, e Jamile dos Santos Rodrigues, retomando
os trabalhos no bairro da Mata Escura e iniciando a pesquisa no bairro do Beiru.
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Quadro 6 – Iniciativas socio produtivas por bairro e atuação no Antigo Quilombo Cabula.
BAIRRO

BARREIRAS

ORGANIZAÇÃO

ATUAÇÃO

ASSOCIAÇÃO ARTISTICA E
CULTURAL ODEART

ARTE E EDUCAÇÃO, TEATRO, DANÇA
E MÚSICA

INSTITUTO PARA EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESENVOLVIMENTO,
IECD PROJETO CIDADÃO

ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO E MEIO
AMBIENTE

DENISSENA OPERÁRIO CULTURAL

PRODUÇÃO CULTURAL, ARTES
VISUAIS

COOPERATIVA MÚLTIPLA UNIÃO
POPULAR DOS TRABALHADORES RECICLAGEM ARTESANAL DE PAPEL E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DE TANCREDO NEVES COOPERTANE
BEIRU
NEGRANNA´S
ESPALHAFATOS COOPERATIVA
BAIANA DE COMUNICAÇÃO

CABULA

ENGOMADEIRA

PERNAMBUÉS

COMUNICAÇÃO E ARTE

DOMINGO ALTERNATIVO

PRODUÇÃO CULTURAL,
ENTRETENIMENTO

RÁDIO WEB JUVENTUDE

COMUNICAÇÃO, ARTE E EDUCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
COMUNITÁRIA E
CARNAVALESCA ARCA DO AXÉ

PRODUÇÃO CULTURAL, ARTE E
EDUCAÇÃO

COOPERATIVA MÚLTIPLAS
FONTES DE ENGOMADEIRA COOFE
ASSOCIACAO DAS
COMUNIDADES PAR DE M
ESCURA E CALABETAO ACOPAMEC
CIA DA MATA

MATA ESCURA

ARTESANATO

ALIMENTAÇÃO

EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO AO RISCO
SOCIAL e AMBIENTE FAMILIAR
PRODUÇÃO CULTURAL, DANÇA

ADOLESCER COM ARTE

ARTE, SAÚDE E EDUCAÇÃO

FORUM DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DA MATA ESCURA

EDUCAÇÃO, SAUDE, CULTURA E MEIO
AMBIENTE

PRESERVANDO A NATUREZA,
PRATICANDO A CIDADANIA PNPC

EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E
RELIGIAO

TERNO DE REIS ROSA MENINA

PRODUÇÃO CULTURAL, FOLCLORE

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
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O primeiro desafio foi construir pontes e elos de sociabilidade, confiança e de
acolhimento em cada encontro, em cada diálogo, estabelecer uma relação sujeito-sujeito
(BRANDÃO, 1981), de modo a obter o compromisso de participação na pesquisa. Nesse
sentido, foram agendados encontros individuais com fundadores de iniciativa socio produtivas
em dezembro de 2016 para apresentação do projeto de pesquisa, os objetivos, esclarecer sobre
termo de compromisso e confidencialidade, explicar aspectos procedimentais e verificar a
disponibilidade dos sujeitos.
E foram surgindo novos desafios quando os responsáveis por três iniciativas socio
produtivas atuantes em um mesmo bairro me comunicaram a interrupção temporária de suas
atividades por conta de redução de financiamento público e privado na área cultural, limitações
da capacidade operacional e técnicas, entre outras dificuldade diante da crise financeira
pairando sobre o país.
Nesse sentido, das dezesseis iniciativas socio produtivas mapeadas, obtive êxito com os
representantes de quatro grupos, a saber: Adolescer com Arte; Cia da Mata; situadas no bairro
da Mata Escura e no bairro das Barreiras, Denissena Operário Cultural e o Instituto para
Educação, Cultura e Desenvolvimento (IECD), conhecido como Projeto Cidadão.
Esses representantes são os fundadores dos grupos e atuam no contexto investigado,
atuam em parceria com o TBC Cabula, vislumbram possibilidades para o reconhecimento e
visibilidade de suas produções, e, também, oportunidades para as comunidades do Antigo
Quilombo Cabula, nomeados a partir daqui como partícipes compromissados (grifo nosso)
com a presente pesquisa.
Os procedimentos metodológicos para realizar os encontros foram: rodas de conversa
para obter dados sobre motivações / aspirações, necessidades, dificuldades e demandas por
aprimoramento por parte dos sujeitos e incentivar os discursos circulares de todos os
participantes, especialmente no processo de construção coletiva do guia informativo para
ecossocioempreendedores culturais; entrevista semiestruturada presencial com o auxílio do
celular na função gravador e a observação direta, sistemática para conhecer os participantes, a
organização, infraestrutura, funcionalidade, recursos, onde e como atuam, seja nas rodas de
conversa ou quando da participação em eventos/atividades realizadas nas comunidades, de
modo a oportunizar maior aproximação.
Para a coleta dos dados e evidências empíricas, foram utilizados instrumentos de
pesquisa, formulados com base na matriz de estrutura lógica, tais como: a) entrevista
semiestruturada (APÊNDICE B); b) roda de conversa, e c) recurso digital por meio de um grupo
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de whatszapp, criado para registrar diálogos sobre temas relativos a conceitos utilizados na base
teórica da pesquisa.
As entrevistas semiestruturadas com os quatro participantes da pesquisa aconteceram
no período de maio de 2017 a agosto de 2018, com duração média de uma hora e meia, contando
como o apoio de um roteiro (APENDICE B); as atividades de observação direta se estenderam
até outubro de 2018 com registros fotográficos autorizados pelos participantes da pesquisa. As
rodas de conversa ocorreram em outubro e dezembro de 2018.
Todas as entrevistas efetivaram-se por meio de gravação com permissão dos
participantes, de modo que o material coletado fosse posteriormente transcrito e analisado,
evitando assim distorções ou lacunas e, assim permitiu dispensar atenção ao conteúdo do
discurso e às manifestações não-verbais; em seguida, o confronto dos achados com os
encontrados na revisão da literatura, a comunicação dos resultados e o delineamento das
conclusões, retomando o problema e objetivos da pesquisa, apontando considerações e
recomendações.
As duas rodas de conversa foram conduzidas com apoio de um roteiro contendo tópicos
básicos e flexível, e à medida em que se desenvolvia, algumas adaptações iam sendo pontuadas,
resultando num processo de escutar do posicionamento do outro e um exercício de pensar
compartilhado.
A primeira roda de conversa teve como objetivo conhecer os participantes, suas ações e
atuação, vocações e motivações, em seguida situá-los no contexto da pesquisa, dos objetivos,
dirimir dúvidas, coletar opiniões, observar disponibilidade e assinar termo de compromisso. A
segunda, ocorreu após as realização da entrevista semiestruturada com o objetivo de dialogar
sobre a demanda identificada de criação conjunta de um guia informativo como suporte às
atividades dos ecossocioempreendedores de modo a compreender e orientar o processo de
elaboração de projeto cultural, captação de recursos, legislação e operacionalização, assim
como necessidades de aprimoramento que fossem surgindo.
4.3 ELABORAÇÃO DO GUIA INFORMATIVO COM ECOSSOCIOEMPREENDEDORES
A construção do guia informativo com ecossocioempreendedores resulta de uma
decisão coletiva advinda de escuta sensível nas rodas de conversa à demanda dos quatro
gestores das iniciativas socio produtiva ecossociompreendedoras, participantes desta pesquisa
que revelaram o desejo e necessidade por informações acerca de elaboração de projetos
culturais, apontaram dificuldades e limitações em lidar com algo que consideram relevante para

110

realizar suas produções, conforme pode ser constatado nos discursos descritos em capítulo
adiante.
Vale registar um momento significativo para todos envolvidos nessa pesquisa. No
decurso da Conferência de Abertura do VIII ETBCES ocorrida no Teatro da Uneb, no Campus
I, em 05 de julho de 2918, com as temáticas Educação, Ecossocioeconomia e Turismo de Base
Comunitária os participantes dessa pesquisa – Adolescer com Arte, Cia da Mata e Denissena
Operário Cultural e Projeto Cidadão, apresentaram suas produções para a comunidade,
socializando conhecimento e experiências.
Na ocasião foi possível dialogar com o conferencista, Prof. Dr. Carlos Alberto Cioce
Sampaio, autor de publicações sobre os assuntos abordados, um momento importante para
dirimir dúvidas conceituais, superar receios e anseios, reafirmar compromissos.

Figura 12 – Conferência de Abertura VIII do ETBCES
Fonte: A autora (2018)

Após o evento, nos reunimos e deliberamos sobre a elaboração do guia informativo e
deu-se início ao processo criativo e colaborativo, e em comum acordo, agendamento de uma
roda de conversa para dar continuidade ao percurso metodológico. Naquele momento
dialogamos

sobre

as

referências

culturais

do

Quilombo

Cabula

e

o

Ecossocioempreendedorismo, um encontro informal no qual DOC, que é artista visual,
informou que ia esboçar uma ilustração que nos representasse.
A primeira roda de conversa aconteceu em outubro de 2018, após acordar com
participantes e informar o objetivo do encontro realizado na UNEB; visto que todos já se
conheciam e tinham conhecimento do propósito comum de todos; retomamos aspectos
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conceituais do ecossocioempreendedorismo e foi aberta a roda de diálogos, utilizamos como
procedimentos, apenas o registro escrito, sem o uso de gravador de áudio. Os participantes,
voluntariamente, mostraram suas sugestões sobre o conteúdo a ser abordado no guia, as quais
foram registradas em papel e uma proposta de ser no formato digital, por exemplo e-book. As
informações obtidas foram sistematizadas em palavras / expressões chave que apoiaram a
construção do conteúdo do guia.
De modo geral, os participantes reafirmaram a importância do guia como meio de
organização do processo de elaboração de projetos culturais que pode tornar mais produtiva a
captação de recursos e reverter em visibilidade da produção e valorização local, proposta nesse
estudo.
Posteriormente as palavras e as expressões foram inseridas na ferramenta Word Clouds
que as dispõe de forma a ressaltar aquelas mais frequentes, conforme configuração
demonstradas no Figura 13.

