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Resumo 

 

O trabalho propõe a discussão do uso e percepção do espaço coletivo 

urbano através de uma pesquisa exploratória utilizando mídias sociais. O produto 

da pesquisa seria apresentado em uma exposição artística, denominada Mostra 

Percepção Coletiva, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis. A proposta é 

apresentada como uma iniciativa empreendedora, para discussão e geração de 

conhecimento em determinado contexto, que neste caso é o Bairro Itacorubi, e é 

fruto dos conteúdos trabalhados pelo Curso de Especialização Empreendedora 

promovido em parceria entre a PUC- Rio, Ministério da Educação e o Sebrae. 

 

Palavras-chave: Percepção Urbana, Espaços Públicos, Empreendedorismo, 

Desenvolvimento Local, Planejamento Participativo. 
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Introdução 

 

A vida e convívio social nas cidades apresentam dificuldades desde a 

escala comunitária de um bairro até a escala de regiões metropolitanas.  

Muitas dessas dificuldades, até mesmo conflitos, estão relacionadas ao 

espaço: público, comum, presente no cotidiano, porém não discutido pela 

população. 

A população residente no meio urbano pouco consegue se disponibilizar 

para discutir os problemas relacionados ao meio-ambiente urbano como: 

infraestrutura, transporte, saneamento, segurança, equipamentos públicos e de 

lazer.  

Além da falta de tempo disponível à população, há poucos esclarecimento 

e informações sobre o papel das políticas públicas e sobre ações individuais ou 

comunitárias para o bem-estar coletivo. 

Também se vive em um momento de individualização cotidiana, devida à 

quantidade de tarefas e tempo despendido com informação, transporte, cuidados 

com a saúde, família, entre tantos outros.  

Nesse contexto o convívio comunitário e o interesse por assuntos relativos 

às políticas públicas não são uma prioridade, e estão restritos aos membros de 

alguns grupos. 

Este trabalho apresenta uma proposta de iniciativa empreendedora, 

elaborada como Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Educação 

Empreendedora, integrando o tema: contextos empreendedores e oportunidades de 

negócios e carreiras. 

Propõe-se como contexto empreendedor, o espaço coletivo e público de 

um bairro como: ruas, passeios, praças, parques, associações. 

 A iniciativa apresenta uma intervenção para discussão de melhoria do 

espaço coletivo urbano e produção de conhecimento educativo sobre o tema. 

A pesquisa considera os espaços de convívio do Bairro Itacorubi como 

pontos de captação e discussão do tema, através de mídias sociais e realização de 

uma exposição coletiva, com o material coletado.  

Assim, propõe-se uma abordagem de expressão artística, com ferramentas 

contemporâneas, utilizando os conceitos trabalhados no curso de Educação 
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Empreendedora para intervenção em determinado contexto, cujo objetivo é 

oportunizar a discussão coletiva, e conhecimento de linguagens, percepções e 

necessidades. 

A mostra visual e interativa será constituída de imagens, relatos (áudios) e 

descrições escritas captadas a partir da participação dos moradores e 

frequentadores do Bairro Itacorubi, em Florianópolis.  

A proposta de realização da mostra tem por objetivo a discussão do tema, 

avaliação dos moradores sobre aspectos de melhoria como um brainstorming 

coletivo, compondo também um Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV). 

Para apresentação da proposta da Mostra Percepção Coletiva, o presente 

trabalho divide-se em quatro capítulos.  

No primeiro Capítulo, apresenta-se o tema do espaço público e a 

importância da participação comunitária no que diz respeito ao planejamento e 

melhoramento das áreas urbanas, assim como os objetivos principal e específicos 

da proposta.  

O segundo capítulo apresenta o contexto para desenvolvimento da 

proposta e suas potencialidades. Também traz a natureza da pesquisa, conceitos 

metodológicos, situando o trabalho como proposta de empreendedorismo e 

educação, de acordo com os conteúdos e propósito do curso. 

O terceiro capítulo trata da proposta, enquanto iniciativa empreendedora 

no ambiente do planejamento urbano e social, atribuindo referenciais teóricos para 

sua realização neste contexto. 

E no capítulo final, são apresentadas as contribuições esperadas da 

iniciativa empreendedora, conclusões e considerações finais. 

