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RESUMO  

 

Os resultados e discussões que deram origem a esta dissertação surgem ao longo 
de 2016 e 2017, através de uma proposta de formação de professores empreendida 
pela pesquisadora. Para tanto, tomou-se como objetivos de pesquisa: avaliar a 
relevância e os desafios da mediação na proposição prática de um curso de 
formação continuada (produto educacional) na educação básica e analisá-lo como 
potencial recurso de desenvolvimento e fundamentação teórico-prática para a 
construção de ações impulsionadoras do pensamento empreendedor. A metodologia 
desta pesquisa tem como base qualitativa, associada à análise descritiva do tipo 
estudo de caso. O curso contou com a utilização de recursos tecnológicos, 
incorporados à modalidade Blended Learning, ou seja, uso da combinação de 
ferramentas interativas a partir da Plataforma Moodle, associadas a encontros 
presenciais. Ofertado ao longo do período (março/2017), o referido curso contou 
com 24 horas de estudos, cuja base metodológica permitiu a construção de 
discussões conceituais sobre assuntos relacionados ao contexto do 
empreendedorismo, disponibilizados on-line e estratégias de ensino criadas para o 
exercício prático e significativo, realizadas presencialmente. O público se consolidou 
com a participação de quinze integrantes, composto por professores e equipe 
pedagógica da Escola Estadual Nilo Peçanha, vinculados à Educação Básica da 
Rede Pública de ensino da cidade de Londrina. Os dados levantados consideraram 
os resultados das participações dos inscritos por meio das suas produções 
registradas no AVA (Ambiente virtual de Aprendizagem) e, ainda, por meio de um 
questionário realizado ao final do curso sobre o uso efetivo da metodologia adotada. 
Nesse sentido, a articulação entre análise de conteúdos e questionário pôde conferir 
dados mais expressivos sobre os resultados, ao considerar aspectos quantitativos, 
com frequência maior ou menor na incidência de respostas dos pesquisados. Assim, 
em vista das escolhas das teorias e metodologias empregadas, a partir das 
discussões fomentadas, com destaque ao uso efetivo do modelo Blended Learning, 
na visão dos participantes, 35% avaliaram-na como “interessante”, seguida de 22%, 
como “excelente” e “válida”, e, finalmente, 11% consideram-na “diferente” e 
“criativa”. Todavia, acredita-se que adoção de diferentes estratégias de ensino 
permitiu a construção de novos saberes, os quais foram manifestados em 
discussões previstas possíveis pelo uso da ferramenta, ao mesmo tempo em que 
possibilitou a condução da mediação em uso mais efetivo nas atividades práticas. 
Nesse sentido, o modelo adotado destaca-se enquanto universo relativamente 
propício ao desenvolvimento de novas habilidades didáticas, à medida que 
possibilitou aos participantes um re(pensar) sobre a prática pedagógica, ao assumir 
diferentes posicionamentos frente aos desafios que lhes foram propostos, sendo seu 
principal resultado o desenvolvimento de medidas interventivas que puderam ser 
tomadas como ideias de soluções criativas, passíveis de serem interpretadas como 
um dos aspectos das ações impulsionadoras do pensamento empreendedor. 



 

Portanto, fica evidente que haja iniciativa em se proporcionar cursos de formação 
que visem à condução de novas estratégias que explorem diferentes possibilidades 
capazes de guiar os participantes no direcionamento de novas ações coerentes com 
uma prática que coloca o professor como mediador ativo e participativo frente à 
resolução das dificuldades. 
 
Palavras-chave: Blended Learning. Ação empreendedora. Formação docente.  
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ABSTRACT  

The results and discussions that were the base to this dissertation appear throughout 

2016 and 2017, through a teacher training proposal undertaken by the researcher. 

To do so, it has been taken as research objectives: to value the relevance and 

challenges of mediation in the practical proposition of a continuing education course 

(educational product) at basic education, as well as to analyze it as a potential 

resource of development and theoretical-practical foundation for the construction of 

actions driving the entrepreneurial thought. The methodology of this research has as 

qualitative basis, associated to the descriptive analysis of the type of case study.The 

course counted on the use of technological resources, incorporated into the Blended 

Learning modality, that is, the use of the combination of interactive tools from the 

Moodle Platform, associated with meetings. Offered over the period (March / 2017), 

this course herein had 24 hours of study, whose methodological basis allowed the 

construction of conceptual discussions on subjects related to the context of 

entrepreneurship, made available online and teaching strategies created for the 

practical and meaningful exercise, carried out presencial. The public was 

consolidated with the participation of fifteen members, made of teachers and of the 

pedagogical team of the State School Nilo Peçanha, linked to the Basic Education of 

the Public School of the city of Londrina. The collected data considered the results of 

the participation of the involved ones through their productions registered in the VLE 

(Virtual Learning Environment) and also using a questionnaire which was carried out 

at the end of the course on the effective use of the methodology adopted. Thus, the 

articulation between content analysis and questionnaire could give more meaninful 

data on the results, when considering quantitative aspects, with frequency greater or 

lesser on the incidence of respondents' answers. So, given the choice of theories and 

methodologies employed, from the promoted discussions, highlighting  the effective 

use of  the Blended Learning model, on the point of view of the participants, 35% 

rated it as "interesting", followed by 22% as " excellent "and" valid ", and finally 11% 

consider it" different "and" creative ". However, it is believed that the adoption of 

different teaching strategies allowed the construction of new knowledge, which has 

been manifested in possible foreseen discussions by the use of the tool, while at the 

same time making it possible to conduct mediation in more effective use in practical 

activities. Therefore, the adopted model stands out as a universe relatively favorable 

to the development of new didactic abilities, as it enabled the participants to re-think 

about the pedagogical practice, by assuming different positions before the challenges 

that were proposed to them, being the main result the development of intervention 



 

measures that could be taken as ideas of creative solutions, which could be 

interpreted as one of the aspects of the actions driving entrepreneurial thinking. It is 

clear, therefore, that there is an initiative in providing training courses aiming the 

development of new strategies that explore different possibilities able able to guide 

the participants on the direction of new coherent actions with a practice that places 

the teacher as an active and participative mediator against difficulties. 

  
Keywords: Blended Learning .Entrepreneurial action. Teacher training.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Nasci em uma família simples, filha de pais trabalhadores com pouca 

oportunidade de estudos. Meu pai, um senhor de extrema bondade e exímio caráter, 

dedicou parte da sua vida a trabalhar nos armazéns gerais da cidade de Apucarana, 

local onde residimos até os meus cinco anos. A mãe, mulher batalhadora e 

extremamente dedicada, ajudava nas despesas de casa com costuras e consertos 

de roupas.    

Aos seis anos, minha família decidiu mudar-se para Londrina, cidade maior e 

com perspectivas de ganhos melhores. Lembro-me como se fosse hoje o dia em que 

nos mudamos para esta cidade; caminhão carregado com a mudança, os cachorros 

na carroceria e eu e minha irmã menor na cabine, juntamente com minha mãe e o 

motorista.  

Assim começa a minha história.... 

Entrei na escola aos sete anos de idade e, graças às minhas irmãs mais 

velhas, fui alfabetizada em casa, pois fiquei seis meses sem estudar devido ao meu 

mês de nascimento. A primeira professora era uma jovem muito gentil e educada, 

que fazia questão de me elogiar todos os dias, o que me fazia ruborizar com 

bastante frequência.  

Aos poucos, fui me apaixonando pelos estudos, fiz o antigo primário e 

ginásio em escolas diferentes e no 2º Grau, atual ensino médio, mudei para um 

colégio central, iniciando meus estudos no magistério. Minha mãe sempre dizia 

“filha, eu não tive a oportunidade de estudar como eu queria, meu pai me fez 

trabalhar muito cedo, mas você e suas irmãs precisam estudar”. Assim entendia que 

ir bem no colégio era quase uma obrigação, uma forma de valorizar o sacrifício que 

a mãe fazia para que eu concluísse o magistério e assim poder ser uma professora.  

Ainda no ensino médio, conheci o pai do meu filho e, sem concluir os 

estudos, engravidei. Na época, tinha apenas dezenove anos. Apesar da pouca 

idade, pude experimentar uma das mais belas coisas da natureza divina, ser mãe de 

um lindo menino que hoje tem vinte e dois anos.  

Com meu filho ainda bebê, tive de deixá-lo com minha mãe para voltar ao 

mercado de trabalho. Graças a Deus, mesmo sendo muito jovem, consegui emprego 

em uma financeira, na qual permaneci por mais de cinco anos.      



