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XII Conferência do OIDP 

EIXO TEMÁTICO:  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO TERRITORIAL E 

SUSTENTABILIDADE 

 

FORMATO: Relato de Experiência: Educação Corporativa: construindo 

comunidades de aprendizagem com pequenos e micros empreendedores dos 

Bairros Guajuviras e Matias Velho do Município de Canoas, Estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

APRESENTAÇÃO:  

Profª Drª Ana Jamila Acosta 

Profª Ms. Marlene Fernandes 

Profª Drª Teresinha Salete Trainotti 

 

O relato refere-se ao Projeto desenvolvido em dois bairros periféricos da 

cidade de Canoas, habitados por população de trabalhadores e com múltiplos 

problemas, característicos de bairros periféricos das cidades e habitadas por 

famílias de baixa escolaridade e renda. 

O Projeto denomina-se: Educação Corporativa: construindo comunidades de 

aprendizagem com pequenos e micros empreendedores dos Bairros Guajuviras e 

Matias Velho do Município de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul e foi iniciado 

em 2007. 

A proposta configura uma ação participativa com a mediação da 

Universidade, entre docentes, acadêmicos, empreendedores e comunidade dos dois 

bairros populosos do município de Canoas/RS, visando ações de melhoria das 

condições de vida dessas comunidades, através da possibilidade de geração de 

renda, aumento da escolaridade dos empreendedores, difusão de saberes sobre 

empreendedorismo, oportunizando o surgimento de novos empreendedores, através 
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de uma metodologia que proporciona encontros, discussões, difusão de saberes, 

diagnósticos e engajamento da comunidade. 

O objetivo geral proposto consiste em oportunizar tempo/espaço de 

compartilhamento de saberes sobre empreendedorismo entre a Universidade e 

pequenos e micros empreendedores (formais e informais) dos Bairros Guajuviras e 

Matias Velho, como também, entre os próprios empreendedores, visando a melhoria 

dos negócios; a incorporação de novos empreendedores entre jovens e adultos e/ou 

desempregado; a geração de renda e de novos empregos e a movimentação da 

economia desses Bairros, favorecendo tanto  a população do entorno quanto  à 

cidade de Canoas como um todo, através da aliança entre acadêmicos e docentes e 

empreendedores para o desencadeamento de uma ação cidadã. 

A proposta de participação na XII Conferência do OIDP consiste em relatar 

essa experiência: seus objetivos, a metodologia desencadeada e os resultados 

obtidos. Também, os próximos passos que estão previstos para a sua continuidade. 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOAS E DOS BAIRROS MATIAS 

VELHO E GUAJUVIRAS 

 

O MUNICÍPIO DE CANOAS 

 

O município de Canoas está localizado no Estado do Rio Grande do Sul, 

compõe a mesorregião Metropolitana e a microrregião de Porto Alegre. Em 1939 

emancipou-se dos municípios de São Sebastião do Cai e Gravatai. 

De acordo com dados do IBGE, em 2010, o Município de Canoas tem uma 

população de 324.025 habitantes, sendo o 4º maior município do Estado e o 67º do 

Brasil em população. Estima-se que atualmente a população tenha chegado aos 

390.000 habitantes. O PIB do município é elevado, ocupando o 2º lugar no ranking 

do PIB no estado e 31º no ranking do PIB nacional, à frente de A população urbana 

ocupa 99,8% e a rural 0,2%. A densidade demográfica é de 2.542,56 habitantes por 

km². 

A partir dos anos 1970, a economia e a população cresceram muito 

rapidamente, ocasionadas pelo interesse das famílias por seu parque industrial, um 

dos mais importantes do Rio Grande do Sul. Também, consolida-se como um polo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_estado_do_Rio_Grande_do_Sul_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_maiores_cidades_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_das_maiores_cidades_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil_por_PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
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universitário com uma Universidade, dois Centros Universitários e um Instituto 

Federal de Educação. 

O rápido desenvolvimento do município trouxe consequências negativas, 

como um grande déficit habitacional, alta taxa de criminalidade e poluição das águas 

dos rios dos Sinos e Gravatai. A taxa de analfabetismo é baixa, cerca de 3,23% dos 

canoense são analfabetos.  

A economia de Canoas é muito desenvolvida, possuindo o segundo maior PIB 

do estado do Rio Grande do Sul. A base econômica de Canoas está distribuída da 

seguinte forma: 

 Indústria: 68.4% - Matéria prima: 4% 

 Comércio: 23.4% 

 Serviços: 8.2% 

Inúmeras ocupações resultaram em áreas em situação irregular e, apesar de 

ser uma das maiores rendas do Estado, tem múltiplas contradições e estruturas 

deficientes para atender as demandas básicas da população. 

 

O BAIRRO GUAJUVIRAS 

 

O Bairro Guajuviras está localizado na parte nordeste de Canoas e foi 

ocupado por invasão desde 1987. É considerado a região com maior número de 

ocupações. As associações de moradores estimam que nele residam cerca de 70 

mil pessoas. O comércio é diversificado e voltado à avenida principal que corta o 

bairro. 