Embora essas questões sejam fundamentais, e direitos constituídos parcas 

são as iniciativas voltadas para discussão desses temas, e que possibilitem alguma 

participação com o tempo exíguo que as pessoas dispõem no cotidiano.  
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1. O Espaço Urbano e seu potencial para ação empreendedora 

 

Este trabalho busca contribuir com discussões e possibilidades de melhoria 

da qualidade do espaço público e serviços públicos nele inseridos (ruas, praças, 

infraestrutura, transporte, entre outros) no Bairro Itacorubi.  

As condições de convívio atual, não propiciam conhecimento da 

comunidade onde se vive. 

 Raramente os moradores de um bairro têm tempo, de envolver-se com 

problemas do condomínio, do bairro ou da cidade.  

O enfrentamento das questões importantes para o espaço urbano e 

melhoria da infraestrutura, é deficitário, e é um problema que afeta à toda a 

população, sem distinção, em qualquer cidade. 

Se presenciam serviços serem repetidos, mal feitos, em função de entraves 

burocráticos e administrativos, que se sobrepõem às prioridades para melhoria do 

ambiente coletivo. 

 A falta de manutenção em vias públicas, praças, equipamentos de uso 

público é uma realidade. Recursos públicos são desperdiçados, em função de 

contratos que iniciam e terminam atrelados aos prazos dos mandatos das 

administrações municipais e sua alternância. 

A utilização responsável do espaço público passa pela observação, 

apropriação e conhecimento sobre as necessidades e responsabilidades tanto do 

poder público, como da população. 

O filósofo Henry Lefebvre, estudioso das condições concretas do cotidiano 

e criador do direito à cidade, apontou fatores conjunturais, além dos estruturais 

sobre os quais o planejamento de cidades, ainda não opera eficientemente: 

conhecer a realidade, pensá-la, para ajudar a transformá-la (VELLOSO, 2016).  

A ação proposta por este trabalho não possui o intuito de questões de 

planejamento e gestão do território, mas sim, de lançar um olhar inovador e 

participativo, captando questionamentos e percepções dos que frequentam e 

vivem no bairro, sendo conhecedores da realidade local. 

 O Bairro Itacorubi, possui uma população de 5.000 habitantes. (IBGE, 

2010), e conta com espaços públicos que incentivam a interação social e 

mobilidade como: praças, ciclovias, campus da Universidade do Estado de Santa 
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Catarina – UDESC, Centro de Ciências Agrárias – CCA da Universidade Federal 

de Santa Catarina – UFSC, escolas, postos de saúde e sede de diversas entidades 

públicas estaduais.  

É um bairro com população residente bastante diversa e possui vivacidade 

em termos de convívio social e uso do espaço público.   

Duas entidades foram escolhidas como pontos de referência e base para a 

pesquisa: a Associação do Bairro Itacorubi (ABI) e o Parque Jardim Botânico. 

A Associação de Bairro Itacorubi possui ações voltadas para atividades 

recreativas, festas folclóricas e datas comemorativas, ações beneficentes, oficinas 

e atividades físicas. 

O Parque Jardim Botânico também possui atividades recreativas, horta 

comunitária, coleta de resíduos para compostagem, e atividades de educação 

ambiental e ecológica. Esse é administrado pelo município assessorado pela 

Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP, que faz a manutenção, 

fiscalização, promove e organiza as agendas dentro do parque. 

Abaixo, imagens do Parque Jardim Botânico. 

Figura 1: Espaço Exposições PJB      

                                                           

Fonte: Foto da Autora 
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Figura 2: Vista do Parque, local exposições ao fundo, espaço para atividades. 

      

Fonte: Foto da Autora 

 

Pelas características apresentadas, o Bairro Itacorubi possui potencial para 

desenvolvimento da proposta, haja vista a participação comunitária já existente, 

além de espaços já consagrados para integração social, e interesse por temas 

relacionados à qualidade de vida e meio ambiente. Também possui demandas 

importantes na organização do espaço urbano e um contexto histórico com 

possibilidade interessante de uma reflexão coletiva de caráter crítico-cultural. 

Através da coleta de dados – opiniões e percepções sobre espaço     

público – e análise dos mesmos, propõe-se a criação de uma exposição interativa 

onde, coletivamente as pessoas do Bairro apreciarão a sua percepção, junto com a 

opinião dos demais usuários do espaço público. 

Os participantes receberão um convite à participação, respondendo ao 

questionário, compartilhando fotos, textos e áudios sobre os problemas e 

qualidades encontrados no espaço urbano, através de mídias sociais. 