Figura 13: Palavras e as expressões mais frequentes na roda de conversa
Fonte: Elaboração própria (2019).

De novembro a dezembro de 2018, reunimos informações e conteúdos sobre projetos
culturais, editais, captação de financiamento, legislação, entre outros demandados na roda de
conversa, e assim dar seguimento a editoração do guia que contou com a colaboração de
especialista em diagramação eletrônica com a anuência dos participantes da pesquisa.
Por sugestão de participantes da pesquisa foi criando o grupo Ecossocioempreendedor
no WhatsApp de forma a facilitar o diálogo e dispor de um meio digital de escuta e troca de
informações, compartilhamento de experiências, bem como divulgação de eventos e demandas.
WhatsApp é um software para troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo, arquivos
no formato pdf ou convertidos do Google Drive pela internet por meio de smartfones
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Na Figura 14 representado um print da tela de cada do canal de comunicação
anteriormente citados, o Grupo Ecossocioempreendedores no WhatsApp

Figura 14 - Print do Grupo Ecossocioempreendedores no WhatsApp
Fonte: Acervo pessoal, 2018

A

primeira

versão

impressa

e

a

identidade

visual

representativa

do

ecossocioempreendedores foi apresentada em dezembro de 2018 na segunda roda de conversa
e procedemos o diálogo pelo WhatsApp. Deliberamos pela ilustração criada por Denissena
Operário Cultural para compor a capa do guia que foi validado após as considerações sobre esta
representação visual do ecossocioempreendedor.
Na figura 15, apresenta-se a identidade visual representativa do ecossocioempreendedor

Figura 15 - Identidade visual do ecossocioempreendedor
Fonte: Denissena (2019). Ilustração cedida pelo autor (APÊNDICE D).
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De acordo com a fala de DOC, autor da identidade visual representativa do
ecossocioempreendedor representativa da memória socio histórica do Cabula e as lutas das
comunidades, em especial, os Filhos de Nzambi, nós, os integrantes da pesquisa:
No processo criativo pensei nos pulsos firmes, representando a luta em nome da arteeducação. Os elementos canetas, pinceis, lápis e flecha estão nas mãos dos filhos de
Nzambi. Trago a importância da mistura étnica, representadas nas cores. No centro da
imagem destaco o negro, através da cor marrom. A arte está no formato circular,
representando o movimento pulsante da vida; a gira. O jogo de ifá. Fico a pensar
porque o mundo é circular, mas acredito que a espiritualidade tem todas as respostas
e tenho a arte como expressão para dialogar sobre as culturas na contemporaneidade.
A tipografia inserida na arte, me fez lembrar a escrita daquela época. Tive a
oportunidade de conhecer mais sobre a história social do quilombo Cabula através da
tese da Luciana Martins e lembrei do escrivão quilombola Zacarias, Século XIX. "É
um luxo saber sobre o passado, presente e futuro do Cabula (DOC, 2019).

A identidade foi aceita pelo ecososocioempreendedores com as explicações e
referências demonstradas por DOC (2019) buscadas nas pesquisas realizadas por ela sobre
Nzambi e diz que “é o Deus Supremo, criador de tudo e de todos; é uma palavra da língua
kimbundu, uma das línguas do candomblé de Angola. Os Filhos de Nzambi são os indivíduos
que se dedicam a cuidar dos outros em condição de exclusão atuam em favor de causas sociais”.
A validação do guia aconteceu em abril de 2019, em reunião que contou com a
participação dos envolvidos no processo de elaboração e integra o apêndice dessa tese. Não se
trata de algo acabado, a legislação cultural vem sofrendo mudanças no país e novas exigências
podem surgir e as políticas públicas voltadas ao financiamento da produção cultural têm sido
cada vez mais escassa.
A construção do guia para ecossocioempreendedores que atuam em produções culturais
do Antigo Quilombo Cabula traz a dimensão educativa na perspectiva formativa e informativa
e decorre de demanda identificada nesta investigação científica de natureza aplicada que
valoriza “o saber comunitário com a última instância, e isso contribui para que a comunidade
não seja invadida ou tolhida, muito menos invalidada ou ainda abduzida de seus valores e
saberes, frequentemente, até hoje, desapropriados e distorcidos” (MATTA et al, 2016).
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5 RESULTADOS: EXPERENCIANDO O ECOSSOCIOEMPREENDEDORISMO
"Não haveria criatividade sem a curiosidade que
nos move e que nos põe pacientemente impacientes
diante do mundo que não fizemos, acrescentando a
ele algo que fazemos". Freire (1997, p. 20).

Neste capítulo, buscou-se realizar a análise dos resultados obtidos a partir dos
procedimentos metodológicos e os instrumentos utilizados, levando em conta o problema de
pesquisa em constatar quais elementos que iniciativas socio produtivas do Antigo Quilombo
Cabula configuram-se em ecossocioempreendedorismo, assim como o objetivo geral de
analisar iniciativas socio produtivas do Antigo Quilombo Cabula, sua organização e
visibilidade, como potencializadoras de ecossocioempreendimentos.
Em um primeiro momento, a análise contextual do Antigo Quilombo Cabula revelou a
trajetória de constituição sócio histórica da localidade, a fim de compreender as especificidades
e particularidades, como essas refletem na dinâmica de iniciativas socio produtivas das
comunidades, na contemporaneidade. Em momento seguinte, as premissas teóricas que
permitiram identificar fundamentos da ecossocioeconomia, de empreendedorismo social
presentes nas falas e daquelas que vão compor os princípios do ecossocioempreendedorismo.
No que tange a apresentação dos casos pesquisados e a análise dos dados nesta
investigação interpretativa-qualitativa busco significados que os fundadores das iniciativa socio
produtivas atribuem às suas vidas, a captação de visões pessoais em suas narrativas,
representações e significados evidenciados nos discursos (BOGDAN E BIKLEN, 1994) obtidos
com as quatro iniciativas socio produtivas, listadas em ordem em que foram entrevistados:
Instituto para Educação, Cultura e Desenvolvimento (IECD), Denissena Operário Cultural,
Adolescer com Arte, Cia da Mata e Organização Preservando a Natureza e Praticando a
Cidadania (PNPC).
5.1 INSTITUTO PARA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO (IECD)
O Instituto para Educação, Cultura e Desenvolvimento (IECD), conhecido como Projeto
Cidadão, foi fundado em 2000 por AJNS, pedagogo, morador do Conjunto Habitacional
Antônio Carlos Magalhães, o Cabula I, no bairro Barreiras, em Salvador.
Indagado sobre “Quem é AJNS?” declara ser “um cidadão comum que norteia suas
ações como base nos valores da “participação, educação e cidadania como pilares da inclusão
de adolescente, jovens e adultos na transformação de pessoas e da realidade social” (AJNS,
2017), e assim vai resgatando fatos e dados do passado até alcançar o presente, do projeto de
vida, indo além da dimensão descritiva.
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Afirma estar motivado para desenvolver as atividades sociais, culturais e educativas do
IECD pois “acredita nas possibilidades da educação e nos espaços de aprendizagem, de troca
de conhecimento e experiência, de convivência que vão empoderar a comunidade, o bairro e
outros em volta dele” (AJNS, 2017).
E acrescenta o entrevistado que a missão social do IECD é de “atuar nas questões
sociais, culturais e ambientais do bairro com apoio de arte educadores e parceiros
comprometidos com estas causas tendo como público alvo comunidade do bairro e entorno
(AJNS, 2017).
Com foco na arte e educação o IECD já atendeu mais de 1600 educandos em oficinas e
cursos, exibição de filmes, capoeira, artesanato, música, entre outras que compõem o Projeto
Cidadão, evidenciando ações informativas e formativas nas ações realizadas. Afirma ainda que
o IECD conta com a parceria e colaboração da Universidade Aberta à Terceira Idade UATI, do
Projeto TBC Cabula e de Denissena Operário Cultural para atividades de artes visuais e grafite.
O IECD sobrevive de parcerias realizadas com institutos, a exemplo da Bamberg Cia de
Dança; voluntários; ativistas sociais; associação comunitária, escolas da comunidade; a
associação de moradores; além de contar com o apoio de projetos da UNEB, do PROEX/UNEB
como a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) e o projeto TBC Cabula.
AJNS tem 54 anos exerce a função de auxiliar de coordenação e ministra aulas sobre
Meio Ambiente, Fotografia e Vídeo na UATI; interagindo e em colaboração com estudantes,
parceiros e comunidade, amplia o escopo de atuação do IECD e consolida parcerias e interações
sociais.
No interior do discurso de AJNS, observo os diferentes papéis desempenhados em sua
trajetória de vida e esforço concreto para alcançar seus objetivos profissionais e econômicos na
perspectiva da liberdade instrumental proposta por Sen (2000), é possível observar:
[...]Entrei na UNEB através de um projeto, o PRODASEC, isso em 1982 [...] era o
Pro Jardim e o Pro Carteira que pegava os jovens da vizinhança para ensinar ofício,
então, o pessoal do Pro Jardim, cuidava da parte paisagística e daí a gente pode
aprender tudo sobre adubação, plantas, poda. Outro grupo, chamado Pro carteira com
dois mestres de carpintaria que pegavam o material quebrado, botava os jovens para
consertar e, depois devolvia para a escola, tudo era de madeira: carteira, mesa,
armário. Essa era a ideia de professor Valentim botar os adolescentes para aprender e,
todos eles tiveram uma profissão [...] eu fui beneficiado aqui na UNEB com o Pro
Jardim, fiz carreira técnica, e comecei também a fazer trabalhos na comunidade
retribuindo tudo aquilo que eu recebi. [...] No começo eram sempre trabalhos
pequenos com grupos[...] depois, fui tomando gosto e continuo com até hoje (AJNS,
2017).