13 
 

Um dia, meu gestor fez-me uma crítica que me deixou muito inquieta.Com 

um jeito não muito simpático, falou-me que eu precisava crescer e que o ensino 

superior abriria minha “cabeça”. Na ocasião, senti-me ofendida com o seu jeito rude, 

porém, mais tarde, compreendi o que ele queria me dizer: “saia da zona de 

conforto”. 

Usei as suas palavras para me motivar, uma aparente crítica soou como 

uma oportunidade de evoluir culturalmente. Assim, naquele mesmo ano, inscrevi-me 

no vestibular de uma faculdade particular, dei início aos estudos no Curso de 

Pedagogia. No último ano, despedi-me do meu antigo gestor. Agradeci pelo 

incentivo, mas, em virtude do curso de pedagogia, queria me dedicar à carreira no 

magistério.  

Após o término da faculdade, decidi ir “a campo” e fui acolhida pela Profa. 

Samira, para realizar o trabalho de tutoria na Unopar Virtual. Fiquei pouco tempo 

nesta função, porque, após seis meses, fui promovida à coordenadora de 

Planejamento e Supervisão Pedagógica da EaD, local onde permaneci durante dois 

anos.  

Sempre que me sentia inquieta, lembrava-me da recomendação do meu 

antigo gestor e me matriculava em um curso de especialização, entretanto, num 

determinado dia, uma grande amiga me fez pensar que talvez fosse o momento de 

partir para o mestrado, uma vez já que possuía três cursos de pós-graduação. Fiquei 

pensando se realmente este universo era para mim, mas, mesmo assim, segui o seu 

conselho e fiz inscrição como aluna especial do PPGEN da UTFPR.  

Assim, em 2015, participei do processo seletivo e, em 2016, iniciei minhas 

atividades no Programa de Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 

Natureza, pela UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus 

Londrina.   

Minha maior surpresa e felicidade foi ter sido acolhida pelo Prof. Dr. Jair de 

Oliveira, uma pessoa do mais alto nível cultural, com a qual tive o privilégio de 

conviver durante estes dois anos. Nossas conversas foram muito produtivas, a troca 

e a partilha de ideias com alguém de tamanha vivência na área acadêmica e na 

gestão me fizeram entender o universo cultural no qual estava inserida e a 

possibilidade de dialogar sobre educação com base no viés empreendedor.  

A visão que possuía sobre o conceito de empreendedorismo era muito 

restrita. Apesar da experiência com a temática, por meio da educação profissional, 
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local em que atuei profissionalmente durante quatro anos, na coordenação de curso, 

minha experiência se limitava a promover atividades práticas, como palestras, 

visitas, restritas à esfera do mercado.  

Portanto, desconhecia completamente a possibilidade de criação de 

propostas pedagógicas que pudessem induzir o processo de inovação no ensino, 

movidas, sobretudo, pela ação do pensamento empreendedor.  

No universo das literaturas pertinentes sobre a temática, fui tomando gosto 

pelo assunto e, juntamente com um grupo de professores, conseguimos 

implementar um grupo de estudos sobre o empreendedorismo na universidade onde 

atuo profissionalmente o que culminou com nossa participação num curso 

promovido pelo Sebrae, sobre educação empreendedora.   

Como objeto de pesquisa do mestrado, fomos à campo para compreender 

se as ações empreendidas pelos gestores escolares da rede pública municipal de 

ensino, podiam ser consideradas empreendedoras. Essas atividades, à luz dos 

nossos propósitos, possibilitaram categorizar as características identificadas no perfil 

desses profissionais.   

Com base nos resultados da coleta de dados, tendo em vista evidenciar o 

importante papel que estes profissionais assumem em seu compromisso com a 

escola de qualidade, nos dedicamos à elaboração de um curso de formação 

continuada, visando apresentar aos professores e à equipe pedagógica parte do que 

identificamos na pesquisa com os gestores, num processo de retomada, na busca 

pela identificação de soluções, movidas pela ação do pensamento empreendedor.  

Para tanto foi desenvolvido e aplicado um curso de formação docente 

(produto educacional), como estratégia didática para o implemento do pensamento 

empreendedor na ação de educadores, organizado com base em uma sequência 

didática (SD).Foram priorizadas estratégias de ação por meio das quais os 

participantes puderam relacionar seus saberes cotidianos ao termo 

empreendedorismo, o que lhes permitiu expandir o conceito sobre o tema para muito 

além dos padrões normativos previstos nas literaturas associacionistas à ordem 

capitalista, mas enquanto alternativa para o repensar sobre ideias de soluções em 

meio aos desafios enfrentados pelos professores na sua prática cotidiana, além de 

abrir caminhos para o experimento de novas estratégias didáticas numa concepção 

ativa e significativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo ensino e aprendizagem é tão antigo quanto a existência 

humana. Tratar de temas que abordem esse processo e, em especial, de processos 

formais de educação é sempre de grande importância pedagógica e social.  

Considera-se como relevante o desenvolvimento de novas metodologias nos 

espaços educativos, por meio das quais seja possível a troca de experiências entre 

aqueles que vivenciam formalmente o processo de ensino e aprendizagem. Essa 

troca tem suscitado uma gama de indagações e investigações sobre qual caminho 

seguir, com intuito de levar à superação das dificuldades que se fazem presentes no 

ofício de ser professor.  

 Este trabalho refere-se à apresentação dos resultados da aplicação do 

produto educacional realizado na disciplina Estágio em Docência como requisito 

obrigatório para a finalização do Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais 

e da Natureza da UTFPR, câmpus Londrina. Destacam-se, entre as ações 

efetivadas, a aplicação do curso de formação continuada com professores de uma 

escola da rede pública estadual, a avaliação das proposições do referido curso e 

análise dos resultados com base nas percepções dos sujeitos.  

 Assim, o curso de formação docente - produto educacional - se constitui em 

estratégias mediadoras e facilitadoras, a fim de conduzir os participantes, por meio 

de diferentes ferramentas tecnológicas, à construção do pensamento empreendedor, 

adotando um modelo híbrido de ensino, ou seja, parte das atividades foi 

disponibilizada de forma on-line, na Plataforma Moodle, e outra parte dos 

conhecimentos foram construídos presencialmente, com exercícios práticos.  

 Para tanto, a construção do desenvolvimento do ensino por meio do uso de 

Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), como parte das 

estratégias, contou com um mediador, neste caso, o professor, num processo de 

articulação entre a subjetividade dos sujeitos e o meio externo, o que conferiu 

sentido à experiência de articulação com o conhecimento. Portanto, os significados 

aferidos à aprendizagem não podem ser simplesmente transmitidos, mas devem ser 

construídos de forma interativa e afetiva (SILVA; FIGUEIREDO, 2012).  

Compreende-se, portanto, que a realidade do professor – sendo a escola o 

local onde ocorreram os encontros presenciais, se constitui como um campo de 
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conhecimento, o que permite dar significado à sua prática, prevendo a superação 

reducionista da atividade prática instrumental, mas como “[...] sujeitos do 

conhecimento” (TARDIF, 2002, p. 227), possíveis, sobretudo, por meio de 

pressupostos teórico-práticos que os orientaram em suas ações educativas, tendo 

em vista uma educação suficientemente ampla. 

Nesse sentido, os recursos midiáticos que compuseram esta construção, ao 

serem selecionados, deveriam atender o ideal de construção dinâmica do 

conhecimento complexo e da mediação previstas nas atividades on-line, 

favorecendo diferentes formas de circulação e de significação do conhecimento, 

promovendo a comunicação polissêmica e a aprendizagem significativa (AUSUBEL 

apud MOREIRA; MASINI, 1982).  

Assim, fora exigido do mediador bastante autonomia para o trabalho a ser 

realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), especialmente em relação às 

mensagens para os participantes e feedback sem respostas as suas participações, 

uma vez que estes retornos não podem ser vistos como componentes meramente 

formais dentro do contexto tecnológico, mas representam uma maneira 

complementar de dar sentido ao material disponibilizado on-line.  

Além dos conteúdos disponíveis no AVA, outros tipos de interações se 

fizeram presentes (hiperlinks, links e objetos de aprendizagem), os quais também 

contaram com diálogo, questionamentos e elucidações, o que permitiu conferir ao 

conhecimento uma vivência ativa e participativa (VALENTE, 2014a; KENSKI, 2010).  

Esta construção leva a entender que o uso de tecnologias apropriadas ao 

contexto educacional e ao público-alvo do curso devem garantir ao aluno uma 

parcela de motivação e subsídios para apropriação dos conhecimentos, originando 

discussões sobre os principais temas, à medida em que estiverem contextualizados 

a partir da perspectiva dos participantes, o que contribui para transpor as inúmeras 

complexidades e desafios percebidos na realidade educativa.  