Considerando a sua origem, enfrenta significativas demandas sociais e de 

saneamento básico. A violência, no período que iniciamos (1987) o Projeto era 

gerada pela venda e consumo de drogas. Hoje o Bairro recebeu recursos do 

Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci) e se tornou um dos 

Territórios da Paz. 

O comércio e os serviços, voltados aos seus moradores, configura-se 

diversificado, tais como: farmácias, padarias, minimercados, açougues, lojas de 

vestuário, salões de beleza, mecânicas, academias, gabinetes médicos e 

odontológicos, bancas de camelôs, outros.Parte significativa vive em áreas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_habitacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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ocupadas, no Bairro e em seu entorno, sem saneamento básico, alto índice de 

violência e desemprego 

 

O BAIRRO MATHIAS VELHO 

 

O Bairro Matias Velho, um dos mais populosos de Canoas e estima-se que 

nele habitam 25,8 da população da cidade. Nas últimas cinco décadas, suas terras 

foram loteadas e adquiridas por famílias que vinham de outros municípios em busca 

de melhores condições de vida e emprego. Nessas terras se plantava arroz, eram 

alagadiças e por isso, eram vendidas a baixo custo. 

Com o desenvolvimento da cidade, o Bairro passou por transformações. A 

região próxima ao centro da cidade, recebeu melhorias de infraestrutura urbana 

passou a maior valorização imobiliária.As famílias mais pobres foram pressionadas 

pelo mercado imobiliário a se deslocarem para a parte mais periférica do Bairro ou 

para vilas em seu entorno. 

A expansão do Bairro também teve problemas com ocupações de áreas 

verdes, sem acesso às condições mínimas de subsistência, marcando a 

precarização das condições de vida de sua população, característico das periferias 

urbanas. 

Possui uma rede escolas (estaduais, municipais e particulares), que garante a 

universalização do acesso ao Ensino Fundamental. No entanto, no que se refere à 

progressão escolar, há um funil entre a saída do Ensino Fundamental e a entrada no 

Ensino Médio. 

 

RAZÕES PARA A ESCOLHA DESSES BAIRROS 

 

Pela característica de vulnerabilidade social, a Universidade desenvolve 

projetos no âmbito social e de saúde nesses Bairros, configurando uma ação de 

Responsabilidade Social, no município onde mantém o seu campus central. 
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ALICERCES TEÓRICOS 

 

Os alicerces teóricos do Projeto foram buscados nas concepções de 

Educação Corporativa e Comunidades de Aprendizagem, num movimento simbiótico 

de transformação uma a outra. 

O âmbito da Educação Corporativa baseou-se nos estudos de Jeanne Meister 

e Marisa Eboli. Quanto à concepção de Comunidades de Aprendizagem, o Projeto 

fundamentou-se no pensamento de Rosa María Torres e Etienne C. Wenger. 

 

O PROJETO 

 

Objetivo Geral: 

 

Oportunizar tempo/espaço de compartilhamento de saberes sobre 

empreendedorismo entre a Universidade e pequenos e micros empreendedores 

(formais e informais) dos Bairros Guajuviras e Matias Velho, como também, entre os 

próprios empreendedores, visando a melhoria dos negócios; a incorporação de 

novos empreendedores entre jovens e adultos e/ou desempregado; a geração de 

renda e de novos empregos e a movimentação da economia desses Bairros, 

favorecendo tanto a população do entorno quanto à cidade de Canoas como um 

todo, através da aliança entre acadêmicos e docentes e empreendedores para o 

desencadeamento de uma ação cidadã. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Materializar ações de intercâmbio entre a Universidade e empreendedores 

e, também, entre os próprios empreendedores, que sirvam para 

dinamização dos negócios de pequenos e micros empreendedores dos 

Bairros, visando maior segurança e criatividade na constituição e comando 

dos negócios. 
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2. Disseminar saberes sobre empreendedorismo visando incentivar jovens, 

adultos e/ou desempregados a constituírem seus próprios negócios com 

segurança e criatividade. 

3. Identificar novas demandas de processos, serviços e produtos a fim de 

promover mudanças que possam criar sustentabilidade e geração de 

renda às comunidades desses Bairros. 

4. Possibilitar a complementação de escolaridade dos empreendedores, 

através de oferta de cursos para a participação nos exames Proeja e 

Enem. 

 

CAMINHO METODOLÓGICO DO PROJETO 

 

O delineamento metodológico proposto ao Projeto, considerando sua 

natureza, configura uma perspectiva participativa de todos os atores (docentes, 

acadêmicos, voluntários, empreendedores, jovens, adultos, desempregados): 

Em 2007, acadêmicos do Curso de Pedagogia Empresarial realizaram 

pesquisa, numa amostragem de 54 empreendedores formais e informais, com a 

intencionalidade de levantar demandas educativas desses empreendedores. 

À luz dos dados obtidos, implantou-se o Projeto, desenvolvido de 2008 a 

2011. Dessa forma, os acadêmicos vivenciaram uma ação cidadã através do 

conhecimento de contextos e demandas educacionais de empreendedores formais e 

informais e organizaram ações educativas visando o incremento dos negócios, 

geração de renda e de novos empregos. 