Este retrospecto indica a forma como ANJS identificou a oportunidade de construir a
organização que dirige, inferindo que é possível inserir jovens no processo produtivo por meio
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de um ofício, dando-lhes vez e voz; deste modo, ensejando sua atuação como empreendedor
social que não intimida diante de problemas, em acordo com a proposta de Sen (2000).
Quando perguntado sobre a sua atuação como empreendedor social responsável pela
gestão da iniciativa produtiva do IECD, ANJS diz “sou arte educador preocupado com pessoas
sem oportunidade, crianças sem referência de pai e professor, [ ] conheço a realidade, mas não
desisto mesmo com pouco recurso e alcançando pequenos grupos, penso no coletivo e na
educação, nos problemas ambientais para mudar isso” (ANJS, 2017).
Diante da fala de AJNS é possível identificar características de empreendedor social da
tipologia Bricoleur Social pela atuação em oportunidades de contribuir em nível local, em
pequena escala, busca por alternativas para lidar com o contexto que conhece, demandando
menos recursos, exercendo a criatividade e alternativas para lidar com os problemas, de acordo
com Zahra et al. (2009).
Em sua fala, AJNS deixa evidente a sua responsabilidade como educador e
comprometimento com a formação da comunidade, com o conhecimento e acesso à cultura,
sintonizada com a ação empreendedora que desenvolve por meio da educação não-formal, que
Barros e Santos (2010, p. 06) dizem “abrir portas e janelas de conhecimento sobre o mundo que
circunda os indivíduos e suas relações sociais” e segundo Gohn (2006, p. 2) “[...] se aprende
‘no mundo da vida’, pelos processos de compartilhamento de experiências, no desenvolvimento
de práticas comunitárias e colaborativas “em espaços e ações coletivos cotidianas”
Da análise documental, o que consta no portifólio institucional, é possível verificar que
o IECD está institucionalmente formalizado e organizado, porém ainda não possui sede própria
e conta com parceiras de escolas, universidades, associação de moradores para viabilizar
espaços onde as atividades sejam realizadas. Divulga suas ações por meio de blog e whatszapp
mas necessita de inserções e atualizações para ser atrativo à comunidade e parceiros,
salientando a necessidade de maior visibilização e divulgação para que os propósitos do IECD
sejam efetivamente alcançados conforme se busca nesse trabalho de tese.
Neste percurso, o Portal TBC Cabula como espaço informativo, de comunicação e
valorização local dispõe de mecanismos para a produção de conteúdo com a comunidade,
oportunizando

divulgar

e

difundir

as

iniciativas

socio

produtivas

dos

ecossocioempreendedores, em acordo com a proposta desta tese.
Além do Projeto Cidadão, o IECD realiza o Cine Com Bate Papo e o Alimento Cultural.
O Cine com Bate Papo consiste na exibição mensal de um filme com temas atuais que permitem
ao cidadão dialogar e refletir, acerca dos conteúdos e oportunizam o debate e o diálogo e serve
de referência para aprendizagem pela mediação e participação.

117

O Cine com Bate Papo atua em rede colaborativa desde 2018 com o projeto de extensão
Cine Clube Adm do Departamento de Ciências Humana da Universidade do Estado da Bahia,
em Salvador, unindo objetivos e esforços com o propósito de favorecer variadas formas de
diálogo, interações e reflexões sobre os temas abordados nas produções cinematográficas
exibidas tanto nas comunidades no entorno da UNEB quanto nas suas instalações,
oportunizando lazer para aqueles que não têm acesso ao cinema, além de outros sem voz nem
vez para expressar suas falas e demandas, desenvolver a cidadania e empoderar-se.
Na perspectiva de controle de temas que afetam a vida, o empoderar-se remete ao
“processo de desenvolvimento de cidadania que incorpora dimensões de igualdade social e
reconhecimento das diferenças, pois é maleável e inclusivo, o que permite fortalecimentos”
(BOEIRA e SIMON, 2014), na perspectiva da liberdade e emancipação (SEN, 2000).
A experiência ecossocioeconômica do IECD, por sua ação territorial no Antigo
Quilombo Cabula, amplia o escopo de atuação, enseja a formação de rede constituída nesse
arranjo interorganizacional e vai em busca de impactos e resultados para os atores envolvidos
(SAMPAIO, 2010).
O Alimento Cultural fomenta a leitura com acesso gratuito a livros e revistas expostos
em uma geladeira adaptada com vistas a formação de consciência crítica de leitores e está
disponível em geladeiras reutilização, pintadas e desenhadas, adaptadas para colocação de
livros e revistas em locais públicos, que são doados e trocados, e serve de espaço de leitura e
aprendizado.
Quando questionado sobre mudanças na esfera do empoderamento, AJNS crê na
“melhoria da participação da comunidade porém pouco impacto no acesso a projetos e
equipamentos públicos, cada vez mais ausentes” (AJNS, 2017). E acrescenta que “as políticas
públicas não têm atendido as comunidades, sem espaços públicos para manifestações culturais
e o lazer [ ] sem falar no descaso com os problemas ambientais como a área do Horto do
Cabula, cada dia mais abandonado e degradado [ ] defendo e luto por este espaço verde, ele é
importante para manter plantas e animais, saúde do meio ambiente e de pessoas” (AJNS, 2017).
AJNS demonstra preocupação com o problema das áreas verdes e diz que “O Horto é o
que resta de Mata Atlântica [ ] pela demora da Prefeitura em fazer de lá o Parque Theodoro
Sampaio14, para lazer, educação e preservação ambiental, não justifica”.
14

Desde que foi desativado o horto conhecido como Horto do Cabula, situa-se em um área de limítrofe entre os
bairros Mata Escura, Arraial do Retiro, Barreiras, Jardim Santo Inácio e Calabetão, com aproximadamente 84
hectares com últimos remanescentes de Mata Atlântica, existem estudos para a implantação do Parque Theodoro
Sampaio no local que vem perdendo espaço para ações degradadoras nas últimas décadas.
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A fala de AJNS retrata aspectos da identidade cultural do Antigo Quilombo Cabula:
Oriunda de um Quilombo importante e tendo Beiru como seu líder dentro da nossa
ancestralidade, a comunidade do Grande Cabula herdou da vontade de trabalhar a
resiliência. Potencialidade ao empreendimento, preocupação com o bem-estar da
comunidade, concentração de muitos terreiros e igrejas, mostrando o lado místico de
um povo acolhedor e solidário que não nega sua origem (AJNS, 2017).

De acordo com Costa (2018) estas expressões culturais e tradições dizem respeito a
ancestralidade, podem ser transmitidos e compreendem “os saberes, os modos de fazer, as
formas de expressão, as celebrações, lendas, danças e músicas - costumes e outras tradições dos
terreiros e estão ditas na fala de AJNS que as considera importantes para a comunidade
fortalecer sua identidade cultural.
AJNS tem conhecimento da dinâmica e dos problemas da comunidade nos aspectos
culturais e ambientais, parece acreditar que ela própria possa buscar “soluções específicas para
seus problemas particulares, [ ] suas necessidades e demandas imediatas e de longo prazo [ ]
viabilizando melhores condições de vida dos envolvidos, conforme preconiza Sachs (1993,
2002).
Partindo de uma análise sobre o sistema socio político vigente que limita possibilidades
de participação e mobilização no sentido de se buscar o bem-estar da coletividade e o
empoderamento, AJNS afirma:
O sistema político não permite uma eleição distrital para Vereadores, desta forma é
uma fragilidade em políticas públicas que beneficie efetivamente a comunidade, claro
que isto reflete, também, em outras comunidades periféricas. Os serviços públicos não
atendem [ ] transporte público é mal servido, precariedade em saneamento básico,
postos de trabalho, meio ambiente mas a fragilidade maior é a vulnerabilidade para o
extermínio da população negra, sobretudo do jovem negro (AJNS, 2018)

Ao mesmo tempo, AJNS traz à tona o desejo de uma formação específica que possa
potencializar de forma expressiva o escopo e atuação da organização com vistas a “ [ ] gerenciar
e captar recursos para ampliar os projetos culturais [ ] educar os jovens para discutir os
problemas da comunidade e se colocar diante deles” (AJNS, 2018).
Trata-se de uma demanda que foi alvo de roda de conversa com os demais participantes,
demonstrada em intertítulo descrito anteriormente no processo de elaboração do guia
informativo.
Ao mapear, descreve e analisar a iniciativa socio produtiva IECD por meio de um estudo
de caso que analisou elementos presentes na sua atuação com indicativos de agir
ecossocioempreendedor, evidenciado em ações informativas e formativas, ação e impacto no
território, colaboração, empoderamento e participação, bem como aproximação com
fundamentos da ecossocioeconomia e do empreendedorismo social na forma como se articula
e se organiza.
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5.2 DENISSENA OPERÁRIO CULTURAL
Denissena

Operário

Cultural

(DOC)