Desse modo, as ações do mediador ganharam destaque, posto que é ele o 

responsável por observar o processo de desenvolvimento dos alunos por meio das 

interações previstas em ambientes on-line. Um rápido olhar sobre seu papel remete 

a ideia da importância de se agir com humanização, interdependente do contexto no 

qual se encontram os sujeitos. Considera-se, portanto, que os participantes 

precisam se sentir acolhidos em todo o seu processo de construção e serem 

desafiados no exercício diário de suas atividades práticas, ao mesmo tempo possuir 
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automotivação para realizar seus estudos. Isso é possível, até certo ponto, por meio 

de uma interação mediada com qualidade, à luz de uma tutoria humanizada.  

A este respeito, sob influência de uma mediação com base na perspectiva 

“humanista” (ROGERS, 1997), considera-se que o professor seja o agente 

responsável pela mobilização do pensamento autônomo, uma vez que a 

“autoaprendizagem” é um dos critérios considerados imprescindíveis para a 

configuração e estruturação de uma abordagem de ensino para adultos (BELLONI, 

2012). Como proposta, é necessário sair do papel de agentes passivos para o ato de 

mediador do conhecimento, o que permite contribuir para as conquistas dos alunos e 

enaltecê-las. 

Assim, a referência à adoção de um modelo híbrido que incorpora as 

modalidades on-line e presencial, invertendo a lógica de organização da sala de 

aula, sendo sua escolha pela estratégia metodológica flipped classroom ou sala de 

aula invertida, que possibilitou o desenvolvimento do produto educacional, e permitiu 

que os participantes estudassem os conteúdos pela Plataforma, acessando o 

conteúdo em casa, e, no encontro presencial, realizassem exercícios, participassem 

de debates, seminários, entre outras ações propostas pelo professor (HORN; 

STAKER, 2015).  

Dessa forma, a reflexão, o debate e o aprimoramento educacional nestes 

contextos, passaram por um grande número de representações e indagações do 

que seja realmente espera do professor, visto que, o repensar sobre o ser e o fazer 

docente, passam a fazer parte de uma ação contínua, que não deve se restringir 

simplesmente a um momento de encontro previsto com este que se apresenta. Ao 

contrário, caracteriza-se como uma ferramenta a mais de motivação, que desperta a 

busca pela pesquisa e a construção de novos conhecimentos dentro de uma 

perspectiva inovadora ao despertar para diferentes práticas educacionais 

empreendedoras, desenvolvidas e implementadas nos ambientes pedagógicos. 

Finalmente, o estágio em docência presente no Programa de Mestrado se 

concretiza, então, como um importante componente do processo de construção 

desses saberes, concebendo o exercício prático como possibilidade ímpar de 

contato direto com realidade escolar, o que permite aos participantes vivenciarem 

experiências significativas junto ao cotidiano dos atores que integram a escola.  
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a relevância e os desafios da mediação na proposição prática de um 

curso de formação continuada (produto educacional) na educação básica e analisá-

lo como potencial recurso de desenvolvimento e fundamentação teórico-prática para 

a construção de ações impulsionadoras do pensamento empreendedor.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Discutir os pressupostos básicos das ideias inovadoras e associá-las ao 

contexto escolar; 

Avaliaras dimensões sobre o uso de adoção de novas práticas no processo 

ensino e aprendizagem;  

Apresentar aos participantes os princípios teóricos sobre os conceitos do 

empreendedorismo que os auxiliem no desenvolvimento de ações educacionais 

inovadoras; 

Apresentar e analisar os resultados da aplicação do produto educacional – 

Curso de Formação Continuada - como estratégia didática para o implemento do 

pensamento empreendedor na ação de educadores. 

 

1.1.3 Articulação entre a vivência do trabalho e a relevância do assunto 

 

Pesquisas no âmbito educacional, sobretudo voltadas ao campo do 

conhecimento - qualidade da educação - vêm se mostrando eficientes no que 

concerne à necessidade de se promover rearranjos educacionais, a fim de provocar 

mudanças onde a cultura escolar possa ser utilizada como importante viabilizador 

como parte das estratégias a serem realizadas nas escolas, em vista ao 

desenvolvimento de ações, cujos resultados dão visibilidade e causam impacto 

sobre o sucesso escolar (ALMEIDA; DALBEN; FREITAS, 2013; OLIVEIRA, 2013). 

Face a esse panorama, contou-se inicialmente com a elaboração de um 

projeto, para que se pudesse debruçar sobre três vertentes: i) buscar compreensão 

na literatura, em publicações, sobre o sucesso escolar, com base em escolas de 
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realidades distintas; ii) investigar por meio de pesquisa de campo evidências que 

confirmem o trabalho realizado pelos diretores escolares como sugestão à 

identificação de características empreendedora; iii) promover cursos de formação 

continuada, visando com isso discutir o desenvolvimento do pensamento 

empreendedor na ação de educadores. 

 Observando-se os primeiros resultados, constatou-se, na literatura, que as 

instâncias administrativas e pedagógicas têm se empenhado no desenvolvimento 

de ações que contribuam para a superação das dificuldades evidenciadas no 

cotidiano escolar. Diante disso, a pesquisa, segunda dimensão contemplada no 

projeto, incidiu sobre a caracterização das estratégias utilizadas pelos gestores. 

Nelas, se articula um trabalho de liderança e de envolvimento da equipe, 

encontrado, até certo ponto, num comportamento empreendedor. Finalmente, o 

contato realizado com o ensino, a partir de diferentes contextos sócio-econômico-

culturais, conferiu parcela de efetiva integração entre universidade-escola, tendo-se 

presente a formação docente de educadores.   

Diante dessas propostas, consideram-se iniciativas de novas propostas 

sobre o modo de condução das aulas, em que a figura do professor e, 

consequentemente, a apresentação de soluções para o trabalho a ser realizado com 

os alunos tornam-se condições fundamentais para o alcance das demais ações 

possíveis de serem construídas na escola, pautadas, até certo ponto, num ensino 

inovador, à medida que os interesses dos alunos se efetivem com as atividades 

propostas pelos professores, caracterizadas, sobretudo, pela adoção de novas 

metodologias (MORAN, 2014). 

Assim, a adoções de novas práticas devem se converter em medidas 

necessárias, quais possam promover o desenvolvimento de novas metodologias 

diante da prática pedagógica dos educadores, com vista ao alcance de uma escola 

democrática, onde gradativamente, consegue-se atingir novos objetivos e fazer com 

que todos os partícipes sejam agentes de transformação (PERRENOUD, 2011; 

BEHERENS, 1996; ZABALA, 1998; TARDIF, 2002; GADOTTI, 2003; MORIN, 2008). 

Nesse sentido, elaborou-se um curso de formação docente (produto 

educacional), desenvolvido a partir de uma sequência didática (SD), utilizada 

enquanto alternativa didática para elaboração do pensamento empreendedor dos 

professores e equipe pedagógica do Colégio Estadual Nilo Peçanha, onde ocupam 

cargos de docência e gestão.   
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Assim, para que ocorresse uma transformação pedagógica, foi necessário 

promover troca de conhecimentos e experiências acerca de temáticas ligadas ao 

contexto da Educação Empreendedora, relacionadas ao cotidiano escolar, com 

repercussão direta no planejamento, no desenvolvimento e nos resultados dos 

processos e ações educacionais.  

Em suma, o referido produto tecnológico tem como objetivo central promover 

de forma colaborativa momento de integração em que as equipes de trabalho 

possam buscar soluções criativas para as dificuldades apresentadas, tendo o aluno 

como o foco central desse cenário complexo.    

 

1.1.4 Organização do trabalho 

 

O estudo está dividido em cinco seções: esta, que apresenta a introdução; a 

segunda, na qual se apresentam as teorias de ensino e suas concepções, e o olhar 

do pensamento empreendedor a partir das transformações sociais; a terceira, que 

trata do re(pensar) sobre o “fazer docente” a partir de experiências significativas com 

o ensino; a quarta, que discute a proposição prática como estratégia de mediação na 

educação básica por meio da formação continuada, e, por fim, a quinta, na qual se 

propõe uma análise dos resultados das construções possíveis nestes espaços 

educativos, a partir de iniciativas que sugerem à adoção de soluções atreladas à 

ações do pensamento empreendedor. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Analisam-se, nesta seção, algumas evidências sobre diferentes modos de 

pensar na atualidade, quando muitas teorias promovem o rompimento de barreiras, 

recomendando a criação de situações de aprendizado que instiguem o aluno a ser 

mais proativo, mais colaborativo, desenvolvendo de forma ampla as habilidades 

cognitivas, sociais e pessoais. Embora não haja na literatura da área de ensino um 

modelo pronto para um trabalho a ser realizado em diferentes realidades e 

contextos, é possível apontar caminhos e rever estratégias de ensino, além de 

fomentar discussões, reflexões e até mesmo aportar recursos que possam servir 

como auxiliares na conduta frente à minimização das dificuldades enfrentados no 

cotidiano.  