O objetivo primeiro e geral é suscitar a participação direta e espontânea 

através das redes sociais e aplicativos de mensagens, sobre o tema do espaço 

público e coletivo. 

Os objetivos secundários, ou específicos são: 

a) analisar a aderência de participação ao tema, quando são utilizadas 

tecnologias de comunicação, anonimato e possibilidade de não 

dispender tempo para participação; 
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b) produzir a agregação de opiniões individuais para apreciação coletiva, 

quando compiladas em fotos, impressões em papel e caixas de som, 

desconectadas das tecnologias utilizadas para produção individual 

(smartphones); 

c) possibilitar discussões em seminários e formas de sintetizar e analisar 

os dados recebidos; 

d) avaliar a possibilidade de lançar mão de expressões individuais geradas 

por mídias sociais; 

e) suscitar a discussão sobre o potencial de expressão coletiva e física 

como panorama de discussão, em vez da expressão individual e virtual. 

 

Mecanismos para participação popular são uma das dificuldades do poder 

público para a inserção das demandas no planejamento urbano. A experiência, de 

acordo com Mello (2016), é a chave de resposta sobre o que é, de fato, valorizado.  

Nesse sentido, o trabalho visa contribuir como mecanismo para captar as 

experiências dos que vivem no espaço urbano com conhecimento próprio. 

 As possibilidades da iniciativa empreendedora proposta são: discussão e 

transformação de ideias de forma interativa e até mesmo lúdica, utilizando 

tecnologias e espaços disponíveis. 

Além da reflexão e envolvimento da comunidade, uma exposição de ideias 

geradas pela comunidade, espontaneamente, proporciona um ambiente artístico 

para a discussão do espaço coletivo, que tem tido uma visão problematizada e 

oposicionista. 
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2. Bairro Itacorubi, cenário para iniciativa empreendedora  

O local escolhido para desenvolvimento da proposta é o Bairro Itacorubi, 

na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. 

O Bairro Itacorubi está localizado, geograficamente, na região central da 

Ilha de Florianópolis, próximo às duas Universidades Públicas - Universidade 

Federal de Santa Catarina e Universidade do Estado de Santa Catarina – com 

acessos por rodovias que levam ao Centro da cidade e ao Norte da Ilha. 

Está inserido na Bacia do Itacorubi, que agrega 6 bairros: Itacorubi, Santa 

Mônica, Pantanal, Trindade, Carvoeira e Córrego Grande (ROVERE et al., 2016). 

Figura 3: Bairros Bacia do Itacorubi 

 

Fonte: IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) 

 

Desde 2006, têm sido promovidas ações de consulta pública e oficinas 

para elaboração Plano Diretor Participativo para a Bacia do Itacorubi (ROVERE 

et al., 2016). 

Devido à valorização do solo na região e à especulação imobiliária, a 

solicitação dos moradores é pela manutenção de características residenciais no 

bairro e manter gabaritos (alturas) de 04 pavimentos, no máximo 06 em caso de 

aquisição de índice construtivo. 

Na figura abaixo, uma panorâmica da área pode-se perceber a 

predominância de prédios de menor altura na parte inferior da foto, à direita 

prédios de 12 pavimentos e casas e à direita o manguezal do Itacorubi. A imagem 
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caracteriza a mescla de urbanização, em diferentes escalas e tecidos urbanos, 

inseridos em um ambiente natural com áreas de preservação ambiental. 

Figura 4: Vista panorâmica do Bairro Itacorubi 

 

Fonte: Rovere et. al., 2016. 

Historicamente, o bairro possui importantes traços de interação da 

comunidade com o ambiente natural, e conta com um dos maiores mangues 

urbanos do Brasil. 

Áreas verdes, mananciais e cursos d’água encontram-se severamente 

afetados pela ocupação desordenada, e ordenada, devido à valorização imobiliária 

e localização estratégica do bairro (ROSA, 2014). 

 O Bairro do Itacorubi possuiu, até 2005 quando foi extinta por decreto 

municipal, uma associação denominada Associação de Lavadeiras do Itacorubi.  

Construída em 1980, a pequena sede contava com tanques enfileirados, e 

ficava junto ao rio, pois a tradição era a “lavação” neste enquanto despoluído. A 

sede Associação foi desativada e destruída, e o terreno reincorporado ao 

município para construção de posto de saúde, creche e centro de referência de 

saúde complementar (ROSA, 2014). 

