
GESTÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO, INCLUSÃO SOCIODIGITAL 
E DESENVOLVIMENTO LOCAL

INTRODUÇÃO 
Este trabalho faz parte do processo de desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária 
–TBC no Cabula e Entorno, no qual se busca a sensibilização das comunidades para o 
turismo de base comunitária por meio de cooperativismo. Neste eixo de Inclusão Sociodigital e 
Desenvolvimento Local, buscou-se conhecer as experiências locais que tenham incorporado 
a gestão social do conhecimento para a inclusão sociodigital e para a geração de trabalho e 
renda.

OBJETIVOS
1. Identifi car as experiências locais que tenham incorporado criação e difusão do conhecimento, 
inclusão sociodigital e geração de trabalho e renda;
2. Conhecer os processos de criação e difusão do conhecimento com inclusão sociodigital;
3. Conhecer os processos de criação e difusão do conhecimento com geração de trabalho e 
renda;
4. Sensibilizar os grupos envolvidos para o turismo de base comunitária por meio de cooperativismo.

METODOLOGIA
A pesquisa é descritiva, pois  identifi ca, ordena e classifi ca as características dos fenômenos e suas variáveis que infl uenciam. Buscou-se no estudo 
correlacionar variáveis para um melhor entendimento de diversos fatores e elementos que infl uem.  Conhecer a realidade observada através de 
pesquisa e levantamento de dados com método quanti-quali. Sistematizar e avaliar dados quantitativos e qualitativos.

RESULTADOS OBTIDOS
Identifi ca-se experiências locais que possuem processos de gestão social do conhecimento e geração de trabalho e renda. Dentre essas foi 
possível aprofundar estudos na Cooperativa Múltiplas Fontes de Engomadeira (COOFE) empreendimento cooperativo e solidário que se dedica à 
fabricação e comercialização de pães e salgados. A COOFE está sendo incubada pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP). 
Identifi ca-se organizações que desenvolvem processos com Tecnologias da Informação e Comunicação como a rádio comunitária, blogs, que 
atuam como prestadora de serviços como cursos, atendimento médico, campanhas, dentre outras. 
Através de uma avaliação diagnóstica foi elaborado um plano integrado de desenvolvimento que venha a articular/mobilizar atores sociais para 
a construção de ações e projetos que utilizem tecnologias sociais voltadas para o campo da gestão do conhecimento e que possam fomentar o 
sentimento de solidariedade e associativismo. 
Constatou-se  o valor estratégico do conhecimento na articulação de indivíduos e organizações em prol do desenvolvimento local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após estudos preliminares, detectou-se demandas de serviços e formação profi ssional voltados para a utilização das tecnologias de informação 
e comunicação; valorização dos espaços de sociabilização da comunidade; planejamento de ações de educação ambiental.
As iniciativas individuais e coletivas identifi cadas no bairro da Engomadeira apresentaram ações e interações a partir de interesses sociais e 
produtivos. Identifi cou-se também a construção de conhecimento científi co tecnológico e cultural originado da UNEB e de organizações locais.
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