 

2.1 CONCEPÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM E SUAS TEORIAS 

2.1.1 A abordagem pedagógica e a construção do conhecimento 

 

A abordagem pedagógica aduz a concepção de ensino e aprendizagem 

adotada pela instituição, uma vez que revela o direcionamento das ações 

educativas, as práticas que deverão ser evidenciadas e as atividades a ela 

direcionadas, além de imprimir significações sobre o papel do educador, em seu 

desenho de aprendizagem, nas estratégias adotadas e em sua forma de avaliar 

(FILATRO, 2009).  

A partir dessas considerações, propõe-se um estudo, ainda que elementar, 

porém necessário, sobre as principais teorias que abordam o pensamento 

pedagógico, uma vez que, desde a adoção ou não das tecnologias como 

instrumentos de aprendizagem, até a elaboração dos materiais e métodos de 

ensino, evidenciam-se diferentes formas de interação entre professor e aluno, as 

quais passam a ser consubstanciada pelas teorias pedagógicas adotadas, 

subjacentes a todas as etapas da aprendizagem.  

De base behaviorista e abordagem comportamental, tem-se a partir de 

Skinner (1996) sua máxima expressão com o uso da “máquina de ensinar”, surgindo 
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aí a educação tecnicista. Tal abordagem considera a possibilidade de aprendizagem 

por intermédio de exercícios que atenderiam as necessidades e ritmos individuais 

dos alunos, cujo comportamento é modelado pelas técnicas de ensino expressas 

nos materiais que procuram controlar o comportamento dos mesmos por estímulo e 

reforço. 

Surgem alguns movimentos de oposição à concepção de origem 

mecanicista, liderados pelo psicólogo norte-americano Carl Rogers. Este enfatiza a 

aprendizagem por meio da perspectiva humanista, que preconiza um modelo de 

ensino centrado no estudante. Para Rogers (1997), não seria possível ensinar 

diretamente outra pessoa, mas apenas facilitar sua aprendizagem, pois as pessoas 

conseguem atribuir significado e, portanto, aprender, quando estão envolvidas 

diretamente, isto é, quando a aprendizagem é significativa para elas (ROGERS, 

1997). 

Mais tarde, considerando o fato de a construção do conhecimento ocorrer a 

partir das trocas e experiências, por meio da partilha e reflexão, evidencia-se um 

movimento entre o fazer e o compreender (PIAGET, 1971). Encontra-se respaldada 

na concepção construtivista, a ênfase na construção do conhecimento pela ação do 

sujeito sobre o objeto do conhecimento, o que possibilita a autogestão e a cogestão 

da aprendizagem, favorece a reconstrução de conhecimento, a negociação de 

sentidos e saberes. Entretanto, a aprendizagem não ocorre apenas por iniciativa do 

aluno intrinsecamente motivado, é necessário que a educação, de modo geral, 

possa criar situações de ensino que propiciem a interação e a aprendizagem. 

Paralelamente, a perspectiva teórica sociointeracionista vygotskyniana 

(1998) afirma que a experiência significativa emerge no contexto e deve ser 

referência para orientar as intervenções pedagógicas. Desse modo, enfatiza a 

interação social e propõe a zona de desenvolvimento Proximal – ZPD, que 

representa a região situada entre o nível real e potencial de desenvolvimento, 

identificada no contexto sócio-histórico por meio da interação entre os pares.  

Todavia, a teoria da aprendizagem significativa (TAS), proposta por Ausubel 

(1982), refere-se aos diferentes estágios da solução de problemas e centra-se mais 

na forma de incorporação desses saberes, favorecendo diferentes formas de 

circulação e significação do conhecimento ao promover a comunicação polissêmica 

e a aprendizagem significativa.  
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Para os teóricos adeptos do Processamento da Informação (PI) buscam 

explicar mais detalhadamente como esses processos encobertos ocorrem, uma vez 

que se agregam os significados de pesquisa de como os seres humanos processam 

as informações - a programação dos computadores é o padrão da concepção. 

Assim, tem-se, a partir de Boruchovitch (1999), a seguinte afirmação: “a aquisição 

do conhecimento, [...] implica em que os indivíduos sejam capazes de ir além do 

conhecimento factual em direção ao desenvolvimento de uma capacidade de pensar 

sobre os próprios pensamentos”.    

Essas abordagens da construção do conhecimento, da aprendizagem 

humana, consideram o estudo das perspectivas psicológicas e incorporam, em suas 

teorias, a construção cognitiva, o que permite superar os aspectos estritamente 

técnicos e procedimentais da educação. A aprendizagem passa a ser vista como 

processo de interação e de construção do seu agir que lhe é próprio frente à 

experiência do conhecimento, por meio de uma aprendizagem voltada para a 

reflexão, que leva à conscientização, considerada o princípio ético de inserção 

crítica na realidade (STERNBERG, 2000).  

Diferentemente da abordagem comportamental, a ciência cognitiva é a área 

interdisciplinar mais abrangente nos estudos da cognição e apoia-se em uma 

cultura, desvelando a maneira como as pessoas pensam e agem, o que se torna 

possível identificar os mecanismos subjacentes ao pensamento humano. Assim, 

nessa nova epistemologia da psicologia cognitivista, concebe-se a “mente como 

manipulador ativo e construtivo de símbolos, a qual mediante uma diversidade de 

estratégias mentais, interpreta a informação para produzir o desempenho cognitivo” 

(VOSNIADOU, 1996, p. 97 apud GUIMARÃES, 2010).  

Nesse sentido, evidenciam-se pesquisas sobre o modo como os alunos 

constroem seu aprendizado e elas têm contribuído significativamente com o 

resultado dos processos de aquisição do conhecimento (BORUCHOVITCH, 1999; 

BZUNECK, 2004; SCHIAVONI; OLIVEIRA; ALLIPRANDINI, 2013;), que são 

possíveis por meio do uso de estratégias de aprendizagem cognitivas e 

metacognitivas1 adotadas por esses estudantes.   

                                                           
1 Metacognição é a atividade mental por meio da qual outros processos mentais se tornam alvo de 
reflexão (DAVIS; NUNES; NUNES, 2005, p. 211).  
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A partir dos modelos utilizados pelos professores em suas aulas, são 

observados pressupostos que fornecem evidências dos diversos modos de 

aprendizagem dos estudantes e que, muito embora o professor seja o detentor de 

diferentes conhecimentos, os estudantes participam muito pouco em sala de aula.  

Nesse sentido, respondem a esses anseios, atitudes que remetem a uma 

proposta pedagógica na qual os mediadores, além de assumir a responsabilidade de 

promover o desenvolvimento cognitivo de seus mediados, possam, conforme 

preconizam os adeptos do sociointeracionismo, criar uma relação, com base no 

ambiente educacional, com espaço aberto à iniciativa, ou seja, o locus de interação, 

mediação e construção do conhecimento.  

 

2.1.2 Mobilizar recursos tecnológicos e digitais e integrá-los à prática educativa 

 

À luz de algumas teorias anteriormente citadas, propõem-se novas 

evidências sobre a utilização e mobilização de recursos tecnológicos nos espaços 

educativos, as quais passarão a ser conduzidas a partir de novas formas de pensar 

sobre o processo de ensino e aprendizagem, a fim de fornecer elementos que 

possam criar uma aproximação entre o uso dessas ferramentas e a realidade 

concreta do aluno.   

A construção do conhecimento ocorrida na interação entre os pares é 

requisito básico de uma proposta pedagógica que considera o aluno como o centro 

do processo. Assim, o modelo na perspectiva prática, sugere que o professor deve 

se revelar enquanto “artesão”, artista ou profissional clínico que, por meio da sua 

sensibilidade, saiba detectar as necessidades dos alunos, e usar da criatividade 

para tratar as necessidades dos sujeitos e ainda, lidar com as incertezas e conflitos 

nas quais se configuram a vida cognitiva na escola.  

Considera-se, como proposto por Moran (2015) o desenvolvimento de uma 

nova prática na qual seja possível de o professor se revelar como “design de 

caminhos”: ele pode se transformar num “[...] agente e orientador de caminhos 

coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção mais aberta, 

criativa e empreendedora” (MORAN, 2015, p. 39). As peculiaridades exploradas por 

ele, ao se referir ao profissional como “design de caminhos”, enfatizam, como 

proposto por Kenski (2010), o desenvolvimento de uma nova epistemologia da 

prática profissional, uma necessidade prioritária, relacionada tanto aos modelos de 
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educação formal quanto à ideia de sugestão de uma nova proposta com participação 

ativa dos sujeitos.  