é

criador

e

responsável

pelo

microempreendimento, sendo parceiro nas atividades que o IECD realiza desde o ano de 2000.
Morador do Conjunto Habitacional Antônio Carlos Magalhães, o Cabula I no bairro Barreiras,
expõe sua arte em galerias, museus, vitrines, muros, entre outros espaços.
A pergunta “Quem é DOC?” trouxe à memória do entrevistado aspectos da história de
vida, ideais, crenças e projetos, entre outros, aqui relatados “[ ] Me autodenomino um operário
cultural, artífice em luta e resistência para viver da arte nesse país [ ] minha assinatura na forma
de espinha de peixe “representa resistência - diálogo do passado com o futuro [ ] sou artista
visual, ilustrador, escultor, grafiteiro e educador social (DOC, 2017).
Mostra-se agraciado e influenciado pela família, em suas referências da avó e da mãe,
as quais “sempre dedicou atenção, carinho e respeito ao longo de suas vidas. Tem 43 anos e sua
motivação para as artes visuais, “declara que, desde os sete anos de idade já desenhava
livremente com um traço firme e imprimia muita expressão e força aos seus esboços” (DOC,
2017).
Da análise documental, o empreendimento Denissena Operário Cultural está
institucionalmente formalizado e organizado, atua ativamente nas redes sociais por meio do
facebook, whatszapp, instagram, divulgando suas atividades e produções, em vídeo com
depoimento pessoal. Esta comunicação digital necessita de ajustes para ser mais interativo e
atrativo à comunidade e parceiros; neste sentido, melhorar esses processos podem apoiar a
divulgação e visibilização conforme se propõe de tese.
Indagado se foi incentivado a atuar nas artes visuais, fez menção ao [ ] “incentivo de
um professor de educação artísticas que lhe apresentou ao spray e grafitti em 1996, dai, então
dei mais sentido à minha vida e ao meu gosto pela arte”. É possível inferir que essa oportunidade
é um marco importante na trajetória do empreendedor e o faz compreender a dimensão
educativa, e sua potencialidade no mundo das artes visuais (DOC, 2017).
Em sua arte percebem-se traços, influências e uma mistura de etnias afro e indígena, que
segundo Denissena é influência “dos antepassados que viveram nas matas do Quilombo Cabula,
mistura de índio e negro, forjando sua arte na selva de cimento e asfalto da cidade uma
referência aos legados e a identidade cultural da minha ancestralidade” como diz a fala do artista
(DOC, 2017). É possível inferir que a obra do artista tem influência dos legados culturais e de
sua ancestralidade por deixar “uma herança espiritual”, em acordo com o preconiza Lopes
(2005, p. 59) e Costa (2018).
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Este pensamento está sintonizado com a identidade cultural como mediadora sócio
educativo de aprendizagens, de participação e socialização de saberes e fazeres, e nas
comunidades populares do Antigo Quilombo Cabula à margem de políticas públicas de inserção
carecem de atendimentos aos seus anseios por acesso a espaços construídos onde estas práticas
possam ocorrer (COSTA, 2018). Como processo dinâmico, a identidade cultural tem seu esteio
em diversas fonte presentes no passado e no presente, em termos de valorização do patrimônio
local, de acordo com o pensamento de Oliveira (2002).
Questionado sobre a parceria com o IECD, a atuação em rede de colaboração e a relação
de parceria com AJNS, DOC pontua alguns aspectos:
[ ] Sou voluntário nos projetos como arte educador e articulador social, colaboro
fazendo oficinas gratuitas de grafitti com os jovens do Cabula e bairros vizinhos [ ] é
uma experiência importante para a comunidade e me mostra como a arte transforma
e empodera [ ] admiro muito AJNS pelo trabalho comunitário e social mas a nossa
rede é informal e duradoura (DOC, 2017).

DOC faz parcerias com outras organizações dos bairros do Cabula e entorno para
realizar as oficinas de grafitti, fazer intervenções e instalações artísticas tendo concluído mais
de 350 atividades deste porte; afirma “estar sempre pesquisando e estudando sobre artes e tem
compromisso com a juventude local, pois acredita que “as artes visuais podem ampliar o acesso
à cultura e a educação, resgatam a cidadania de jovens artistas que buscam oportunidade para
mostrar sua arte e participar de projetos [ ] ” (DOC, 2017).
Retomo o pensamento de Rocha e Rocha (2009) sobre a participação e sua dimensão
educativa, de cidadania ativa, enquanto ter direitos, construir novos direitos e atuar na
construção de políticas, programas e projetos de natureza pública.
Convidado a participar do Projeto TBC Cabula em 2011 engajou-se na articulação com
as comunidades do Cabula e entorno da UNEB, DOC ilustrou a publicação “ABC do TBC”,
como foi observado na pesquisa documental à fonte secundária e no site oficial do artista.
Como é possível notar, há indícios de colaboração e articulação nas atividades realizadas
pelo IECD e DOC ensejando a existência de uma rede informal que carece formalização e
visibilização.
O escopo de atuação de DOC é amplo, vai além do território do Antigo Quilombo
Cabula, dentro e fora do país, em Luanda, Tóquio e Nova York, em atividade constante nas
redes sociais nas quais insere sua produção em vídeo e imagens, continuamente atualizadas.
Indagado sobre a natureza e o impacto de sua arte diz que “ela traz uma missão social
de empoderar os jovens, resgatar a autoestima e trabalhar com várias linguagens artísticas [ ]
“arte, cultura e educação podem caminhar juntas por um desenvolvimento social mais
equilibrado, justo e sustentável” (DOC, 2018).
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Neste sentido, retomo o pensamento de Freire (1996) ao afirmar que empoderarse/libertar-se é um ato social e a educação tem papel essencial na construção de uma percepção
crítica da realidade social.
E ainda falando sobre missão e oportunidades, foi posta a pergunta se DOC percebe-se
como empreendedor social, ele expôs suas apreensões por ser um microempreendedor
individual e declara “agir comprometido com sua arte em prol da comunidade, especialmente
os jovens a quem inspira e capacita para lidar com grafite [ ] compartilhar ações coletivas, estar
presente em redes de apoio a projetos sociais e outros” (DOC, 2018).
Diante do discurso de DOC e as características apresentadas é possível inferir de atua
como Construtivista Social de acordo com a tipologia proposta por Zahra et al. (2009), visto
que atua em escala pequena a grande em estruturas sociais mais amplas, para além do Antigo
Quilombo Cabula e em ações ativas em redes sociais com amplo alcance, utiliza conhecimento
aprofundado em artes visuais, buscando de fontes e locais diferentes para aplicação em
problemas específicos que identifica nas comunidades.
Ao comentar o desejo de ampliar sua atuação profissional, fica evidente o interesse de
DOC por uma formação voltada [ ] “elaboração de projetos culturais, gestão de recursos e
organização de processos, assim desenvolver seu trabalho com firmeza” (DOC, 2018). Essa
demanda foi alvo de roda de conversa com os demais participantes, tendo sido demonstrada em
intertítulo narrado anteriormente. E termina seu relato reconhecendo as “dificuldade da
comunidade em se organizar, lutar por seus direitos, há o descaso político, falta de cursos para
os artistas”.
No transcurso do mapeamento, descrição e análise da iniciativa socio produtiva DOC,
neste estudo de caso, emergem elementos presentes no modo de produção e organização os
quais revelam o ecossocioempreendedorismo nas ações informativas e formativas, atuação e
impacto no território, colaboração, empoderamento e participação, assim como a aproximação
com fundamentos da ecossocioeconomia e do empreendedorismo social na maneira de se
articular e atuar.
Vale destacar que DOC legalmente constituído como microempreendedor individual
têm missão social, desenvolve projetos coletivos e de base comunitária, percebe oportunidades
sociais; envolve-se em parecerias e projetos formativos e enseja a constituição de rede para
ampliar o escopo das ações que realiza.
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5.3 ADOLESCER COM ARTE
O Adolescer com Arte foi idealizado pelo agente comunitário em saúde CLB, estudante
de psicologia, 41 anos, morador do bairro da Mata Escura; criado em 2009 com a missão social
de “desenvolver ações educativas em saúde para adolescentes e jovens. por meio das artes
cênicas, dança e poesia propicia ação e reflexão para promoção da saúde na Mata Escura e
bairros adjacentes”.
Posta a pergunta “Quem é CLB” afloram respostas tais como: “a inquietação de CLB
com o descuido dos jovens com a saúde e as vulnerabilidades a que estão expostos na
adolescência” (CLB, 2017).
No relato sobre a inspiração para realizar as ações do Adolescer, CLB afirma segue o
“exemplo de Jesus Cristo por acreditar que representa alguns papéis em sua vida - psicólogo,
sociólogo e político”. E segue acrescentando um fato relevante que lhe marcou sua visa:
“presenciar um adolescente cravado de balas na rua onde reside [ ] naquele momento ” me
insurgi contra esta cena e me motivei a mudar esta realidade [ ] ouvi relatos de vida de alguns
jovens alunos com problemas na adolescência” (CLB, 2017).
Indagado sobre sua trajetória em trilhar esse caminho, afirma ter identificado a
oportunidade de levar adiante este projeto por estar atendendo a demanda social:
[ ] preocupado com a baixa demanda dos jovens por serviços de orientação e
prevenção ao cuidado de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na
adolescência, violência, uso abusivo de drogas [ ] essa fase do desenvolvimento
humano até a vida adulta é delicado [ ] e na Unidade Básica de Saúde da Mata Escura
onde trabalho, vi essa oportunidade e me aproximei do programa de saúde do
adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (CLB, 2017).

Neste sentido, mostra ser possível aliar a missão social à oportunidade, engajar-se na
ação sem abrir mão dos princípios e valores dos quais diz que “não abre mão” e “evita
envolvimentos partidários” [ ] desenvolvendo ações de atenção à saúde do adolescente com o
teatro eles criam vínculo com os programas com este fim” (CLB, 2017).
Neste sentido, CLB mantém um postura independente, não cede às pressões de uma
estrutura socio política pautada no viés instrumental e racional, descompromissada com a
mobilidade e a transformação social.
O grupo Adolescer com Arte é formado por cerca de 20 a 30 adolescentes e jovens na
faixa etária de 12 a 24 anos, de ambos os sexos, residentes no bairro; cerca de 1200 adolescentes
foram beneficiados com esta ação que utiliza a linguagem teatral - arte, dança, poesia/rap como
ferramenta de reflexão para a promoção de ações em saúde sobre temas definidos pelo próprio
grupo, atuando como multiplicadores do conhecimento.
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No processo de construção das peças teatrais, são discutidas e selecionadas as temáticas
identificadas por eles e aquelas relevantes no contexto abordado são encenadas, levando em
conta as habilidades e vocações.
As apresentações acontecem em espaços públicos, colégios estaduais e escolas
municipais do bairro e fora dele, na Associação das Comunidades Paroquiais da Mata Escura e
Calabetão (Acopamec), na Unidade de Saúde da Família e no Distrito Sanitário Cabula/Beiru,
na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, no Centro Educacional Jardim Pampulha, entre
outros, contabilizando mais de 3000 exibições desde que foi criado.
Questionado sobre a atuação e abrangência das ações do Adolescer com Arte, CLB
declara acreditar na arte e na educação e diz:
A forma como fazemos teatro traz uma metodologia educativa em saúde, incentiva a
pensar e refletir, ajuda na aprendizagem [ ] forma multiplicadores desse
conhecimento [ ] o grupo é espaço de escuta e olhar e de solidariedade para o
adolescente, às vezes em situação de risco [ ] ” sem acolhimento e referência [ ]
alheio aos problemas sociais e ambientais da comunidade (CLB, 2017).

