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Formatação:  

 

Na reflexão acerca de possíveis estratégias de planejamento e desenvolvimento de ações 

para um Turismo de Base Comunitária,, emerge no contexto da pesquisa doutoral intitulada: 

“Encantos do Quingoma: Turismo de Base Comunitária enquanto práxis educativa decolonial 

e transmoderna””, um conceito que se pretende inovador. Trata-se da ideia do (Ciclo)Turismo 

de Base Comunitária (CTBC) ou EtnoPedal.  

Não precisa ser especialista no tema para afirmar que o ciclismo é um grande fenômeno 

da contemporaneidade, basta transitar pelas ruas da primeira capital do Brasil, Salvador, ou na 

primeira cidade da Costa dos Coqueiros, Lauro de Freitas, sobretudo nos primeiros horários dos 

dias, para observar a quantidade de grupos de ciclismo dando vida, cor e movimento à paisagem 

urbana. Se o ciclismo se tornou uma prática social em ascensão, antes mesmo do contexto 

pandêmico, com isolamento social e a demanda de praticar esportes em ambientes abertos e 

naturais, consagrou o ciclismo como um fenômeno social da contemporaneidade sem 

precedentes, sendo, ao mesmo tempo, pela sua própria gênese e dinâmica, esporte, lazer e 

cultura.  

 
1  Professor de História e Filosofia da Rede Estadual de Ensino. Historiador e Doutorando em Educação e 

Contemporaneidade.  
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A noção conceitual do CTBC deriva desta tese e   está ancorada nos pressupostos 

teóricos do TBC e do Cicloturismo. Neste prisma, antes de apresentar o que entendemos como 

cicloturismo de base comunitária, cabe apresentar a definição de TBC e Cicloturismo.  

O Turismo de Base Comunitária é uma prática turística realizada em dimensão local, 

protagonizada pela comunidade, tendo em vista a geração de renda e trabalho por meio da 

economia solidária, valorização da cultura local e preservação da sociobiodiversidade ( 

ITVING,2009).  Aqui, utilizamos para se referir ao TBC a expressão Turismo de Semeadura, 

uma vez que tal prática comunitária, nos seus processos educativos, busca semear modos de ser 

e estar no mundo impregnados de cosmologias afro-indígenas que transcendem a mera visão 

eurocêntrica de mundo.  

 Já o Cicloturismo pode ser compreendimento como um segmento dentro do turismo de 

aventura. Neste sentido , no turismo de bicicleta o deslocamento turístico é realizado com a 

bicicleta no processo de interação entre o ciclista, o lugar e a cultura local.  

Normalmente o cicloturismo é relacionado a viagens de um ou mais dias, 

passando por ambientes rurais. Neste caso, o ciclista carrega tudo o que 

vai precisar nos alforjes (bolsas laterais) e dorme uma noite em cada local 

diferente. Mas o cicloturismo urbano vem crescendo muito ultimamente. 

Muita gente percebeu que a bicicleta é o melhor veículo para se conhecer 

uma cidade. Pedalando se vai numa velocidade ótima para se deslocar e 

observar o entorno ao mesmo tempo. (TELLES, 2018, pp. 1) 

 

 Assim,  destes construtos envolvendo o Turismo de Base Comunitária e o CicloTurismo 

, busquei  desenvolver  uma modelagem conceitual no qual floresceu o conceito de EtnoPedal, 

que sintetiza uma prática social complexa, que une o lazer e a mobilidade, sendo a bicicleta 

uma companheira de viagem que permite uma interação ímpar entre o viajante, a paisagem e a 
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cultura do lugar. Neste prisma, há uma filosofia prática de valorização da cultura local e 

conservação   da natureza, ocasionando, desta forma, uma melhoria na qualidade de vida da 

comunidade receptora. Sendo assim, o CTBC é um turismo fomentado pelo ciclismo cujo 

objetivo é promover uma sustentabilidade ancorada na tríade comunitária, a saber: autogestão 

social, valorização do patrimônio civilizatório local e   conservação Idos recursos naturais. 