Dessa maneira, acredita-se que, a partir da abordagem ativa, possam ser 

desenvolvidos potenciais educativos, nos quais as tecnologias possam evidenciar 

diferentes maneiras de integrar os conhecimentos de forma inovadora e equilibrada, 

de modo a garantir uma educação de qualidade. Um processo de ensino-

aprendizagem que possa dosar as duas modalidades (on-line e presencial). Pensar 

dessa forma leva a um processo de autonomia, e o aluno, por meio desta, além de 

melhorar o uso do seu tempo, pode fazer uso de suas próprias habilidades, em 

discussões com seus pares, em aprendizagem mais profunda.  

Assim, sabe-se que a comunicação existente nas relações sociais, presente 

no processo de ensinar e aprender induz a diferentes modos de pensar na 

sociedade. Todavia, a partir da interferência das inovações tecnológicas, cabe ao 

professor, como agente facilitador do processo de ensino e aprendizagem, integrar o 

ambiente utilizando as redes de computadores e conduzir os alunos na direção da 

compreensão da educação através das tecnologias.  

Desse modo, enfatiza-se que os conhecimentos sistematizados a serem 

ensinados devem relacionar-se com a vida do indivíduo. Tal direcionamento seria 

possivelmente uma forma de permitir o esclarecimento ou mesmo de conduzir à 

reflexão crítica, para desenvolver a autonomia desses sujeitos no mundo. 

Moran (2015) traz importantes apontamentos sobre como o ensino deve se 

efetivar numa proposta pedagógica na qual seja possível discutir os interesses dos 

envolvidos aliados às suas necessidades, com recursos midiáticos que veiculam 

diferentes formas de circulação e de significação do conhecimento, promovendo a 

comunicação dialógica e a aprendizagem significativa (AUSUBEL apud MOREIRA; 

MASINI, 1982). Desse modo, comunicação e aprendizagem se inter-relacionam, 

uma vez que, ao comunicar, queremos de alguma forma também educar (DEWEY, 

2010; KENSKI, 2010;).  

Nesse debate, considera-se que a própria pessoa possa atribuir significado 

ao conhecimento, numa visão dialógica que permite diminuir a distância entre aquilo 

que se sabe e aquilo que se compreende, integrando conhecimento e atitudes do dia 

a dia. Assim, as tecnologias e os meios de comunicação, dialeticamente, poderão 

mudar nossa forma de viver em sociedade e, consequentemente, o ato de pensar.  
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Nosso conhecimento provém de suas fontes fundamentais do 
espírito, das quais a primeira consiste em receber as representações 
(a receptividade das impressões) e a segunda é a capacidade de 
conhecer um objeto mediante estas representações (espontaneidade 
dos conceitos); pela primeira é-nos dado um objeto; pela segunda é 
pensado em relação com aquela representação (como simples 
determinação do espírito). (KANT, 2001, p. 88). 

 

Assim, reitera-se que a forma como recebemos a informação implica como a 

interpretamos e fazemos uso dela, tal qual são seus significados e sua importância 

na vida de cada um. Dessa forma, sugere-se que tanto professores quanto os 

alunos, responsáveis pela significação dos saberes, utilizem conhecimentos 

científicos em experiências práticas, com diferentes estratégias, construídas 

colaborativamente por meio do trabalho em equipe, pesquisas, estudos de caso, 

resolução de problemas relativamente complexos e assim possam entender e 

usufruir das potencialidades tecnológicas do mundo que os cerca.  

Para tanto, é preciso entender que as relações que se configuram nos 

espaços interativos da aprendizagem digital implicariam, de certo modo, analisar o 

contexto dessas novas propostas e possibilidades, por meio de um novo patamar:  

 
A ação educacional consiste justamente em auxiliar o aprendiz, de 
modo que a construção de conhecimento passa acontecer. Isso 
implica criar ambientes de aprendizagem onde haja tantos aspectos 
da transmissão da informação quanto de construção, no sentido da 
significação ou da apropriação da informação (VALENTE, 2014b, p. 
144). 
 

O modo como sentimos o mundo a nossa volta revela-se em parte nas 

atitudes e na construção da nossa identidade. Portanto, a educação, na atualidade, 

se apresenta como um ambiente propício ao combate à própria estrutura social 

contemporânea, marcada pela impessoalidade e superficialidade. Esse objetivo 

pressupõe um trabalho de intencionalidade pedagógica no espaço educacional, com 

apoio de recursos tecnológicos atuais, mas amparado na reflexão.   

Nota-se que, nessas concepções, parte-se da ideia de que seja evidenciada 

uma aprendizagem significativa, ou seja, não basta apenas a exposição direta aos 

estímulos ou ao objeto de conhecimento, ao contrário, para que se cumpra o 

desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, faz-se necessário a interação mediada de 

qualidade por alguém que aproxima, que oferece um direcionamento rumo à 

aprendizagem.  
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Partindo desse pressuposto, mostra-se a necessidade de um agente humano 

que se interponha entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Esse sujeito, por sua 

vez, torna-se responsável por organizar, selecionar, interpretar e elaborar aquilo que 

foi experimentado de acordo com as necessidades dos sujeitos mediados.  

 
O papel do professor em todas as épocas é ser o arauto permanente 
das inovações existentes. Ensinar é fazer conhecido o desconhecido. 
Agente das inovações por excelência o professor aproxima o 
aprendiz das novidades, descobertas, informações e notícias 
orientadas para a efetivação da aprendizagem. (KENSKI, 2001, 
p.103).  

 

Nesse contexto, ao relacionar a educação com a comunicação, evidencia-se 

a importância do saber profissional ao mobilizar os diferentes recursos tecnológicos 

à sua prática pedagógica, a fim de garantir uma educação suficientemente ampla 

para uma sociedade em constante modificação (KENSKI, 2010). Todavia, vale 

ressaltar que, muito embora as contribuições das teorias construtivistas e 

sociointeracionistas tenham exercido influência sobre as abordagens e práticas na 

educação, entre as orientações existentes, em se tratando na educação com 

utilização de recursos tecnológicos, por exemplo, “os modelos tradicionais e/ou 

behavioristas são ainda fortemente predominantes” (BELLONI, 2012, p. 31).  

Contudo, mesmo no ensino regular, haja vista que entre as orientações 

existentes, elaboradas com base em uma nova leitura de uma nova sociedade 

contemporânea mediatizada pelos diferentes recursos tecnológicos, há também a 

necessidade de se alterar os programas para permanecer em sintonia com as 

mudanças em curso na sociedade:   

 

O desenvolvimento de pesquisas sobre metodologias de ensino mais 
ativas [...]... centradas no estudante e tendo como princípio sua maior 
autonomia, passa a ser condição sine qua non para o sucesso de 
qualquer experiência [...]... a produção de conhecimento nessa área 
pode vir a ser extremamente proveitosa também para o 
aproveitamento didático do ensino convencional.  (BELLONI, 2012, p. 
31) (grifos do autor).  

 

Assim, há uma necessidade em se adaptar o uso de diferentes metodologias, 

numa visão que vai além do ensino meramente técnico, com transmissão do 

conhecimento. Considera-se, portanto, que a metodologia deverá fomentar os 

processos reflexivos sobre a educação e a realidade social por meio de diferentes 
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experiências práticas e, ainda, contribuir para o trabalho em redes, o que permite 

também valorizar a formação da atuação do sujeito na vida social e humana.  

 

2.1.3 As transformações sociais e o pensamento empreendedor contemporâneo 

 

A partir de alguns estudos, com base no histórico do empreendedorismo, 

pretende-se extrair por meio do diálogo elementos presentes na sociedade 

contemporânea, sujeita a mudanças aceleradas. Considera-se que os estudantes 

têm acesso à informação pelas mais diversas mídias, todavia faz-se necessário que 

os alunos possam fazer parte dessas mobilizações, tão essenciais para 

interpretação dos problemas reais emergentes na atualidade.  

A origem do termo empreendedorismo é mais antiga do que se pensa, 

remontando à Idade Média, cujas construções teóricas deram origem à palavra. Nos 

dias atuais, em diferentes contextos e sociedades, ao que parece, ainda não foi 

possível identificar uma definição precisa que possa descrever de forma clara o 

desafio da elaboração do conceito que transita sobre o “saber empreendedor”.  