Este pensamento encontra sintonia como o dizer de Santos, Sampaio e Silva (2016, p.
68) sobre a ação de “grupos participativos bem organizados que conseguem dar respostas
sistêmicas a problemas por eles próprios apontados”; a atuação do grupo Adolescer com Arte
tem um olhar sobre os problemas do cotidiano da comunidade e neste sentido, evidencia uma
atuação que adota outra maneira de viver, produzir e distribuir de forma mais justa e solidária
como propõe a ecossocioeconomia conforme propõem Sachs (2007), Sampaio, Santos e Ribeiro
(2014b).
No relato de CLB sobre a organização e institucionalização do grupo, informa que ainda
não dispõe de sede própria e se articula com a comunidade e parceiros para desenvolver suas
atividades; conta com a parceria do Colégio Estadual Marileine da Silva para realizar as oficinas
e ensaios e outros colaboradores que contribuem de acordo com suas possibilidades sejam pela
cooperação operacional, financeira ou educativa e acrescenta: “atuamos em pequena escala,
falta local para apresentar peças teatrais [ ] vamos um pouco além do bairro [ ] aqui se aprende
a construir com base na conversa e juntos, se empoderando [ ] e formando gente (CLB, 2017).
O discurso de CLB (2017) demonstra interesse por uma formação que possibilite
elaborar projetos culturais, participar de editais de forma a ampliar a ação do Adolescer com
Arte: “é preciso buscar recursos, saber lidar com edital de cultura e a burocracia”. Essa demanda
tem sido apontada pelos ecossocioempreendedores, foi alvo de roda de conversa com os demais
participante, gerando um guia informativo para estes propósitos e foi apresentada em intertítulo
posterior.
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Perante o discurso e a missão social, o modo de agir na comunidade indago se CLB se
percebe como empreendedor social na iniciativa socio produtiva Adolescer com Arte, ele
afirma:
Antes de tudo, sou educador social e faço psicologia para ampliar esse trabalho
socioeducativo aqui [ ] me incomoda as muitas questões da saúde do adolescente [ ]
ajudo eles a conhecer e enfrentar os problemas do cotidiano [ ] devo ter esse perfil
de empreender inquieto e inconformado (CLB, 2018).

Deste modo, a tipologia que se aproxima de CLB é Bricoleur Social conforme de acordo
a definição de Zahra et al. (2009), visto que busca oportunidades de atender demanda social
latente na comunidade, a escala de atuação considerada ser em pequeno porte, a criatividade
demonstrada por viabilizar alternativas para lidar com as particularidade de um contexto que
conhece e demandando menos recursos os quais obtém com parcerias.
Nessa mesma trilha, as práticas de CLB estão em relacionadas àquelas dos que não se
conformam com o estado das coisas, lutam em uma situação peculiar, no contexto social e local
em que realizam suas atividades com vistas ao desenvolvimento à escala humano (SEN, 2000)
com impacto no território do Antigo Quilombo Cabula, aproximam-se da definição de
empreendedorismo social proposta por Melo Neto e Froes (2001, 2002), de Nicholls (2006) e
Bose (2012), entre outros.
Em seu discurso, CLB (2018) diz que [ ] “contribui com a comunidade no espaço
coletivo para a juventude se encontrar, interagir e mostrar seu talento e potencial, dar
visibilidade para eles, atuando nesse contexto de exclusão e vulnerabilidade social para dar voz
e vez aos jovens”.
CLB considera fundamentais a colaboração e a mobilização da comunidade no sentido
pleno de se comungar por um ideal comum e ser foco de resistência na luta pelos problemas
que não tem respostas efetivas do poder público; dialoga com parceiros e as lideranças
comunitárias em defesa da implantação do Parque Theodoro Sampaio, participa do Fórum de
Desenvolvimento Social da Mata Escura (FDSME) e se posiciona sobre estas questões:
[ ] aqui viveu muita gente que enfrentou e resistiu à escravidão, sem nenhuma
estrutura e deixou um rico legado cultural presente na comunidade [ ] parece que nada
mudou e falta infraestrutura, o horto florestal está abandonado, degradado [ ] os
problemas ambientais são muitos; não há lugar para lazer e cultura, apesar de algumas
escolas, colégios e associações oferecem seus espaços para quem se dispuser a realizar
projetos sociais” (CLB, 2018).

Nesta perspectiva, percebo o comprometimento de CLB com os problemas sociais e
estruturais da comunidade da Mata Escura e entorno, especialmente no tocante a questão
ambiental, demonstrando preocupação com os recursos públicos que não estão disponíveis à
comunidade e impactam no desenvolvimento local sustentável mas, não se exime de conduzir
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uma experiência em pequena escala buscando engajamento dos jovens nas atividades que
realiza (SAMPAIO, 2010).
A convite de CLB participei de duas visitas guiadas ao Horto e foi possível constatar os
problemas ambientais que têm sido recorrentes na localidade, conforme as falas de AJNS e de
CLB, acima citadas.
Na Figura 16 estão demonstradas em quatro fotos as situações observadas e espelham
os relatadas da comunidade.

Figura 16 – Poluição no Horto do Cabula,
Fonte: A autora (2017; 2018)

CLB (2018) fala entusiasmado sobre a origem e papel do Fórum, e acrescenta:
Ele foi criado em 2007, com apoio da Unifacs e orientações da Agenda 21 15. As
lideranças locais, associação de moradores e parceiros buscam melhorias do bairro da
Mata Escura [ ] tem apoio do Projeto TBC Cabula e Faculdade de Arquitetura da
UFBa, com a (Residência RAU + AE UFBA).

Sobre os pilares de empoderamento, colaboração, participação CLB sustenta sua ação
de caráter formativo e informativo com atuação no bairro da Mata Escura e circunvizinhanças,
respeito a identidade cultural, com vista ao desenvolvimento territorial sustentável obtido pelo
diálogo constante, a constituição de parcerias entre diferentes atores e atenção aos aspetos
sociais, ambientais, políticos, econômicos e culturais.

15

A Agenda 21 foi organizada pela ONU com diretrizes para se “alcançar o desenvolvimento sustentável através
de ações concretas, metas, recursos e responsabilidades definidas a curto, médio e longo prazo durante o século
XXI”. De acordo com Nunes et.al. (2007) a experiência de implementação da Agenda 21 ocorreu nos bairros da
Mata Escura e Barreiras e foi difundida nas escolas, associações de moradores, nas organizações nãogovernamentais e nas universidades.
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CLB pensa em utilizar as redes sociais de forma mais incisiva para expandir a atuação
e sente necessidade de divulgar a produção do grupo; existem atualizações que precisam ser
realizadas de modo a visibilizar e divulgar o grupo, dialogando com o Portal TBC Cabula para
atuação conjunta, salientando a necessidade de apoio aos propósitos do Adolescer com Arte e
os objetivos propostos na presente tese.
Na análise desta iniciativa socio produtiva predominam elementos referentes a ações
informativas e formativas, atuação no território, colaboração, empoderamento e participação os
quais embasam os princípios do ecossocioempreendedorismo, configurando as bases das
práticas realizadas no projeto Adolescer com Arte, notabilizando aproximação com os
fundamentos da ecossocioeconomia e do empreendedorismo social.
5.4 CIA DA MATA
A Cia da Mata é um grupo de artístico que difunde a cultura afro-brasileira e
manifestações populares por meio da dança desde 2014. Idealizada por CJS, 25 anos,
coreógrafo, professor de dança, arte educador, morador do bairro de Mata Escura e ativista
social.
Ao fundar o grupo CJS afirma que a intenção era “participar de concursos e competições
culturais” [ ] formar um coletivo que pudesse participar de premiações [ ] e assim os ensaios
do grupo foram acontecendo no espaço cedido [ ] e veio o nosso primeiro espetáculo A beleza
negra e seus atributos, como forma de contrapartida pela disponibilização do teatro onde
aconteciam os ensaios” (CJS, 217).
CJS revela que ficou surpreso com a aceitação da comunidade da Mata Escura por
ocasião da apresentação do espetáculo, e percebeu “uma lacuna existente no bairro, viu a
oportunidade de consolidar o grupo de dança com uma pegada afro que valorizasse a imagem
e os costumes do bairro [ ] a ancestralidade e as ligações com a cultura africana presentes
ali”(CJS, 2017).
CJS relata que a missão da Cia da Mata está alinhada com a oportunidade identificada
que remete a identidade cultural africana pertinente aos costumes e tradições da comunidade
“contribuir para os jovens terem uma visão cultural e artística, conhecimento, fazer rede de
relacionamento, ter orgulho de pertencer ao bairro da Mata Escura, atuando com fé,
colaboração, dedicação e respeito ao outro, oportunidade de aprendizado e de educação através
da dança ” (CJS, 2017).
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Indagado sobre a motivação para realizar a missão da Cia da Mata, CJS faz uma breve
pausa e dá prossegue o seu discurso, reportando fatos e dados de seus laços familiares e afetivos,
assim como a inspiração na fé:
Fui inspirado por minha irmã que participava de atividades realizadas em grupos
organizados por Edson “Porreta, com aulas de capoeira, defesa e ataque [ ] ela irmã
participava desses grupos, entre os anos de 1990 e 2000 [ ] Porreta era liderança na
Mata Escuratambém sou movido pela fé em Deus e visão de trabalho como valor
social” (CJS, 2017).