Os resultados da pesquisa apontaram que a gestão era realizada 

intuitivamente e que não havia controle e planejamento nos negócios. Os 54 

participantes foram convidados a vir à Universidade para conhecer os resultados da 

pesquisa. Compareceram dezenove empreendedores que foram convidados a iniciar 

um processo de compartilhamento de saberes entre eles (empreendedores) e a 

Universidade e entre os próprios empreendedores. A primeira reação foi de surpresa 

pelo fato da Universidade abrir suas portas gratuitamente para esse 

compartilhamento. A condição que impuseram para engajar-se foi não haver 

nenhuma participação de políticos. 
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A partir de então, o trabalho começou a ser desenvolvido em encontros 

bimestrais. Os empreendedores tinham muitas dificuldades de horários, porque é 

comum os negócios ficarem abertos da manhã à noite. Caso o encontro fosse 

marcado em dia de jogos da dupla GRENAL poucos compareciam. Houve encontros 

com dois participantes, mas mesmo com esse número irrisório, o encontro 

acontecia.  

As temáticas abordadas nos encontros eram as demandas apontadas na 

pesquisa, porém, ao final de cada encontro, debatia-se qual a abordagem do 

próximo encontro. 

Inicialmente o compartilhamento foi difícil: os empreendedores buscavam 

soluções para expansão de seus negócios e ficavam muito dependentes dos 

saberes da Universidade. Por sua vez, os participantes do Projeto por parte da 

Universidade (professores e acadêmicos) impunham seus saberes ignorando a 

questão do compartilhamento. Foi um processo demorado. Somente em 2010, dois 

anos de trabalho, os empreendedores aceitaram compartilhar seus saberes, através 

de depoimentos e discussão sobre as facilidades e dificuldades que enfrentavam na 

gestão dos negócios. A média de participantes por encontro alcançou 18 

empreendedores, formais e informais. Nos encontros havia toda a cautela em 

relação ao trabalho, desde a estrutura física quanto à postura dos docentes e 

acadêmicos para que não houvesse nenhum constrangimento com os participantes. 

Nos encontros de 2011, propomos levar a realização dos encontros para 

algum equipamento comunitário, nos próprios bairros, para que, aos poucos, o grupo 

de empreendedores se organizasse como comunidade de aprendizagem de modo 

autônomo. Mas os participantes rechaçaram a ideia, preferindo manter os encontros 

na ULBRA. Destaca-se que professores e acadêmicos atuaram como voluntários 

porque acreditavam no potencial social do Projeto. 

Em 2010 o Projeto, numa perspectiva mais ampla, foi semi finalista no Prêmio 

Santander Universidade Solidária – 13ª Edição.  

Ao final de 2011, o compartilhamento de saberes emergia, os 

empreendedores compartilhavam saberes, e os representantes da Universidade 

desenvolviam a proposta dentro da perspectiva coparticipativa. Pausa no Projeto em 

2012. 
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PRÓXIMOS PASSOS: 

 

1. Disseminar saberes sobre empreendedorismo no meio da comunidade 

desses Bairros; 

2. Realizar pesquisa sobre demandas das comunidades dos Bairros em 

relação às demandas por novos processos, serviços e produtos; 

3. Oferecer oportunidades de aumento de escolaridade dos participantes do 

Projeto. 

Estamos em busca de fontes de recursos financeiros para expansão das 

ações, incluindo aumento da escolaridade de empreendedores e implantação de 

estratégias de disseminação de saberes sobre empreendedorismo visando 

incentivar jovens, adultos e/ou desempregados a constituírem seus próprios 

negócios com segurança e criatividade. Essa disseminação dar-se-á numa ação 

integrada entre os empreendedores que participaram do Projeto e docentes e 

acadêmicos da ULBRA, utilizando equipamentos sociais dessas comunidades. 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

 

A experiência adquirida no desenvolvimento do Projeto aponta, como principal 

resultado, a necessidade da Universidade despojar-se para que possa ouvir saberes 

empíricos para depois sistematizá-los e teorizar e devolvê-los à comunidade, numa 

ação permanente de compartilhamento. 

A Universidade tem abrangentes possibilidades de tempo/espaço/pessoal de 

desenvolvimento de ações sociais nas comunidades visando melhorias econômicas 

e sociais, configurando sua Responsabilidade Social. 

 

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE OS BAIRROS: 

 

FERRARINI, Adriane Vieira. Pobreza: a possibilidade de construção de Políticas 
Emancipatórias. Tese de Doutoramento. 2007. Disponível em 
<http://hdl.handle.net/10183/12091>. Acesso em: 30 mai. 2012. 
 
SANTOS, Edmilson Santos dos. Segregação sócio-espacial, lazer e o papel do 
Estado. Disponível em: <http://www.anima.eefd.ufrj.br/licere/pdf/licereV12N03_ar2.pdf>. 
Acesso em: 30 mai. 2012. 
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Site da Prefeitura Municipal de Canoas. Disponível em: 
<http://www.canoas.rs.gov.br/site/home>. Acesso em: 30 mai. 2012. 
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