O CTBC é uma prática social no qual a cultura e o esporte, bem como a natureza e a 

humanidade passam a ser consideradas como categorias indissociáveis. Dentro da perspectiva 

de um turismo contra hegemônico, o CTBC emerge como um caminho decolonial e 

transmoderno de promoção do turismo local na sua dinâmica comunitária. Trata-se de um etno 

pedal ou pedal cultural cujo conhecimento popular é circularizado a partir do ciclismo, tendo 

em vista a valorização das identidades, culturas e memórias dos povos dos mais distintos 

territórios, além de favorecer o debate e a tomada de ações estratégicas no campo da educação 

ambiental e economia solidária. 

Em Lauro de Freitas, o CTBC como dimensão extensionista desta pesquisa, e fecundado 

e polinizado a partir do espírito coletivo materializado na transversalidade de ações entre 

comunidades, escolas, universidades, governo e entidades. Nesta perspectiva, está sendo 

arquitetado por mãos e vozes diversificadas. Trata-se de uma construção coletiva diária 

protagonizada por gestores culturais, educadores, ciclistas e empreendedores sociais, que 

começaram a pensar o ciclismo como um meio para se fazer turismo e promover a 

sustentabilidade local. Este programa tem como base a Rota da Emancipação, interligando os 

principais sítios históricos, culturais e ambientais de Lauro de Freitas, tendo como objetivo 

primordial o desenvolvimento local sustentável. 

O projeto, no entanto, não trata apenas de uma mera rota de ciclismo, pois o diferencial 

da proposta é o mosaico, ou ciclo de atividades que caracteriza a Rota da Emancipação, a saber: 

feiras de economia solidária, apresentações culturais, mostras científicas, pedal inclusivo, 
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vivências no campo da educação ambiental e cultura da paz, bem como formação em turismo 

comunitário. 

O componente de inovação do projeto reside na sua capacidade de beneficiar os setores 

mais afetados pela pandemia, a saber: a cultura, o turismo e a economia. Nesta perspectiva, o 

ciclismo integrado a outras práticas socioculturais movimenta a economia e o cenário cultural 

de Lauro de Freitas, estimulando os dinamismos e potenciais educativos do território. 

A Rota da Emancipação, comumente realizada todo domingo, interliga os principais 

sítios históricos da cidade. A primeira etapa tem como ponto de partida o Parque Ecológico de 

Ipitanga com destino à praia de Buraquinho, passando por Vilas do Atlântico. Depois a Rota 

passa pelas ruas do loteamento Miragem e Vilas do Atlântico para finalizar na Praça da Matriz, 

no Centro. A segunda etapa tem como ponto de partida o Terminal Turístico Mãe Mirinha de 

Portão, passando pelo bambuzal, barragem do Jambeiro, Areia Branca, Quilombo do 

Quingoma, Vida Nova, Caji, culminando na Praça do Caranguejo, em Itinga. 

Ao longo da Rota da Emancipação, principalmente nas paradas finais, Praça da Matriz 

e Praça do Caranguejo, os ciclistas realizam ações de educação ambiental, apresentações 

culturais e participam de feiras de economia solidária e saraus comunitários como podemos 

observar nas figuras 01, 02 e 03.  

 

Figura 01: Atividade de plantio 
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Fonte: Arquivo pessoal (2022) 

 

Figura 02: Sarau na Reserva Thafene do Quilombo do Quingoma: 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2022) 

 

Figura 03: Sarau Comunitário na Casa do Samba no Quingoma 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2022) 

 

Um dos pedais mais memoráveis que tive a oportunidade de participar e coordenar foi 

o que aconteceu no dia 31 de Julho de 2022 quando Lauro de Freitas completou 60 anos de 

Emancipação política em relação a Salvador. Mais de 100 ciclistas oriundos de diferentes 

grupos (Pedal Zen, TonyBike, Corpoearte, amigos da Lulu, Perdido, dentre outros) ocuparam 

as principais vias da cidade, passando pelos sítios históricos.   

Nestas paradas, os cicloviajantes tinham a oportunidade de conhecer a história do lugar 

por meio da figura do Ciclista-Guia cuja função primordial é justamente explicar os processos 

históricos locais, bem como as características socioculturais do lugar. Desta experiência, 

evidencio o abraço simbólico (Figura 04), seguido de oração, que os ciclistas fizeram na Praça 

da Matriz, principal praça da cidade, com o intuito de prestar uma homenagem e reverência às 

vidas que foram perdidas na pandemia, Guerra na Ucrânia e nos acidentes de trânsito. Depois 

da oração, os ciclistas, turistas e moradores das proximidades refletiram sobre a contradição de 

uma cidade com mais de 210 mil habitantes ainda não ter uma rede de ciclovias e ciclofaixas. 
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Uma outra problemática levantada pelos ciclistas foi sobre o fato de Lauro de Freitas ainda não 

ter centros de memória e identidade, tais como: arquivos, museus e bibliotecas.  