Faz-se necessária a retomada das ideias de Costa, Barros e Carvalho 

(2011), que nortearão algumas considerações, que se somarão a outras e são parte, 

ainda que minimamente, da compreensão sobre a lógica comercial no qual se 

instalou no bojo de sua construção, sendo esta muitas vezes usada como 

subterfúgio para reprodução do sistema capitalista.  

Considera-se, portanto, que estes indícios teriam suas raízes em 

concepções consolidadas a partir do século XIX, quando o termo empreendedorismo 

teria sido propagado em “larga escala”, compreendido como mola propulsora do 

desenvolvimento econômico, conforme aponta López-Ruiz (2007, p. 30): “para a 

continuidade do desenvolvimento do capitalismo torna-se imprescindível o 

surgimento do empreendedorismo como fenômeno de massa”.  

Contudo, propõe-se um entendimento do termo empreendedorismo anterior 

à época capitalista, tomado como referência às definições de autores como Boava e 

Macedo (2011, p. 4). Para os autores, a palavra é originária do latim – imprehendere 

– e significava “[...] prender nas mãos, assumir e fazer”; no francês – entrepreneur – 

a essência do significado da palavra estaria relacionada “aquele que está entre ou 

intermediário”.   
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Em contraponto a esta concepção, o conceito de empreendedorismo era 

utilizado na Idade Média associado à ideia de “não correr riscos”, pois descrevia o 

modo pelo qual um participante ou administrador desenvolvia seus “projetos”. Desse 

modo, os clérigos foram considerados como os empreendedores da época, ou seja, 

respondiam pelos projetos arquitetônicos (SEBRAE, 2016, p. 71).   

Somente no ano de 1725, o economista irlandês Richard Cantillon utilizou a 

palavra empreendedorismo para designar “como alguém que corre riscos” 

(SEBRAE, 2016, p. 72). Em meados do século XVII, o termo estaria amplamente 

divulgado para designar um acordo de prestação de serviços estabelecido entre 

empreendedor e governo, no qual os lucros ou prejuízos eram assumidos pelo 

prestador, neste caso, o empreendedor.  

A partir do século XVIII, tendo em vista as grandes revoluções, a Francesa e 

a Industrial, e o processo de industrialização ocorrido no mundo todo, capitalista e 

empreendedor passaram a ter papéis diferenciados, resultantes das novas formas 

de pensamento da época (SEBRAE, 2016). Para os pesquisadores Hisrich e Peters 

(2004, p. 29), o termo empreendedorismo definido para época relacionava-se àquele 

que assume riscos e possui capacidade de começar algo novo.  

Todavia, somente a partir de Cantillon foram introduzidas definições distintas 

entre o empreendedor (aquele que assume riscos) e o capitalista (aquele 

responsável pelo capital), o que teria dado a ele o reconhecimento da própria 

criação do termo (SEBRAE, 2016). Essa definição se concretizou no papel do 

empreendedor como alguém disposto a correr riscos, uma vez que, com base nas 

observações realizadas junto às atividades de manufatura da época, esses 

indivíduos realizavam compras de mercadorias com preço certo e vendiam a preços 

incertos (DOLABELA, 2008), conceito que vai ao encontro das observações de 

Cantillon, conforme apontado anteriormente.  

Assim, em meio às transformações ocorridas na organização da sociedade, 

era possível identificar a distinção entre empreendedores e capitalistas, sobretudo 

relacionadas às formas de se reger os negócios. Jean Baptiste Say associou suas 

características às ideias de inovação e os via “como agentes de mudanças”. 

Segundo Say (1982 apud SEBRAE, 2016, p. 75), “um empreendedor para ter 

sucesso deve ter capacidade para julgar, perseverança diante dos obstáculos, e um 

conhecimento do mundo tanto quanto do negócio”. 
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Contudo, em meados do século XIX e início do século XX, tendo em vista as 

mudanças econômicas, políticas e sociais, era possível identificar, no bojo dessas 

construções, que os empreendedores eram comumente confundidos com 

administradores, substancialmente pelo ponto de vista econômico, ou visto de outra 

forma, aquele que organiza a parte operacional com vista ao lucro. Finalmente, 

somente em meados do século XX, estabeleceu-se sua relação com o conceito de 

inovação, conforme preconizou Say (1982), ao atribuir-lhe de fato a inovação como 

uma das suas principais virtudes e desafios.   

Paralelamente, o termo empreendedorismo tomaria outras definições, 

associando-se quase que com exclusividade “ao crescimento no desenvolvimento 

econômico”, porém, preveem sua notoriedade ao estabelecer sua relação com a 

“inovação” (FILION, 1999). Para Joseph Schumpeter, em 1950, o empreendedor, 

grosso modo, caracteriza-se como uma pessoa que age de forma criativa, sendo 

capaz de fazer sucesso com inovação, o que permitiu maior visibilidade ao tema ao 

associá-lo “à inovação – destruição criativa”. Nessa construção, cabe ao 

empreendedor a combinação de capital e trabalho como fatores de produção que se 

articulam (SCHUMPETER 1982, p. 56).  

 Na atualidade, de acordo com Silveira et al. (2010), empreendedorismo é o 

movimento de mudança causado por um agente social e neste sentido, mais do que 

nunca, a sociedade precisa de empreendedores de todos os tipos, sobretudo 

àqueles preocupados em transformar oportunidades em realidade, relacionadas a 

diferentes formas de pensar e agir, e que vislumbrem criar valor social e econômico 

para a vida em sociedade.   

Nessa direção, pode-se compreender que há, portanto, certo consenso 

sobre as características do empreendedor de sucesso, sendo estas associadas à 

capacidade de “inovar”, de modo a determinar formas novas de identificação de 

oportunidades. Há, portanto, uma perspectiva forte, relacionada ao modo como os 

empreendedores em série pensam o que explica parte de seu comportamento pouco 

convencional. Assim, hoje, conceber e discutir a inovação em seu processo 

dinâmico significa romper com alguns paradigmas e associá-la aos diversos 

comportamentos adotados por pessoas dentro ou fora das organizações.  

 Em 1970, Peter Drucker introduziu o conceito de risco. Ele afirmava que, para 

uma pessoa tornar-se empreendedora, ela necessita arriscar em algum negócio 

(SILVEIRA et al., 2010). No entanto, existem definições distintas para o 
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empreendedorismo, como o empreendedorismo empresarial; o empreendedorismo 

social; o empreendedorismo juvenil; além do rural e do corporativo, além, é claro, de 

outras formas de se empreender.  

 Ao se apresentar em detalhes as definições de um empreendedor social, são 

considerados também os benefícios da aproximação desse conceito com a 

educação, uma vez que se acredita na relevância desse tipo de empreendorismo 

para o trabalho com os alunos na escola e comunidade. Desse modo, caberia a 

esses profissionais da educação concentrar suas ações no implemento de soluções 

que facilitassem a resolução das dificuldades identificadas na escola e na 

sociedade, adotando tendências e trazendo soluções inovadoras para problemas 

sociais e ambientais.  

 Os empreendedores, em qualquer segmento, por definição, podem ser 

considerados, conforme aponta Dees (1998, p. 5), como “inovadores, desbravam 

novos territórios, desenvolvem novos modelos e fazem abordagens pioneiras”. Por 

conseguinte, o empreendedor social é quem protagoniza um negócio social, busca 

soluções para uma questão social, por meio da modelagem de negócios, 

considerada a viabilidade e a sustentabilidade econômica da ação. Melo Neto e 

Froes (2002, p. 9) defendem um protagonismo a favor do desenvolvimento social 

que pode ser entendido como uma possibilidade “para solucionar problemas sociais 

e não é direcionado para mercados, mas para segmentos populacionais em situação 

de risco social (exclusão social, pobreza, miséria, risco de vida”.  

Assim, no empreendorismo social, o objetivo predominante é a contribuição 

para a transformação social. Concentra suas ações no implemento de soluções 

facilitadoras das dificuldades sociais, adotando tendências e trazendo soluções 

inovadoras para problemas sociais e ambientais emergentes, enxergando inclusive 

problemas ainda não reconhecidos pela sociedade.  

 

2.2 O USO DE NOVAS ESTRATÉGIAS EM OPOSIÇÃO ÀS VELHAS PRÁTICAS  

2.2.1 A modalidade Blended Learning: uma metodologia para a aprendizagem ativa 

 

Mesmo com a variedade de recursos da internet para o desenvolvimento de 

cursos e programas, no contexto do Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA), 

existem modelos mais “tradicionais”, nos quais o ensino didático é simplesmente 
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transposto para a realidade on-line. Assim, ampliam-se as possibilidades sobre os 

diferentes modos de pensar a educação a partir da utilização desses ambientes, 

com variações maior ou menor do uso de ferramentas. Todavia, espera-se construir 

novos espaços potencialmente capazes de ampliar as possibilidades de 

aprendizagem.  