O trabalho das lavadeiras do Itacorubi remonta ao período colonial, e foi 

herdado pela população quilombola que chegou à ilha com barcos à remo, bem 

antes do local ser ocupado por imigrantes de outras regiões do estado e do país, já 

no século XX (ROSA, 2014), e a desestruturação de uma entidade local produtiva, 

pela prefeitura pode ser entendida como fora de tendências dos anos 90, quando 
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começava a ser percebida a necessidade de legitimação das iniciativas 

empreendedoras locais. 

De acordo com Mello (2016), os anos 1990 se caracterizam, após períodos 

de crises e de entrada de produtos de outros países na década anterior, o período 

de difusão da busca de empreender iniciativas de desenvolvimento a partir de 

características, vocações e apelo local, como a Associação de Lavadeiras, por 

exemplo. 

Se consolidaram diversos órgãos estatais, como do setor agropecuário, de 

energia, universidades, em terrenos em localização privilegiada, como na rodovia 

que dá acesso à Lagoa da Conceição e praias do Leste. 

Prédios residenciais se destacam também nas avenidas e ruas de maior 

acessibilidade do bairro. 

Abaixo, imagem demarcando a localização do PJB e de algumas entidades 

estatais. 

Figura 5: Localização Itacorubi (sem escala)

Fonte: Elaboração autora/ Google Earth.  

2.1 A participação e ações da comunidade no bairro 

O Bairro possui Associação de Moradores bastante atuante e, 

recentemente, foi inaugurado no bairro O Parque Jardim Botânico, uma das 

reivindicações do Plano Diretor Participativo – PDP, onde são desenvolvidas 

atividades físicas, educativas e culturais para a comunidade.   

É possível perceber, nas 125 diretrizes do Bairro Itacorubi no PDP, 

preocupações relativas ao uso do espaço público e manutenção das características 
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residenciais do bairro, bem como preservação do ambiente natural. Seguem 

abaixo, algumas destas diretrizes retiradas do Plano Diretor Participativo. A 

numeração dos itens utilizada no quadro abaixo corresponde aos códigos 

utilizados no PDP relativos à sistematização por distritos, classes e blocos 

temáticos. 

Quadro 1: Diretrizes Plano Diretor Participativo – Distrito 16 – Sede Ilha Itacorubi 

16.21.1.1.1.1 - Preservar o Meio Ambiente, principalmente as áreas frágeis como o manguezal, os topos de 

morros, as nascentes, as margens dos córregos e rios; e restringir a ocupação das encostas, para evitar a 

erosão do solo, o assoreamento e o soterramento dos rios. 

16.21.2.1.1.1 - Manter as áreas de preservação permanente (APP) e as áreas de preservação limitada (APL) 

e criar novas áreas verdes de lazer (AVL). 

16.21.2.1.1.2  - Onde os rios estiverem canalizados que não sejam permitidas novas construções  

16.21.2.1.1.3 - Priorizar a preservação do Parque Municipal do Manguezal, despoluir o parque, demarcar 

seus 

limites e monitorá-lo com câmeras. Cancelar a projetada PI 3(3), (chamada de transmanguezal).  

16.43.1.1.1.3 - Criar o Parque Linear na margem direita do rio Córrego Grande com uma ciclovia (manter 

AVL nas margens do rio adjacente aos loteamentos Jardim Germânica e Jardim Itália); estudar a viabilidade 

16.21.2.1.1.5 - Demarcar corretamente as áreas verdes de lazer existentes em todos os bairros e 

loteamentos.  

16.41.2.1.2.1 - Restringir o zoneamento atual: de uma maneira geral, manter áreas residenciais e diminuir 

áreas mistas centrais; ou mudar a classificação para mais restritiva. 

16.41.2.1.2.1  - Anular mudanças recentes que tornaram o zoneamento menos restritivo e foram feitas sem 

o aval dos moradores.  

16.41.2.1.2.1 - Impor limites mais severos ao gabarito das futuras construções em todos os bairros, máximo 

de 4 pavimentos (ARP-5 ou AMC-3); em hipótese alguma, mais de 6 pavimentos. Dois pavimentos no 

máximo, na av. Madre Benvenuta, no Bairro Santa Mônica. 

16.42.2.1.2.1 - Todas as áreas residenciais exclusivas (ARE) de todos os bairros da Bacia devem 

permanecer como ARE, com raras exceções pontuais e discutidas nas associações. 

16.22.1.1.2.3 - Proibir a construção de novos empreendimentos e a ocupação de áreas já construídas 

enquanto não estiverem conectadas à rede de tratamento. 