Figura 04: Abraço simbólico na Praça da Matriz 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2022) 

 

Para além do Cicloturismo de Base Comunitária desenvolvido no Quilombo do 

Quingoma, realizamos em parceria com o Pedal Zen e o Grupo Mural de Emoções ao longo de 

2021 e 2022, o CTBC na comunidade do Bom Viver (Imbassaí), na comunidade de 

Cachoeirinha (Camaçari) e na Aldeia Tekeoá (Entre Rios). (figuras (x) e  (y). Nestas ocasiões, 

os ciclistas tiveram a oportunidade de conhecer na Comunidade do Bom Viver, por exemplo, a 

cultura dos malucos da BR, movimento social que se autoproclama como nômades do asfalto e 

cultiva práticas socioculturais ligadas à produção de artesanato, práticas de atividades circenses 

e a cultura rock alternativa. (Figuras 05 e 06). Na Aldeia Tekeoa, os cicloviajantes de perfil 

comunitário, interagiram com a cultura dos tupinambá e Kariri-Xoco, participando do Toré, 

fazendo trilhas na mata e apreciando a culinária indígena e, por fim, na comunidade de 

Cachoeirinha, além do samba de roda local, os ciclistas conheceram a trilha Lagoa Eco da Paz 

e visitaram alguns terreiros.  



 

  
 

XII Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária –XII ETBCES 

XII ETBCES – Diversidades e Relações Inter Comunitárias – 

De 26 a 30 de setembro de 2022. Anais publicados sob número de ISSN 2447-0600. 

 

 

. 

 

 

 

Figura 05: CTBC da Comunidade do Bom Viver 

 
Fonte: Mural de Emoções (2022) 

 

 

Figura 06: Ciclistas e os Malucos da BR 

 
Fonte: Mural de Emoções (2022) 

 

O CTBC é um movimento social que, além de integrar o pedal a diversas práticas 

socioculturais, possibilita ao ciclista uma imersão cultural na comunidade receptora. Desta 

forma, neste movimento, inspirada no turismo de semeadura, o ciclismo é apenas um expediente 
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para que o ciclista ou cicloviajante possa aprender e interagir com as identidades, memórias e 

culturas das diversas territorialidades por onde ele pedala. Vale destacar que o CTBC apresenta 

uma série de benefícios aos praticantes, possibilitando, desta maneira, uma maior qualidade de 

vida. Estes benefícios envolvem a manutenção da saúde mental, atividade física de baixo 

impacto, redução dos engarrafamentos e melhoria da mobilidade humana, conservação  da 

natureza – trata-se de uma prática não poluidora, facilita a sociabilidade e estimula 

aprendizagem acerca do patrimônio histórico, cultural e ambiental das comunidades receptoras.  

Além do CTBC ser inspirado nas concepções do cicloturismo e turismo de semeadura, 

tal noção conceitual e práxis político-social têm também como horizonte de inspiração o 

movimento filosófico da Grécia Antiga, denominados de peripatéticos.  

Os peripatéticos eram filósofos, seguidores de Aristóteles, que costumavam filosofar 

caminhando. De acordo com estes pensadores, quando o corpo é colocado em movimento a 

mente passa a produzir mais. Sendo assim, os debates filosóficos tecidos por estes estudiosos 

eram travados, comumente, em caminhadas realizadas nos Jardins do Liceu em Atenas 

(Fonte?).  

A partir desta referência histórica, partimos do pressuposto de que durante a prática do 