Com o advento das tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC), o uso da modalidade e-learning se consolidou em países como Canadá e 

Estados Unidos, “quando parte das atividades são realizadas totalmente a distância 

e parte é realizada em sala de aula, caracterizando o que tem sido denominado de 

ensino híbrido, misturado ou blended learning” (VALENTE, 2014b, p. 84) 

O modelo proposto pelos autores Horn e Staker (2015) destacam que o 

ensino híbrido surgiu com o ensino on-line. Este, inicialmente, foi criado como 

possibilidade de oferta para reposição de aulas, para recuperação de notas ou, 

como sugerem os autores, para tornar o aluno mais independente. Todavia, o ensino 

híbrido é a modalidade que envolve a utilização das tecnologias com foco na 

personalização das ações de ensino e de aprendizagem, apresentando aos 

educadores formas de integrar tecnologias digitais ao currículo escolar. Além disso, 

essa abordagem apresenta práticas que integram o ambiente on-line e presencial, 

tendo como meta principal a aprendizagem de qualidade (HORN; STAKER, 2015).  

Inicialmente, o escopo desta abordagem trazia forte tendência ao exercício 

da “autoaprendizagem on-line”, o que reforçava uma concepção estruturada dentro 

dos preceitos da concepção mecanicista, de abordagem behaviorista, em que a 

aquisição do conhecimento reflete incorporação de comportamentos técnicos, 

visíveis pela automação e repetição. Nesse modelo de ensino, não existia o divórcio 

entre conhecimentos teóricos e práticos; a prática era quase que inexistente ou 

reduzia-se ao mínimo, reforçando-se, assim, a apropriação dos conceitos teóricos, 

sem que se fizesse de fato, a relação destes com experiências concretas.  

Contudo, mais tarde, seria necessário considerar uma interação mediada, ou 

seja, um mediador, neste caso, o próprio professor, que se colocasse entre o sujeito 

e o objeto de conhecimento. As concepções vêm sendo substituídas, crescendo o 

reconhecimento e a valorização de um profissional que possua competências 

específicas para mediar a aprendizagem, ou seja, o simples acesso à informação 

não significa, o bom emprego das tecnologias para construção do conhecimento.  
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Com destaque, o modelo Blended Learning, como abordagem pedagógica, 

preconiza uma prática ativa, centrada no estudante, com possibilidade de produção 

de significados apoiada em discussões previstas de forma interativa on-line. Essas 

discussões remontam o universo de investigação e exploração dos saberem 

produzidos e manifestados presencialmente pelos estudantes.  

Assim, a participação dos professores é imprescindível para a realização de 

forma efetiva desses eventos, que preveem a interação direta dos alunos, em um 

processo de construção ativa, sendo possível considerar que esse tipo de interação 

é capaz de causar (ainda que de forma incipiente) transformações na formação 

pessoal dos estudantes.  

O contato com a realidade do conhecimento acadêmico no “formato on-line” 

pode ocasionar, nos estudantes, mudanças em projetos a serem desenvolvidos na 

sociedade, assim como é capaz de propiciar temáticas contemporâneas a um 

grande número de alunos, que passam a ser vivenciadas nos encontros presenciais.  

Esses propósitos relacionados à vivência e à experiência dos estudantes 

passam a ser referenciais para a elaboração de outras metodologias e devem se 

constituir em oportunidade para os alunos realizarem seus próprios estudos. Nessa 

perspectiva, com base nas experiências de Bergmann e Sams (2016), os 

professores podem explorar as potencialidades das tecnologias para melhorar a 

interação com seus alunos, dando aos educadores a chance de conhecê-los melhor.  

 
Ao perambularmos pela sala de aula, nós testemunhamos a criação 
de seus próprios grupos de colaboração. Eles passam a se ajudar, 
em vez de dependerem exclusivamente do professor como único 
disseminador do conhecimento. (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 24).  

 

Por definição, destacam os autores, o ensino híbrido é o ensino on-line, com 

algum elemento de controle do estudante. Necessariamente, os alunos precisam ter 

acesso aos materiais via internet, onde podem buscar informações por meio dos 

conteúdos disponibilizados. Além disso, devem prever encontros presenciais, que 

podem ser realizados na própria instituição.  

Desse modo, as experiências dos estudantes serão resultado de momentos 

integrados entre as duas modalidades (presencial e a distância). No momento 

virtual, são realizados monitoramentos sobre seu progresso, em atividades de 

acompanhamento individual ou em grupo (HORN; STAKER, 2015, p. 34). 



34 
 

Consequentemente, não se poderá separar “prática de teoria”, conforme 

apresentados nos modelos híbridos abaixo:  

 
 
Rotação por estações: ensino conduzido pelo professor em 
pequenos grupos; aprendizagem individual; leitura individual modelar 
e independente; Laboratório Rotacional: parte do ensino online é 
realizado em laboratórios de informática, com monitores; Rotação 
Individual: Os estudantes alternam em um esquema individualmente 
personalizado entre modalidades de aprendizagem – cronogramas 
diários de acordo com suas necessidades individuais e, por último, 
Sala de Aula invertida: os estudantes têm lições ou palestras online 
de forma independente. As “lições de casa” são resolvidas 
presencialmente e os “conteúdos expositivos” são apresentados 
online. (HORN; STAKER, 2015, p. 34).  

 

O modelo na perspectiva prática, com referência à “Sala de aula invertida”, 

ao admitir a complexidade do ensinar, sugere ao professor, nas palavras de Horn e 

Staker (2015), poderão utilizar diversos recursos participativas de forma on-line, 

onde deverão ser previstas a elaboração de estratégias de ações, com subsídios 

dos materiais disponibilizados na plataforma, visando dessa forma, estender seus 

aprendizados em casa. Os encontros presenciais são retomados e neles será 

proposta a elaboração de projetos, tendo em vista detectarem necessidades e usar 

de criatividade para enfrentar as situações únicas, ambíguas, incertas e conflitantes 

que configuram na vida cognitiva na realidade.  

Nesse contexto, deve-se pensar prioritariamente na aprendizagem prática, 

para a prática e a partir da prática. A orientação didática confia na aprendizagem por 

meio da experiência com os alunos, numa espécie de continuidade de ações que 

possam ser retomadas tanto nos espaços convencionais previstos para o estudo, 

quanto em espaços não formais, conforme pressupostos teórico-práticos expostos 

abaixo:   

Em uma sala de aula invertida, os estudantes têm lições ou palestras 
on-line de forma independente, seja em casa, seja durante um 
período de realização de tarefas. O tempo na sala de aula, 
anteriormente reservado para instrução do professor, é, em vez 
disso, gasto no que costumamos chamar de “lição de casa”, com os 
professores fornecendo assistência quando necessários. (HORN; 
STAKER, 2015, p. 43). 

 
Assim, outros elementos podem conferir notoriedade ao trabalho realizado 

junto aos alunos, como por exemplo, a criação de fóruns de discussões 

participativas que possam ser incorporados à realidade temáticas abordadas no 
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ensino. Neste sentido, a seleção de objetos de aprendizagem, tais como links, 

hiperlinks são utilizados para aprofundamento nas leituras, e podem conferir novas 

visões contextualizadas sobre as principais ideias fomentadas.  

O modelo previsto nesta abordagem prática sugere ao professor uma nova 

atuação: ele mesmo como artesão. Assim, por meio da sua sensibilidade, saberá 

criar exercícios com os quais os alunos possam contribuir colaborativamente. A 

ausência de estratégias pode comprometer sobremaneira a construção do 

conhecimento pelos participantes e inclusive impedir a inferência de resultados 

sobre a aprendizagem deles, tendo como subsídios critérios selecionados para 

deliberação ou apropriação dos conhecimentos. Vários autores já apontaram para 

as evidências sobre a questão peculiar de estratégias como essas: “não é a 

atividade extrínseca que conta, mas o valor intrínseco da discussão que importa” 

(BRINDLEY; WALTI; BLASHKE, 2009 apud BATES, 2016, p. 175), uma vez que o 

“uso pelo uso” pode subverter o caráter efetivo da atividade.  

Assim, com base numa perspectiva interdisciplinar, acredita-se nessa 

proposta metodológica, pautada na integração de conhecimentos que se articulam 

e estabelecem conexões, visando atingir níveis cada vez mais avançados nos 

processos de construção dos saberes. Desse modo, atividades previstas em 

contextos on-line, por meio do qual se organiza o conhecimento, possibilitarão a 

cada área do saber, a partir dos pontos fundamentais que se encontram, identificar 

em que momento se alinham ou se complementam. Isso remete ao que Morin 

(2008) chama de um “pensamento organizador”, que atravessa as disciplinas, 

dando uma espécie de unidade e construindo uma noção de totalidade. 