16.26.1.1.2.3 - Preservar as vias cenográficas, coibindo as construções de grande porte que 

escondam o visual dos morros, do mar e do mangue; preservar o casario histórico e típico da Ilha. 

16.42.2.1.2.3  - Coibir empreendimentos comerciais e multifamiliares nas ARE (como bares, escolas, 

academias, quitinetes para estudantes etc.); e comerciais de grande porte em área residencial predominante 

(ARP); (ARP é adequada apenas para comércio e serviços vicinais de até 150 m2). 

Fonte: Elaborado pela autora (IPUF, PDP Florianópolis, 2016) 

Analisando as diretrizes expostas acima, nota-se o conhecimento e 

valorização do ambiente coletivo urbano, pela população que participa da 

elaboração do Plano Diretor Participativo. 

A intenção da iniciativa é diversificar a participação da comunidade local, 

opinando e contribuindo para o tema.  

O planejamento urbano no Brasil mantém, ainda, certo distanciamento de 

questões e experiências cotidianas nos planos diretores e instrumentos de 
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planejamento, como foi mencionado no caso da Associação de Lavadeiras. Esse 

fato retrata um desprezo e desperdício de conhecimento, vivências e 

características locais importantes não só para o espaço urbano, mas para o 

desenvolvimento local e manutenção de suas características.  

A inspiração para a Mostra Percepção Coletiva, em forma de exposição 

relacionada as questões da cidade e de um bairro foi o trabalho realizado em 2008, 

na Bienal de Arquitetura de Veneza, pelo arquiteto brasileiro Roberto Loeb.  

A proposição da Bienal nesta ocasião era que os arquitetos trouxessem a 

opinião e solicitação de seus clientes, e Loeb, propôs que a discussão e opiniões 

sobre o espaço urbano, e a interferência deste no cotidiano das pessoas e vice-

versa. O trabalho do arquiteto Roberto Loeb, na Bienal de Veneza, intitulado “No 

Architects” contou com o depoimento de 86 pessoas das mais diferentes idades, 

classes sociais e profissões, cujos relatos foram colhidos em campo (MOLINA, 

2008). 

A Mostra Percepção coletiva tem caráter de iniciativa mais dirigida, se 

comparada ao trabalho de Loeb, pois provoca questionamento em um local 

específico sobre um tema específico. Porém, tem a mesma abordagem direta e 

espontânea, e busca procurando coletar, prioritariamente, percepções da 

comunidade, no lugar de contribuições (igualmente importantes) de pessoas ou 

técnicos familiarizados com o tema do planejamento urbano.  

2.2 Método 

A natureza da pesquisa é um projeto para realização de uma mostra 

(exposição), denominada Mostra Percepção Coletiva, direcionada a obter 

percepções, opiniões e constatações dos moradores do bairro Itacorubi, e 

frequentadores, sobre o espaço público e equipamentos. 

O trabalho enquadra-se na vertente de iniciativa empreendedora com uma 

abordagem interativa, e foi iniciado com pesquisa bibliográfica e documental, 

quanto aos meios t (VERGARA, 1998), na elaboração da proposta e delimitação 

do tema. 

O sujeito, ou seja, os participantes para coleta de dados, conforme Vergara 

(1998), são os moradores e frequentadores do Bairro Itacorubi, que emitam 

opinião de acordo com os formulários apresentados e tema proposto. 
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O universo para realização da pesquisa é o Bairro Itacorubi (VERGARA, 

1998). 

 O problema de pesquisa pode ser delimitado como estudo de 

características do bairro quanto à interação com espaço urbano, através de 

pesquisa coleta de informações para realização de uma exposição (Mostra 

Percepção Coletiva). 

Quanto aos fins, a pesquisa e projeto da mostra caracteriza-se como 

pesquisa qualitativa, verificando a hipótese de participação de determinado grupo 

à iniciativa proposta. (VERGARA, 1998).  

A realização da pesquisa de opiniões trata-se, segundo Vergara (1998) de 

pesquisa telemática, pois utiliza a internet e mídias digitais e redes sociais como 

ferramenta. A fase de elaboração da mostra é composta pelas etapas de análise 

qualitativa, e elaboração do material para exposição (VERGARA, 1998). 