A Cia da Mata desenvolve suas atividades com jovens da comunidade da Mata Escura
ministrando aulas gratuitas e realizando espetáculos de dança de modo que possam ter “acesso
a arte e cultura, oportunidade para empoderar-se [ ] esse trabalho que leva tempo, precisa de
persistência e de amadurecimento e é muito gratificante”. Suprindo formação aos jovens na
ausência da ação do Estado a presente iniciativa socio produtiva ocupa esta lacuna e os vazios
que vão sendo deixados à margem na sociedade (SAMPAIO, 2009).
Quando questionado sobre sua atuação como empreendedor social, CJS afirma estar
feliz com os resultados do projeto social que dirige e se posiciona: “acho que dessa forma como
a gente faz os ensaios, o espetáculo [ ] engaja os jovens [ ] corre atrás de recurso e não desanima
se são poucos [ ] devo ser mesmo esse personagem [ ] sempre em busca de oportunidades
para reforçar a cultura africana” (CJS, 2017).
Diante do discurso de CJS é revelar características de empreendedor social da tipologia
Bricoleur Social visto sua contribuição em nível local, a pequena escala de atuação, levando
em conta as alternativas apresentadas para lidar com o contexto que atua e conhece,
demandando menos recursos, exerce sua criatividade no trato com os problemas, de acordo com
Zahra et al. (2009).
Há evidências no discurso de CJS sobre sua responsabilidade e comprometimento como
educador atuante nos processos formativos do grupo, com seu conhecimento e acesso à cultura,
alinhada à ação empreendedora que desenvolve por meio da educação não-formal que, segundo
Gohn (2006, p. 2) “[...] se aprende ‘no mundo da vida’, via os processos de compartilhamento
de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas”
Conforme diz CJS, “após seu primeiro espetáculo, a Cia da Mata encenou outros tais
como: Xirê, Da mata que viemos e Amarelo Ouro Mi Maió, Odùn Ità, que reúne importantes
coreografias que contam a trajetória do grupo até o momento e como se encontra configurado”.
Indagado sobre a sob a influência da cultura africana em sua arte, CJS faz menção “ao
legados e a ancestralidade” (CJS, 2017) e nas suas produções artísticas é possível observar que
ele preservar sua tradição e cultura, os legados culturais que coaduna com o pensamento de
Lopes (2005, p. 59), em termos de “uma herança espiritual”.
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E continuou, como disse o entrevistado ampliando sua representação em outros espaços
públicos além do bairro da Mata Escura “para apresentar os espetáculos, a saber, o Centro
Cultural da Câmara Municipal de Salvador, no Teatro da Casa do Saber em Camaçari, no Teatro
Castro Alves em Salvador com outros grupos de dança”.
A Cia não dispõe de uma sede própria para desenvolver as atividades, guardar o acervo
e o vestuário, conforme diz CJS (2017): “dependo dos parceiros para realizar as atividades [ ]
o Colégio Estadual Marileine da Silva, o Maria Constança e a Acopamec, no bairro [ ] conto
com a colaboração de outras pessoas que ajudam com o vestuário, a cooperação financeira [ ]
, técnica, educativa e operacional e evita envolvimentos partidários.
As interações estabelecidas com as parcerias contribuem com o fortalecimento
institucional da Cia da Mata e a troca de experiências e conhecimentos por meio destes
intercâmbios propicia compreensão da realidade social da localidade, o reconhecimento de
desafios comuns a enfrentar.
Chama a atenção os discursos dos gestores do Adolescer com Arte e a Cia da Mata sobre
o papel exercido pelos parceiros Acopamec e o Colégio Estadual Marileine da Silva nas
interações pois desempenhando ações agregadoras e articuladoras para viabilizar as iniciativa
socio produtivas atuantes no bairro da Mata Escura, os acolhendo em uma rede de apoio com
“respeito e colaboração [ ] essa rede precisa se fortalecer os nós e crescer para alcançar outros’
(CJS, 2018).
Esse envolvimento e a preocupação com a formação de rede percebida pelos parceiros
geram sentimento de pertencimento e autoestima, apontam para questões fomentadoras do
desenvolvimento

local,

nas

dimensões

da

sustentabilidade,

como

experiência

ecossocioeconômica realizada de modo não institucionalizado, ainda de caráter informal com
repercussão significante para os partícipes e a comunidade da Mata Escura e luta pela
preservação da cultura oriunda da matriz africana, especialmente a dança (SAMPAIO, 2010).
As apreensões com os problemas do bairro como espaço urbano comunitário estão
postas no discurso de CJS (2018): “são muitas as necessidades do bairro, me incomoda a
situação do lixo e do desmatamento, principalmente com relação ao destino do Horto do Cabula
[ ] vem sendo degradado ao longo dos anos [ ] e é preciso a mobilização da comunidade”.
Em seu depoimento, CJS fala sobre as limitações da Cia da Mata, o desejo por uma
formação técnica em dança e elaboração de projetos culturais para captar recursos:
Enfrento dificuldades por não ter uma sede própria para ter mais liberdade,
guardar o vestuário e acessórios [ ] sinto falta de experiencia técnica, de
gestão, buscar recursos [ ] dependo do acolhimento de parceiros para ensaios
e realizar reuniões. Mas.... contribuo com a formação e o empoderamento dos
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jovens pela prática da dança afro, aceitação da etnia e de pertencimento ao
bairro que vivem e representam (CJS, 2018).

A análise da iniciativa socio produtiva Cia da Mata ressalta elementos que dão subsídios
para inferir a existência de ações colaborativas, empoderamento e participação, atuação no
território, agregando-se sentimento de pertencimento ao local e de valor social e respeitando as
vocações culturais de modo a se conformar ecossocioempreendorismo e nortear os princípios
desta forma de agir. Ademais percebo a aproximação com fundamentos da ecossocioeconomia
pela atuação no território e entorno, formação de parceiras, indícios de atuação em rede, assim
como aspectos do empreendedorismo social, no tocante a realização da missão social e
identificação de oportunidades, com foco em projetos voltados à coletividade.
Notabiliza-se a dimensão educativa nas iniciativas socio produtivas analisadas por
trazerem em sua essência este pressuposto enquanto propulsor de conscientização,
empoderamento, participação, reforço da identidade cultural, ação e organização política e
articulação institucional, reforçando a ação ecossocioempreendora – alvo desta pesquisa.
Nesse caminhar, percebi que ainda não é dada a devida atenção por parte do poder
público às diversas vocações artísticas e culturais que o Antigo Quilombo Cabula possui, além
de não existirem espaços públicos para socialização das produções e Salvador não dispor de um
Plano Municipal de Cultura nem uma política pública de formação para qualificar os produtores
de cultura a buscar recursos em editais. Essa percepção é fruto de observação da fala daqueles
que atuam e projetos de artísticos e culturais nessa localidade.
No complexo mosaico (grifo nosso) contemporâneo dos diversos “cabulas”, não há
presença das grupos étnicos que povoaram o quilombo por conta da destruição desse
empreendimento, mas emergem iniciativas socio produtivas individuais e coletivas
ecossocioempreendedores, construindo conhecimento e sociabilidade com base na herança
afro-indígena que se tentou apagar e negar, mas lhes foi legada, com potencial para articular e
mobilizar, organizar e visibilizar, estruturar e dialogar, potencializar e preservar.
Na Figura 17, simbolizo o contexto contemporâneo do Antigo Quilombo Cabula com
as representações identificadas nas vivências e troca de experiências nas comunidades, as
pesquisas e publicações produzidas em teses, dissertações e artigos que contribuíram,
significativamente para elaboração desse “mosaico” - uma miríade 16 de oportunidades e
possibilidades para ecossocioempreendedores.

16

Miríade é um termo de origem grega, myriás – ádos, cujo significando é dez mil, conforme Cunha (2007).
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Figura 17 - Contexto contemporâneo do Antigo Quilombo Cabula
Fonte: Elaboração própria (2019

A representação do contexto contemporâneo em forma de mosaico reforça o potencial
das comunidades do Antigo Quilombo Cabula para o diálogo e participação estabelecendo
espaços de sociabilidade, lutar por iniciativas que visem ao benefício social, cultural, ambiental,
econômico, tecnológico e político, em articulação em rede com os setores público e privado,
outros elos da cadeia socio produtiva da localidade que questionem “[..] o modo de organização
social dominante e inventam novos contextos de vida, de trabalho e de produção de
conhecimentos.” (BRANDÃO, 1981, p. 21), sem perder de vista a dimensão educativa e
sustentável em suas ações informativas e formativas presentes nos modos de atuação e
produção.
Considero que nesta pesquisa afloraram os elementos que subsidiam o anúncio dos
princípios norteadores da ação do Ecossocioempreendedorismo, e nos deram respaldo para
construir o conceito que orienta a proposta conduzida neste estudo, delineada em acordo com
o problema e os objetivos previamente definidos, entre eles visibilizar as produções das
iniciativas socio produtivas dos ecossocioempreendedores, especificamente aqueles que atuam
na área cultural nos bairros da Mata Escura e das Barreiras que estão associados ao Antigo
Quilombo Cabula.
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No capítulo seguinte, enuncio as conclusões, destaco a definição do
ecossocioempreendedorismo e elenco os princípios que embasam este conceito teóricoempírico em construção, esboçado com base nos elementos identificados nas iniciativas
socio produtivas analisadas. Para além disso, aponto limitações, novos questionamentos,
caminhos a serem trilhados e outros estudos que poderão voltar-se para aprofundar as
temáticas investigadas.

132

6 CONCLUSÕES
"Se fosse preciso, começaria tudo outra vez do
mesmo jeito, andando pelo mesmo caminho de
dificuldades, pois a fé, que nunca me abandona, me
daria forças para ir sempre em frente" (Irmã Dulce,
[20--].