(Ciclo)turismo de base comunitária, o ciclista, ao colocar o seu corpo em movimento, 

movimenta suas ideias, ampliando sua cognição (capacidade de aprender) e produzindo e 

ressignificando novos conhecimentos e saberes, além de interagir com pessoas, culturas e 

ambientes, fazendo um pedal cultural baseado no sentimento de comum-pertencimento à mãe-

terra, bem como no exercício da alteridade e solidariedade. A ideia de colocar em parêntese a 

expressão (Ciclo)turismo têm a intencionalidade de fazer referências ao principio da 

circularidade do saber no qual o conhecimento está sempre em movimento, uma vez que na 

vida tudo flui, se transforma e renova,  mas também remete-nos a uma antiga concepção 

filosófico-religiosa, presente em algumas tradições orientais como o budismo, onde a vida, na 

sua infinitude e complexidade, passa por vários ciclos de (re)encarnações (Fonte?).  
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É interessante destacar que as grandes civilizações do passado, especialmente aquelas 

negadas e oprimidas pelo eurocentrismo, sabiam que processos radicais de mudanças e rupturas 

acontecem, ciclicamente, dessa forma, elas deixaram legados de grande valor para o 

desenvolvimento da humanidade.  

É sabido (Fonte?) que a base das tradições e filosofias espirituais está ancorada em 

padrões cíclicos inerentes da natureza ao ponto do poeta Perey Shelley (fonte) cantar: “a  

história é um poema cíclico, escrito pelo tempo sobre as memórias do homem”.  Logo, o CTBC, 

enquanto movimento filosófico-esportivo e cultural inspira-se na visão cíclica da história. Esta 

visão é base do pensamento filosófico de tradições orientais, indígenas e africanas, entretanto, 

foi silenciada e relegada ao esquecimento.  

Sobre a visão cíclica da história, Friedrich Nietzsche (1945), no livro “A vontade do 

poder – O Eterno Retorno”, nos deixou a seguinte reflexão: 

Se pudermos imaginar o mundo como uma quantidade determinada de força 

e com um número determinado de centros de força – qualquer outra 

representação permanece indeterminada e portanto “inutilizável” – daí se 

conclui que o mundo deve atravessar um número avaliável de combinações 

no grande jogo de dados da existência. Num tempo infinito, cada uma das 

combinações possíveis deverá uma vez realizar-se, e deverá realizar-se 

também um infinito número de vezes........o mundo é um movimento circular 

que já se repetiu uma infinidade de vezes e que realiza o seu destino até o 

infinito. Quem, pois, possui o espírito bastante lúcido para contemplá-lo sem 

desejar ser cego? Quem é bastante forte para apresentar sua alma diante deste 

espelho? De ofertar a si mesmo ao “anel dos anéis”? Com o desejo do eterno 

retorno de si mesmo? (NIETZCHE, 1945, p. ??). 

 

Na semeadura desta tese busquei retornar a mim mesmo, inúmeras vezes, ciclicamente. 

Buscando forças na ancestralidade (afro)indígena e inspiração na filosofia oriental e da 

libertação conseguir superar a depressão e o luto da separação de um casamento de 12 anos. E 

uma das minhas linhas de força e renascimento interior foi, no ponto auge da pandemia, pegar 

minha “Zen”, nome da minha bicicleta, e pedalar pelas trilhas e roteiros comunitários 
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escondidos nos recônditos da Costa dos Coqueiros. Foi sob rodas, na interação alterativa e 

afetiva com os atores comunitários do Quingoma, Cordoaria, Cachoerinha, Comunidade do 

Bem Viver, Diogo, Santo Antonio, Aldeia Tekoa, Itairri e Siribinha, que teci e polinizei a noção 

do (Ciclo)Turismo de Base Comunitária e o núcleo central desta tese: pensar o TBC como uma 

práxis de semeadura, decolonial e transmoderna. 

Assim, o CTBC e o Turismo de Semeadura podem ser considerados como movimentos 

fecundos de renovação do mundo, pois legitimam, transmodernamente, leituras de mundo 

enterradas “vivas” pela racionalidade eurocêntrica, que se fez, historicamente, totalitária e, ao 

mesmo tempo, totalizante. 

Portanto, o CTBC surge como uma resposta fecunda e insurgente dos núcleos vivos da 

sociedade laurofreitense e têm no seu horizonte a interface entre cultura, educação, turismo e 

esporte. Portanto, é um projeto inovador, fecundado nas tramas, fissuras e brechas de uma 

modernidade decadente, que busca renovar o mundo a partir do esporte, da cultura popular e da 

emergência do sagrado. Neste sentido, o CTBC é apresentado nesta pesquisa como uma 

estratégia educativa para o desenvolvimento de um Turismo de Semeadura enquanto práxis 

educativa decolonial e transmoderna, não apenas no Quilombo do Quingoma, mas em todo 

território sagrado de presença ancestral.  
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