2.3 Atividades e Custos 

Para coleta de dados - das opiniões e percepções de moradores e 

frequentadores do bairro - serão oferecidos 03 (três) canais de comunicação e 

coleta: 

I) Grupo de WhatsApp, intitulado (Mostra Urbana Itacorubi); 

II) Fanpage Facebook (Mostra Urbana Itacorubi); 

III) Urnas para preenchimento do formulário de pesquisa ABI e Parque 

Jardim Botânico; 

Os grupos e fanpage de coleta de informações serão administrados pelo 

realizador da pesquisa e contarão com as instruções, conforme apêndices I e II 

desse trabalho.  

A divulgação da pesquisa será promovida pelo Facebook, com anúncios, e 

por folhetos em locais do bairro e entorno como Universidades, instituições 

estatais, comércio, FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), 

Parque Jardim Botânico e Associação do Bairro Itacorubi. 

Além disso, para divulgação em modo digital serão utilizados os canais 

existentes de mídias sociais e grupos de WhatsApp, conforme segue: 

I) Grupo horta urbana Parque Jardim Botânico; 

II) Grupo WhatsApp Associação de Moradores do Itacorubi (grupos de 

dança e atividade); 
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Fanpage Facebook Amigos do Jardim Botânico de Florianópolis 

(https://www.facebook.com/jardim.floripa/) 

Fanpage Facebook: Feira Orgânica CCA - Centro de Ciências Agrárias 

UFSC. (https://www.facebook.com/feiraorganicacca/) 

A forma de coleta de dados, será feita pela observação participante, na 

qual o público terá participação interativa. O questionário é aberto, e pouco 

estruturado de modo que são lançadas questões gerais e o participante poderá 

formular sua resposta de forma livre e espontânea (VERGARA, 1998). 

 A instalação para exposição contará com: fotos, imagens do bairro 

dispositivo para reprodução de áudios do WhatsApp trilha sonora relacionada ao 

tema e painel para contribuições dos frequentadores. 

A planilha orçamentária com estimativa de custos para realização da 

iniciativa, segue abaixo: 

Tabela 1: Planilha orçamentária para proposta 

ITEM VALOR 

Folheteria e divulgação (divulgação página e exposição)  R$ 300,00  

Impressão de Fotografias e textos  R$ 400,00  

Caixa de som (reprodução pen drive)  R$ 150,00  

Pen Drive (16 gb)  R$ 40,00  

Molduras Fotografias e impressos  R$ 220,00  

Material para instalações (cabos, parafusos, fitas)  R$ 380,00  

Transporte e mobilização  R$ 500,00  

Total   R$ 1.990,00  

Fonte: Elaboração autora 

 

A obtenção de recursos para o projeto será de doações voluntárias dos 

participantes, ou de editais municipais e/ou de associações de cultura, projetos de 

universidade para iniciativas com temas relacionados. 

O planejamento de um bairro e de uma cidade exige diversos estudos sobre 

as condições de ação, mas dificilmente consegue chegar à “ponta” da cadeia, ou 

seja, à percepção e conhecimento tácito das pessoas que neles habitam. 

Portanto, experimentos no intuito de buscar esse conhecimento e 

transformá-lo de forma coletiva, são importantes para compreensão do espaço e 

articulação de ações nesse sentido. 

 

https://www.facebook.com/jardim.floripa/
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3. Características da proposta e referencial teórico 

Em uma iniciativa empreendedora, de acordo com Korman Dib (2016), 

sonhos, visões ou causas, são enfrentadas pelo sujeito de acordo com a realidade 

de sua época. Sendo que, cada época sofre a influência direta ou a reverberação de 

fatores históricos, sociais, econômicos e políticos sobre as ações empreendedoras. 

A melhoria de condições do meio urbano é uma causa que envolve todos 

os setores e classes sociais, assim como a necessidade de educação. 

Assim, também o ambiente urbano é um cenário suscetível às variações de 

uma época e condicionantes econômicos, históricos e sociais, sofrendo 

modificações rápidas e nem sempre consensuais.  

Os impactos no ambiente coletivo urbano são diários, já o espaço para o 

diálogo, compartilhamento de ideias e disponibilidade dos usuários para esse 

assunto são raros.  

No propósito de empreender, sonhos, visões ou causas, o sujeito se depara 

com a realidade de cada época. Os estudos sobre as condições para ação, ou sobre 

as circunstâncias para o agir, se apresentam como algo primordial no ato de 

empreender, dentro de uma perspectiva crítica (KORMAN DIB, 2016). 