Na epígrafe deste trabalho de tese cito o poema “O sonho que virou realidade” no
qual o compositor e produtor cultural Domingos Sérgio Freitas da Silva versa sobre seu sonho
de união da comunidade em torno de mudanças na realidade sociocultural e ambiental do
bairro da Engomadeira onde mora e desenvolve projetos sociais.
Reconheço nessa fala o desejo de mudança do poeta que também simboliza a vontade
desta professora e pesquisadora diante das inquietações advindas do convívio com as
comunidades do Antigo Quilombo Cabula em experiências socio produtivas quando
emergiram indagações, entre elas a ausência de estudos acerca dos elementos que as
aproximam de concepções teórico-metodológicas de empreendedorismo social e da
ecossocioeconomia, e sugerem que elas se configurem ecossocioempreendedorismo.
Exposto na forma de questão, o problema norteador desta pesquisa gravita em torno
da indagação: quais elementos sugerem que as iniciativas socio produtivas do Antigo
Quilombo Cabula configuram-se em ecossocioempreendedorismo
As principais contribuições da presente tese estão atreladas à esta problemática que
surgiu no contexto do Antigo Quilombo Cabula onde as alternativas socio produtivas se
constituem e se organizam, com suas dinâmicas locais coletivas ou individuais de trabalho e
renda, seus modos de produção e identidade cultural próprios, no contexto de comunidades
populares periféricas, mas ainda carecem de organização e visibilização.
Nesta perspectiva, esta investigação de natureza interpretativa-qualitativa se dispôs
atender os objetivos de mapear, descrever e analisar as iniciativas socio produtivas do Antigo
Quilombo Cabula levando em conta o problema e os objetivos da pesquisa e as premissas
teórico metodológicas definidas. Delimitado a estudo de quatro casos buscou-se informações
junto aos idealizadores destas iniciativas para descrever as suas atuações na comunidade, o
histórico das ações realizadas, as repercussões nas trajetórias de vida e no cotidiano, as
implicações das ações no território, de modo a viabilizar uma análise contextualizada de suas
práticas na perspectiva sustentável e educativa, limitada aos idealizadores.
As experiência socio produtivas de ecossocioempreendedores analisadas nas
comunidade dos bairros da Mata Escura e Barreias, na forma de coletivos, organizações sociais,
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empreendedores sociais foram: Adolescer com Arte, Cia da Mata, Instituto para Educação,
Cultura e Desenvolvimento (IECD) e Denissena Operário Cultural as quais trazem na sua
essência a dimensão educativa enquanto propulsor de conscientização, empoderamento,
participação, reforço da identidade cultural, ação e organização política e articulação
institucional, revelaram os princípios fundantes do ecossocioempreendedorismo.
Destaco

os

princípios

que

orientam

Ecossocioempreendedorismo, considerando o

a

construção

teórico-empírica

contexto da localidade estudada,

do
as

singularidades, experiências, elaborações e os espaços onde transitam os participantes desta
pesquisa que são parte e todo dela, não desempenhando papel de figurantes, mas de
colaboradores e coautores, na condição de partícipes compromissados (grifo nosso),
idealizadores das iniciativas ecossocioempreendedoras.
Quadro 7 - Princípios norteadores da ação do Ecossocioempreendedorismo.
Princípio

Aspectos cognitivos

Ações formativas e Estimular o aprendizado, formal e informal, a criação e exercício de
informativas
concepções e práticas de vida, de educação e de convivência individual
e social, na perspectiva proativa e propositiva com vistas ao
desenvolvimento equilibrado das próprias comunidades e seu bemestar, respeitando peculiaridades sociais e a vocações presentes no
Antigo Quilombo Cabula.
Atuação e impacto no Favorecer o território e o desenvolvimento territorial sustentável,
território
levando em conta fatores sociais, políticos, econômicos, culturais,
ambientais e educacionais com resultados na dinâmica e nos processos
de construção de conhecimento coletivo e dialógico nas iniciativas
socio produtivas do Antigo Quilombo Cabula.
Colaboração

Atuar por meio de práticas colaborativas e coletivas de trabalho e
produção associadas embasadas nas potencialidades enraizadas nas
comunidades e inerentes à suas tradições históricas e culturais
contribuindo para compartilhar, reforçar, experimentar e apreender
esses conhecimentos identitários do Antigo Quilombo Cabula.

Empoderamento

Potencializar e visibilizar as práticas socio produtivas individuais e
coletivas existentes no Antigo Quilombo Cabula e, os legados da
ancestralidade, o sentimento de pertencimento ao localidade para gerar
valor social.

Participação

Participar dos diálogos, decisões e responsabilidades visando realizar
práticas democráticas que atendam aos objetivos do coletivo e
contribuam para mitigar as questões que afetem as atividades dos
participantes do projeto no Antigo Quilombo Cabula.

Fonte: Elaborado pela autora com base na sistematização da revisão bibliográfica (2019).

Diante dos fundamentos apontados, o conceituo Ecossocioempreendedorismo foi
esboçado com a seguinte definição: “constitui-se por ações socio produtivas formativas e
informativas em comunidades populares urbanas onde indivíduos ou grupos organizados
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formal ou informalmente, em constante processo de construção e reconstrução colaborativa
e participativa, mediado por processos educativos não formais, articulam saberes e fazeres
tradicionais, visando empoderamento e geração de valor social, oportunizando espaços de
reflexão, produção e difusão de conhecimento com vistas ao desenvolvimento na
perspectiva local e sustentável”.
Compreendo que este é um conceito teórico-empírico em construção e carece de
aprofundamento, cabendo contribuições e aportes conceituais, porque não se pretendeu
trabalhar com a ideia algo concluso, acabado, entendo que o ecossocioempreendedorismo
visa outras formas de produção, distribuição, comercialização que consideram o
desenvolvimento humano e os aspectos do território onde se situam com suas próprias
singularidades que contribuam para se pensar alternativas de enfrentamento às questões da
contemporaneidade no âmbito territorial – problemas ambientais, sociais e econômicos.
A partir de demandas identificadas com participantes da pesquisa, produzimos um
guia

orientador

para

potencializar

a

organização

e

visibilização

dos

ecossocioempreendimentos que atuam em atividades artísticas e culturais no Antigo
Quilombo Cabula, em acordo com objetivo específico deste estudo. Neste sentido, esta
proposta está em sintonizada aos interesses dos ecossocioempreendedores e possibilita a
visibilidade de sua cultura e produções locais, ademais contou com participação criativa e
interação, potencializando práticas de cooperação e colaboração.
Esta produção coletiva e colaborativa denominada “Guia informativo para
ecossocioempreendedores culturais” está disposta no Apêndice F contém informações para
elaboração de projetos culturais, obtenção de financiamento, participação em editais de fomento
à cultura, com uma linguagem simples e objetiva, fruto das vivências e experiência produtivas
gratificantes e ricas em aprendizagem.
Neste processo de construção do guia, me desprovi de concepções e apreensões
apriorísticas para interagir com os partícipes, refletir e construir conhecimento, articular saberes
populares com os saberes científicos, e posso afirmar ter obtido resultado positivo deste trabalho
- a ressignificação dos meus percursos vividos e formativos.
Acreditamos que o guia projetado e modelado neste trabalho de tese foi efetivado, e
buscar mecanismo para publicar e produzir como construto técnico possível de divulgação
científica, representa um desafio para os autores.
A escassez de informações disponíveis acerca da formação das primeiras comunidades
que hoje constituem o espaço denominado Antigo Quilombo do Cabula não possibilita
afirmações mais conclusivas sobre suas origens, mas permite afirmar que seriam o quilombo e
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os terreiros de candomblé da localidade, aqueles nos quais se materializaram vivências e
práticas empreendidas no passado de resistência e de sobrevivência e, em processos de
transmissão da ancestralidade afro-indígena pela oralidade que são renovados e adaptados no
decurso do tempo presente por formas, nos modos e cores da contemporaneidade, ensejando
tensões e conflitos.
Ressalto ter vivenciado ricas experiências junto às comunidades, e conhecido o
cotidiano, os modos de produção, os legados culturais, as vocações e a luta constante pela
reivindicação de direitos sociais e solução de problemas estruturais e, como se organizam para
lidar com as limitações, entraves e conflitos, de ordem social, econômica, política e ambiental,
enfrentando uma ambiência urbana de discriminação, violência e exclusão na qual fica implícito
o esquecimento (grifo nosso) sistemático, contínuo e velado dos saberes tradicionais advindos
da ancestralidade africana e indígena.
Por outro lado, existe uma dinâmica produtiva se reveste nas ações que são expressas
nas identidades e nas práticas sociais, culturais, políticas e religiosas, surgidas no mundo da
vida e no cotidiano dos habitantes das comunidades do Antigo Quilombo Cabula na forma de
ecos do contexto sócio histórico que gerou os liames e vínculos dessa localidade e, estão
enlaçados em modos de organização e de produção peculiares, tecidos na trama da identidade
cultural presentes nos saberes e fazeres instituídos, como possíveis elos de conexão entre esses
pontos de conhecimento.
Sobre as limitações da pesquisa, não foi possível ampliar o escopo de investigação a
parceiros, fornecedores, clientes e institucionalidades que compõem os aspectos sociopolíticos e
produtivos na atuação dos ecossocioempreendores, mas considera-se imperioso, em ocasião

apropriada escutar e entender as relações que se estabelecem-no agir extra organização e nos
impactos território.

