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Este estudo se insere numa pesquisa mais ampla desenvolvida pelos grupos de pesquisa 

Núcleo de Inovação Social na Esfera Pública (NISP) e Strategos e coordenada pela professora 

Maria Carolina Martinez Andion, orientadora desse trabalho. Tal pesquisa tem como objetivo 

realizar a cartografia do Ecossistema de Inovação Social (EIS) de Florianópolis composto por 

atores de suporte e iniciativas promotoras de inovação social. A pesquisa tem como estratégia 

principal a criação e implementação de uma Plataforma digital colaborativa chamada 

Observatório da Inovação Social de Florianópolis. Além de conter mapas georeferenciados dos 

atores que compõem o EIS (tanto de suporte como iniciativas de inovação social) e apresentar 

suas relações numa rede, o Portal contém diversas informações sobre os mesmos, como papel e 

bairro em que atuam, público alvo, parceiros, entre outros. Também engloba dados sobre o 

ambiente institucional da inovação social do município, incluindo uma sínese dos principais 

problemas públicos, as principais leis e políticas de fomento à inovação social. 

O trabalho mais específico de pesquisa desenvolvido pela bolsista consistiu no 

mapeamento das políticas e/ou programas públicos de fomento à inovação social na cidade de 

Florianópolis, nas esferas municipal, estadual e federal. Essa apresentação se concentrará na 

metodologia e nos resultados obtidos do mapeamento de políticas e programas na esfera 

municipal, já que as demais escalas serão apresentadas pela outra bolsista de iniciação científica 

envolvida com o projeto. 

Destaca-se que além do mapeamento a bolsista atuou de 01 de março de 2017 a 17 de 

julho de 2017 em diversas outras atividades junto ao NISP: (1) Participação nas reuniões 

semanais com o grupo de pesquisa; (2) Reuniões periódicas com a orientadora; (3) realização de 

estudos com base em artigos científicos e livros sobre o conceito de inovação social e sobre 

ecossistemas de inovação social; (4) Mapeamento das iniciativas de inovação social e realização 

de testes de responsividade da Plataforma digital do Observatório de Inovação Social; (5) Auxílio 

na organização de 3 eventos promovidos pelo grupo de pesquisa do NISP e (6) Colaboração na 

produção do boletim bimestral informativo do NISP, chamado Radar do NISP. 

Quanto à metodologia do mapeamento, após uma triagem dos “programas e ações” dos 

conteúdos disponíveis nas páginas online oficiais das secretarias municipais foram criadas tabelas 

que mais tarde foram utilizadas como referência para a construção do mapeamento das políticas e 

programas públicos. Essa metodologia conta com cinco etapas: 1) acesso ao Portal online das 

secretarias Municipais, Estaduais, Federais e Ministérios. No caso do estado, além das Secretarias 

foi considerado a FAPESC e no caso do Governo federal foi considerado CAPES/CNPQ; 2) 

busca por menção explícita das “ações e programas” ou “programas” nos portais; 3) caso não 
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conseguisse menção a “ações e programas” ou “programas” buscou-se consultar nas páginas os 

editais e nos sites em que os editais estavam disponíveis foram selecionados apenas os em 

vigência; 4) Busca nas políticas e nos programas das palavras chave: “inovação social”; 

“inovação”; “sustentabilidade”; “sustentável”; 5) Caso encontrados os termos, foi feito uma 

análise do conteúdo das políticas e programas para averiguar se havia relação com o fomento à 

inovação, inovação social e/ou sustentabilidade. Os programas e políticas de fomento 

encontrados foram então selecionados. 

A seguir apresentamos os resultados do mapeamento das políticas e programas em âmbito 

municipal. 

Das 14 secretarias pesquisadas apenas 04 fazem menção explícita em seus sites às suas 

ações e programas. Nestas foram encontrados apenas 01 programa que faziam referência às 

palavras-chave “sustentável” e “sustentabilidade” todos promovidos pela Secretaria de Educação 

(Quadro 1). Nenhum programa explicitando as palavras-chave “inovação” ou “inovação social” 

foi encontrada, o que indica que não há ainda por parte do poder público municipal uma 

estratégia intencional de fomento à inovação social. 

 

Quadro 1- Políticas e programas municipais que fomentam a sustentabilidade 

Secretaria da Educação 

Nome do programa Descrição 

Programa Educação 

Ambiental  

Tem o objetivo principal de proporcionar às crianças e adolescentes atitudes e hábitos sadios, 

preservando e protegendo o meio ambiente de forma sustentável. Tem como meta também a 

promoção da saúde e da qualidade de vida. De uma forma descontraída e criativa, há uma 

integração das mais diversas áreas do conhecimento através de atividades teóricas e práticas. 

Envolve dentre outras as seguintes ações: (1) Envolve entre outras ações: (1) o projeto Eco-

escolas que visa sensibilizar os estudantes para as questões do desenvolvimento sustentável, 

capacitando-os a realizarem a mudança que o nosso mundo necessita, de uma maneira divertida 

através de ações orientadas ao aprendizado. (2) o Eco-Festival que Divulgar as vivências e os 

trabalhos de artes plásticas das Unidades Educativas que trabalham, de forma articulada, com os 

princípios de Educação Ambiental para Sustentabilidade e da Cultura de Paz. 

 

 

Esta é uma pesquisa em andamento e seus próximos passos consistem: (1) Na 

disponibilização dos dados mapeados sobre as políticas e programas públicos de fomento na 

página do Observatório e sua publicação online; (2) No fechamento do levantamento das 

informações na esfera federal tanto nos ministérios quanto em suas secretarias; (3) a atualização 

contínua das informações do Observatório, tornando-o útil não só à comunidade acadêmica, mas 

aos atores do EIS e à sociedade em geral. 

 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=gerencia+de+programas+e+projetos&menu=13
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=gerencia+de+programas+e+projetos&menu=13