Tanto as iniciativas de planejamento e melhoria do espaço coletivo, como 

o campo educacional têm sido geridos por iniciativas de organizações privadas e 

entidades sociais ou cooperativas. 

Segundo Lavieri (2010), o empreendedorismo está presente nas 

Universidades, Centros de Empreendedorismo que promovem cursos palestras e 

outros eventos, ou mesmo organizações do terceiro setor, que atuam com o que se 

convencionou chamar de empreendedor social, para promover mudanças em 

ambientes degradados. 

Para Andrade, Vieira e Torkomian (2010), a ação empreendedora é cada 

vez mais valorizada pela sociedade contemporânea, e o significado de 

empreendedorismo é uma inquietação natural que resulta em milhares de 

possibilidades para solução de necessidades da sociedade humana. 

A proposta apresentada caracterizada como iniciativa empreendedora 

educativa e geradora de conhecimento e, como tal valorizada pela sociedade 

contemporânea. 
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A produção de uma exposição cultural abre a possibilidade para discussão, 

com mídias sociais e espaços já consolidados, utilizando-os como intermédio para 

geração de conhecimento, e, posterior materialização de um Ciclo de 

Aprendizagem Vivencial. Abaixo, um modelo proposto por Mello (2016) de 

funcionamento de um Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV), adaptado à 

proposta:  

Figura 6: Diagrama do CAV

 

Fonte: Elaboração da autora adaptado de Mello (2016). 

 

Segundo Mello (2016), a Aprendizagem Vivencial caracteriza-se pelo 

envolvimento do sujeito em uma atividade, analisando-a criticamente. A partir da 

análise crítica, o participante extrai ideias (insights) e aplica seus resultados. 

O planejamento urbano envolve técnicos e especialistas no tema, que 

utilizam suas experiências próprias e acadêmicas, dentro das possibilidades da 

administração municipal.  

As realizações para a população de um bairro, parte fundamentalmente 

interessada, tendem a atender predominantemente aos que detêm maior 

conhecimento e envolvimento social e político. 
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Para Korman Dib (2016), os estudos sobre as condições para ação, ou 

sobre as circunstâncias para o agir, se apresentam como algo primordial no ato de 

empreender, dentro de uma perspectiva crítica.  

A gestão territorial, deve ser um trabalho integrado, a fim de promover a 

integração humana, de acordo com a realidade local preservando suas 

características e riquezas socioculturais (MENEGAT e ALMEIDA, 2004). 

Mello (2016), entende que o principal problema da geração de 

conhecimento, pode ser a obtenção de benefício para a sociedade apenas mediante 

o papel de consumidor de tecnologias e/ou inovações, muitas das quais originadas 

com base no conhecimento tácito de segmentos populacionais dessa mesma 

sociedade que não aufere os benefícios gerados. 

O Bairro Itacorubi possui alguns equipamentos públicos e de lazer bem 

estruturados, como mostramos no trabalho.  

Em contraponto, possui trechos das suas ruas principais (Rodovias), sem 

passeio, imóveis sem saneamento, efluentes à céu aberto, e moradias irregulares 

com acessibilidade precária.   

A geração de conhecimentos necessários à qualificação do ambiente 

público, criação de leis, padrões e a gestão de recursos públicos pode ser 

enquadrada na análise de Mello (2016), visto que a maior parte da população 

urbana, geradora de recursos, usuária de serviços públicos, não aufere os 

benefícios do conhecimento técnico, estratégias e decisões para o espaço que 

utiliza. 

  Souza (2011) defende que os instrumentos de planejamento, mesmo que 

relevantes e criativos, só adquirem relevância ao serem regulamentados e 

implementados com influência e monitoramento de cidadãos. Ainda segundo 

Souza (2011), as condições para regulamentação plural de instrumentos de 

planejamento são de várias ordens: econômicas, políticas, culturais, entre outras. 

Isto posto, empreender uma iniciativa para reflexão, sobre um espaço 

público, gerando conhecimento e análises sobre a participação popular, 

proporcionando um Ciclo de Aprendizagem Vivencial, diz respeito à uma 

iniciativa importante e de potencial transformador. 
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4. Contribuições da Iniciativa Empreendedora 

A iniciativa empreendedora proposta, oferece uma condição de 

regulamentação de instrumentos de planejamento (como plano diretor), de ordem 

participativa e cultural. 

Este trabalho atua como uma forma de captação plural e direta, à 

construção de uma amostragem experimental sobre a percepção do espaço 

público, e do interesse da população do bairro pelo tema.  