Constitui-se um desafio a necessidade de aproximação das instituições de ensino em
suas atividades de pesquisa, ensino e extensão, no sentido de se integrar com as comunidades,
estabelecer o diálogo de saberes em buscar de alternativas que valorizem o território, a cultura
e as tradições, reforçar laços sociais e comunitários, criar parcerias mais efetivas; propiciar
ambiente para ampliar participação, empoderamento, com vistas ao desenvolvimento territorial
sustentável.
São

várias

as

limitações

enfrentadas

pelas

iniciativas

socio

produtivas

ecossocioempreendedoras, a saber essas: redução de financiamento público e privado em
atividades culturais, o desinvestimento do poder público em empreendimentos da economia
solidária com redução do fomento e ações, e podem comprometer conquista e avanços, como

136

também outras as experiências ecossocioeconômicas com impactos nas classes populares neste
cenário de crise institucional, política e financeira pairando sobre o país ocasionando aumento
do desemprego, agravamento de desigualdades sociais, negação de direitos sociais.
O encerramento das atividades da unidade do CESOL localizada em um dos bairros do
Antigo Quilombo Cabula, especificamente no bairro Sussuarana, onde foi desativado este
espaço público destinado aos empreendimentos da economia solidária e afins, acarretou
limitações às comunidade visto que representou perda de oportunidades de socializar
experiências, obter formação e conhecimento, fortalecer a identidade, enfim, dispor de
mecanismos de apoio à comercialização das produções.
No percurso desta pesquisa, encontrei alguns pontos que permitem uma reflexão mais
aprofundada para a condução de pesquisas futuras. A partir de entraves e limitações com os
quais nos deparamos, estão propostos alguns indicativos passíveis de investigação de modo que
possam vir a contribuir para o entendimento do papel do empreendedorismo social e das
ecossocioeconomias, viabilizando e potencializando o ecossocioempreendedorismo com o
aporte e apoio da academia:
a) Desenvolver

programas

formativos

em

ecossocioempreendendorismo

em

colaboração e cooperação entre os grupos sociais atuantes no Antigo Quilombo
Cabula;
b) Realizar estudos sobre experiências ecossocioeconômicas nos terreiros de
candomblé do Antigo Quilombo Cabula e outras localidades;
c) Ampliar a pesquisa a outros bairros do Antigo Quilombo Cabula e de outros
quilombos que vivenciaram processos de transformações distintos dos bairros
investigados,

sendo

possível

reforçar

ou

confrontar

a

proposta

de

ecossocioeconomia dessa tese;
d) Desenvolver

formação

específica

que

atenda

os

interesses

dos

ecossocioempreendedores para aperfeiçoamento de suas práticas produtivas, a
distribuição e comercialização dos bens e serviços;
e) Disseminar a cultura e história local do Antigo Quilombo Cabula nas comunidades,
escolas, centros culturais e espaços públicos;
f) Ampliar a visibilidade dos ecossocioempreendedores do Antigo Quilombo Cabula
por meio do Portal TBC Cabula e outras mídias, a produção e vocações artísticas e
culturais.
Considero que o conhecimento científico é relevante, não se esgota, carece ser
socializado para além das fronteiras e muros, e pode contribuir para melhorar a qualidade de
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vida das pessoas; contudo, mesmo que não alcance todas elas na mesma intensidade e do mesmo
modo, só fará sentido se for articulado às práticas concretas, ao mundo da vida, às experiências
cotidianas e a distintos saberes e fazeres, podendo criar condições para se delinear processos
formativos mais inclusivos e efetivos.
Em relação à educação, neste trabalho acadêmico, destaco a importância do seu papel
na construção de conhecimento considerando a perspectiva emancipatória e libertária com
vistas à transformação social proposta por Freire (1982) e a teoria do desenvolvimento com
liberdade de Sen (2000) de modo que as camadas populares da sociedade, por vezes privadas
de condições materiais básicas, se mobilizem e se fortaleçam, unam forças para, por meio do
diálogo permanente, respeitando-se a igualdade entre homens e mulheres busquem alternativas
para se alcançar o bem comum e desenvolvam suas capacidades de intervenção no mundo.
Sonho que a comunidade sonhar junto, pode se tornar realidade!!!
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE PPGEDUC/UNEB

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “EDUCAÇÃO E
ECOSSOCIOEMPREEDEDORISMO NO TERRITÓRIO DO ANTIGO QUILOMBO
CABULA” vinculada à Universidade do Estado da Bahia (UNEB) sob a orientação da
Professora Dra. Francisca de Paula Santos da Silva e realizada pela docente Maria de Fátima
Araújo Frazão, cujo objetivo geral é: analisar iniciativas socio produtivas
ecossocioempreendedoras do território do Antigo Quilombo Cabula, seus modos de produção
e visibilização Trata-se de uma pesquisa de tese de doutorado vinculada ao Programa de Pósgraduação em Educação e Contemporaneidade - PPGEDUC/UNEB.
Salienta-se que sua identidade será sigilosamente preservada, bem como o da Instituição em
que atua, pois cada participante do estudo será identificado(a) por um codinome e, para fins de
divulgação e publicação técnica e/ou científica da pesquisa, sendo necessária sua autorização
para o uso de seus dados. Os procedimentos não envolvem riscos, pois não se trata de medições
invasivas e o(a) senhor(a) terá a liberdade de recusar ou retirar o consentimento, a qualquer
momento, sem penalização alguma.
O(a) senhor(a) contribuirá de forma única para o desenvolvimento da ciência, com
possibilidade de novas descobertas e do avanço das pesquisas, em particular, contribuirá
sobremaneira para a investigação ora proposta.
Desde já agradecemos à atenção dispensada e o interesse em participar dessa pesquisa, e
colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, por meio do endereço eletrônico:
fathima.frazao@gmail.com e pelo telefone: 99983-0097
Declaro que fui informado(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa e recebi de forma clara
e objetiva todas as explicações pertinentes ao estudo, e que todos os dados a meu respeito serão
sigilosos. Eu fui informado(a) que posso me retirar do estudo a qualquer momento e concordo
em participar voluntariamente do mesmo.
Nome da Instituição:
Nome por extenso do(a) participante:
Documento de identificação (CPF/RG):
Contato:
Local (cidade e bairro):
Data:
_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA
Esse é um roteiro de entrevista faz parte da pesquisa de campo da tese de doutorado intitulada:
Educação e Ecossocioempreendedorismo no Território do Antigo Quilombo Cabula, sob a
orientação da Professora Dra. Francisca de Paula Santos da Silva. O objetivo é mapear
iniciativas socio produtivas ecossocioempreendedoras no Antigo Quilombo Cabula e seu
resultado será usado apenas para fins de pesquisa e não é necessário identificação.
DADOS DE INDENTIFICAÇÃO
Bairro:
Idade:
Gênero:
Escolaridade:
Ocupação:
Local onde reside:
DADOS DE FINALIDADE DA PESQUISA
Quem é você? Como se identifica e autodenomina?
Qual o nome da iniciativa socio produtiva que você representa?
Em qual (is) área atua?
Qual abrangência territorial dessa atuação?
Como surgiu essa iniciativa?
O que motivou a criação?
Alguém lhe inspirou?
Qual a missão da organização que você representa?
Como está organizada e institucionalizada?
Quais os recursos humanos, físicos, financeiros dispõe?
De que forma esses recursos foram captados?
De que forma as iniciativas socio produtivas identificam oportunidades, usam recursos e
contribuem para realizar a missão social e atender às demandas?
Quais os legados culturais são utilizados nas práticas? Como são socializados? De que forma
são compartilhados com a comunidade?
Como ocorre a atuação da iniciativa socio produtiva em termos da ação no território e
entorno, do legado cultural, da articulação e tomada de decisão?
Quais são seus parceiros (as)? Como se estabeleceram as parcerias?
A organização atua em rede? De que modo se dá essa articulação?
Quais as conquistas e os resultados foram alcançados até o presente momento?
Quais impactos socio culturais, econômicos e ambientais?
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De que maneira os ecossocioempreendedores se apropriam dos legados culturais,
desenvolvem suas produções e impactam no território e entorno, nos aspectos do
desenvolvimento sustentável?
Como as iniciativas socio produtivas se organizam e visibilizam suas ações? Como
potencializar a organização e visibilização destas ações?
Utiliza redes sociais divulga a organização? Quais?
Participou de alguma formação para atuar? Há alguma formação de seu interesse? Existe
alguma formação específica para os participantes da organização?
Você observa que as atividades do grupo envolvem aspectos educativos? E ambientais? E
éticos?
Qual a sua percepção sobre o desenvolvimento sustentável do território, considerando os
aspectos socio culturais, econômicos, políticos, ambientais?
Acredita que está contribuindo para que ocorram mudanças positivas em sua comunidade? De
que maneira?
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APÊNDICE C – CRONOGRAMA DA PESQUISA

Atividades

2016
1º Sem

Construção de
Referencial
Análise e revisão
de texto
Leituras e
fichamentos
Redação inicial
1º Qualificação
2º Qualificação
Revisão
Defesa pública
Entrega da versão
final
Fonte: Elaboração própria (2018)

2º Sem

2017
1º Sem

2º Sem

2018
1º Sem

2º Sem

2019
1º Sem 2º Sem
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APÊNDICE D - Protocolo do estudo de caso
Quadro 8 – Protocolo do estudo de caso
ITENS
Abordagem do problema
Estratégia da pesquisa
Componentes da pesquisa
Critérios para julgamento da qualidade da
pesquisa
Tipologia de estudo de caso
Estudos de caso em iniciativas socio
produtivas ecossocioempreendoras no
Antigo Quilombo Cabula.
Unidades de análise
Fonte de coleta de dados

Análise dos dados coletados

Considerações
Fonte: Elaborado com base em Yin (2015).

FORMAS
Pesquisa qualitativa
Estudo de caso aplicado a iniciativas socio
ecossocioempreendedoras.
Aporte teórico, questões norteadoras,
objetivos, princípios
Validade do construto com participação dos
entrevistados para qualificar a pesquisa e a
confiabilidade.
Estudo de casos múltiplos
Escolha dos participantes em função de
critérios estabelecidos na pesquisa.
A organização, pessoas, processos, estrutura,
recursos, ambiência.
Pesquisa documental (documentação, arquivos
eletrônicos); entrevista semiestruturada,
observação direta e diálogo por rede social em
interação dinâmica com os participantes, roda
de conversa..
Análise interpretativa com base nas narrativas,
representações e significados evidenciadas nos
discursos dos participantes da pesquisa.
Proposições, sugestões e recomendações
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APÊNDICE E – AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
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APÊNDICE F – GUIA INFORMATIVO PARA EMPREENDEDORES CULTURAIS
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