Conforme demonstrado no projeto a iniciativa inovadora é viável sob o 

ponto de vista financeiro, e de acordo com contexto apresentado, e constitui-se 

uma ferramenta para discussões e análises sobre a relação da população com o 

espaço público. 

4.1 Conclusões 

Conforme demonstrado no projeto a iniciativa inovadora e viável sob o 

ponto de vista financeiro, e de acordo com contexto apresentado.  

Com a exposição, serão propiciadas a troca de impressões e multiplicação 

destas, além da promoção de ações futuras, agregando conhecimento aos 

expectadores, participantes e organizadores. 

As possibilidades de análises geradas a partir da iniciativa estão nos 

campos social, urbanístico, comportamental e empreendedor. 

Podem ser auferidos dados quantitativos e qualitativos, relativos à 

população do Bairro e seus usuários; 

A iniciativa da exposição propicia a geração de outros eventos e 

discussões a partir dos eventos e análises propostos por este trabalho.  

4.2 Considerações Finais 

O empreendedorismo social já é bastante difundido e praticado.  

Iniciativas de empreendimento coletivo, para resultados espaços públicos, 

no entanto, não são tão comuns. 

O curso Educação Empreendedora possibilitou o entendimento sobre a 

amplitude do empreendedorismo, também para fins educativos e sociais. 

A partir da vivência de atividades proporcionadas pelo curso, uma ideia se 

transforma em um projeto, como a Mostra Percepção Coletiva, constituído de 

objetivos, etapas, público alvo, recursos, e pré concepção dos cenários possíveis. 
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Em uma análise pessimista, ou conservadora, prevendo a baixa adesão do 

público à proposta, ainda assim seriam garantidas, a discussão e interação da 

comunidade, o que já é um fator positivo. 

Em um cenário mais ambicioso, ou ousado, pode ser um ponto de partida 

para discussão mais amplas, debates eventos e desenvolvimento de agendas 

ligadas aos setores responsáveis no município. 

Nesse sentido, iniciativas para discussão, com um envolvimento financeiro 

modesto, envolvendo participação de diversos públicos tem valor para avaliar, 

inicialmente o interesse do público e, estudar a replicação para outros bairros, 

espaços e contextos. 
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5. Apêndices 

5.1 Apêndice I – Questionário / convite para participação veiculado por 

Facebook e WhatsApp 

 

Olá! 

Prezado morador ou frequentador do Bairro Itacorubi! 

Você gostaria de participar do projeto “Mostra Percepção Coletiva” realizada no 

Bairro Itacorubi? 

Você que conhece o Bairro Itacorubi, poderá opinar e discutir sobre as 

questões fundamentais do espaço público no Bairro. 

As ideias e percepção podem ser sobre: 

Pavimentação, ruas serviços de transporte, habitação e moradia, 

saneamento, água, redes e serviços como energia, água, esgoto e coleta de lixo, 

convívio social, eventos, lazer, animais domésticos, controle de doenças, serviços 

de saúde,parques, horta comunitária, praças, feiras de energia e serviços, coleta de 

lixo, ou..... qualquer tema que envolva O ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO 

ITACORUBI e a relação com ele. 

 Responda às questões abaixo, faça uma postagem aqui na página/grupo, ou com 

a hashtag #mostrapercepcaocoletiva.  

Você pode anexar FOTO, VÍDEO OU ÁUDIO com a sua opinião.  

1) Qual a principal necessidade melhoria que você considera importante para o 

bairro? Como você acredita que ela possa ser feita? 

2) Qual o principal equipamento público, local de convívio que você acredita 

que deva ser mantido ou melhorado no bairro? 

3) O que você acha que falta no local onde você vive, ou convive? Como 

poderia ser resolvida essa questão? 

Serão selecionadas fotos e respostas para participação para realização de uma 

exposição e de seminários sobre o tema da percepção Coletiva e Melhorias pautadas pelos 

Moradores do Bairro Itacorubi. 

Participe!! A pesquisa será realizada do dia _____ ao dia _______. 

Observação: 

Não serão aceitas participações do grupo/fanpage com outros fins, e serão 

excluídos os participantes que não estejam contribuindo com o trabalho de pesquisa. 
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5.2 Apêndice II - Modelo Fanpage (Facebook): Mostra Percepção Coletiva 

 

Fonte: Elaboração própria, página no Facebook 
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