Afora esse quadro das possibilidades do uso dos TDIC na educação, 

observa-se a necessidade do implemento de uma proposta pedagógica que procure 

responder aos problemas revelados como fundamentais e possíveis de intervenção. 

 

2.2.2 O Design Thinking e a incorporação de novas estratégias à educação 

 

A característica mais marcante do Design Thinking está relacionada ao seu 

processo de inovação, além do fato de ser uma prática centrada no ser humano, 

envolvendo, portanto, diferentes pessoas, que passam a se relacionar por um 

objetivo comum. Por essas e outras razões, a ideia é focar no “problema”, ou seja, 
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criar um repertório com os alunos para que os mesmos possam resolver situações 

por meio de proposições práticas, as quais passarão a agregar valor às suas vidas 

ao possibilitar interações e aprendizagens constantes.  

Considera-se que vivemos em uma sociedade altamente conectada, podemos 

encontrar nas ferramentas digitais possibilidades para potencializar as metodologias 

de ensino e aprendizagem, fazendo uma integração de tempos e espaços. 

Analisando o contexto em que são disponibilizadas as atividades on-line, em 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), considera-se ser pertinente o uso de 

estratégias facilitadoras e mediadoras, de modo que os alunos possam ser 

orientados a fazer uso das ferramentas disponíveis num espaço de comunicação 

dialógica, de construção ativa e afetiva.  

 A realização de aulas alicerçadas na elaboração de problemas é uma das 

opções didáticas a serem aplicadas em sala (MOREIRA, 2012). Propor atividades 

nas quais os alunos possam trabalhar com resolução de problemas direciona a 

atenção para o tema de uma maneira diferente, o que torna a aula mais interativa e 

atrativa do ponto de vista da aprendizagem significativa (AUSUBEL apud MOREIRA; 

MASINI, 1982) e fortalece o relacionamento entre professor-aluno e aluno-aluno.  

 Essas propostas assemelham-se às ideias dos estágios sobre as estratégias 

da solução de problemas (AUSUBEL apud MOREIRA; MASINI, 1982), que 

possibilitam a elaboração de respostas a problemas suscitados: “[...] necessita ter 

um papel ativo para significar e compreender essa informação segundo 

conhecimentos prévios, construir novos conhecimentos, e saber aplicá-los em 

situações concretas” (VALENTE, 2014b, p. 81). Nessa construção, recebe grande 

consideração o papel ativo dos sujeitos, que incorpora diferentes práticas ao se 

enxergar inserido no processo de construção. 

 No universo vasto sobre a utilização de diferentes ferramentas tecnológicas 

para produzir engajamento, ao considerar as diversas maneiras pelas quais os 

alunos podem apreender o conhecimento e ao utilizar de distintas situações-

problemas, o professor favorece a assimilação dos significados dos conceitos. 

Desse modo, reitera-se a necessidade de utilizar esses conceitos estudados na vida 

prática.  

 No universo econômico, o conceito de design tem se tornado um elemento 

muito importante tendo em vista que tem sido objeto de discussão de diversas 

pesquisas (VIANNA, 2012). Nesse contexto, o pensamento do design permite aos 
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administradores desenvolverem uma visão sistêmica que consegue olhar o todo e, 

ao mesmo tempo, focar em determinadas partes.  

Desse modo, no mercado econômico e empresarial, Dornelas (2008) 

apresenta a criação de novos modelos de negócios, nos quais a forma como nossa 

sociedade se configura imprime um universo propício ao trabalho a ser realizado. 

Assim, a ferramenta Design Thinking tem se tornado uma importante estratégia no 

mundo empresarial, quebrando o paradigma da administração científica, de um 

pensamento linear, dando existência a uma "melhor forma". Para Vianna (2012, p. 

1), o Design Thinking2 pode ser desenvolvido como implemento à geração de ideias 

de inovação desejáveis, “já que lida com problemas complexos, com ênfase no 

usuário e em fatores de restrição, sendo capaz de reformular o modelo de negócio 

ou a proposta de valor”.  

No conceito empresarial, o design passou a ser requisitado para solução de 

problemas complexos, na área estratégica, no âmbito social e econômico. Para o 

autor Vianna (2012, p. 13), “[...] é a maneira como o designer percebe as coisas e 

age sobre elas que chamou a atenção de gestores, abrindo novos caminhos para a 

inovação empresarial”.  

Todavia, a necessidade de inovação tem exigido de gestores, 

administradores, coordenadores pedagógicos, professores, pedagogos, editores 

autores, desde que consigam transpor-se no pensamento dos designers, ou seja, 

como solucionadores criativos na resolução de problemas.  

Nesta perspectiva, considera-se que os desafios do professor na sala de 

aula, ou do grupo de professores na escola, torna-se relevante diante da 

possibilidade em identificar oportunidades, organizar recursos e disponibilizar 

liderança para solucionar problemas da escola e comunidade do entorno. 

Convergem-se, portanto, ao conceito de empreendedorismo social, uma vez que, 

em seu conceito de inovação, a utilização desta ferramenta prioriza a criação de 

ideias inovadoras, uma vez que se utiliza da perspectiva humana, centrada no outro.  

  Assim, o Design Thinking traz como suas bases conceituais, a importância 

do foco nas pessoas envolvidas no processo, ao refletir sobre o que pode agregar 

                                                           
2 A ideia de popularizar a utilização do Desing Thinking para educadores foi inicialmente 
implementada pela empresa americana de design e inovação IDEO, de Palo Alto, na Califórnia, 
região hoje denominada Vale do Silício por abrigar boa parte das empresas de tecnologia mais 
inovadoras do mundo. 
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valor à vida delas. Desse modo, reitera-se, enquanto proposta, a possibilidade de 

criar inovação “centrada no ser humano”. Para o Sebrae (2016, p.1):   

 
Aplicar o Design Thinking significa trazer questionamentos 
intermináveis sobre a melhor forma de criar o novo, descobrir o 
inexplorado e obter algo realmente funcional. Inovar é criar valor para 
os clientes e isso exige a busca daquilo que ainda não existe.  

 

Para executar tal ideia é preciso uma mentalidade avançada, ou seja, 

desprender-se de velhos hábitos para se transformar num agente de implemento de 

soluções. Possuir mente flexível, isenta, na medida do possível, de preconceitos e 

certezas absolutas. Assim, “o Design Thinking significar acreditar que podemos fazer 

a diferença, desenvolvendo um processo intencional, para chegar ao novo, a 

soluções criativas e criar impactos positivos” (INSTITUTO EDUCADIGITAL, 2017) 

Todavia, uma das suas características mais marcantes é o fato de estar 

centrado no ser humano, tomando-o como ponto primordial e necessário. Assim, o 

Design Thinking considera ainda elementos socioafetivos, como a empatia, sendo 

“uma abordagem que busca a solução para os problemas de forma coletiva e 

colaborativa, em uma perspectiva de empatia máxima com seus stakeholders 

(interessados nos negócios) ” (ENDEAVOR, 2015).  

Para a empresa e os negócios, o Design Thinking pode atuar em três 

dimensões: praticabilidade (técnica), viabilidade (econômica e financeira) e 

desejabilidade (faz sentido para as pessoas) (VIANNA, 2012). Nesse aspecto, a 

abordagem centrada no ser humano envolve as diferentes pessoas que se 

relacionam com o produto ou serviço e por essa razão o designer trabalha em um 

processo multifásico e não linear, que permite interações e aprendizados 

constantes.  

Assim, suas principais características assentam-se na construção de três 

pilares ou pontos de vista, para gerar novas ideias: Colaboração (trabalhos que 

ofereçam a participação ativa de todos os sujeitos); empatia (capacidade de nos 

colocarmos no lugar do outro) e a experimentação (aplicação de iniciativas e testes 

que coloquem em prática parte das conclusões que chegaram). Outra característica 

é a mente flexível, isenta (na medida do possível) de preconceitos e certezas 

absolutas.  

Para Lehman e Conceição (2010), no plano educativo, o Design Thinking 

foca na experiência do aprendiz ao considerar três dimensões: agir 
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(comportamental), sentir (emocional) e pensar (cognitivo). Assim, são tomadas como 

importantes características para o desenho de um Modelo de Design de 

aprendizagem centrado no sujeito.  

Tim Brown, CEO da IDEO e idealizador do método Design Thinking for 

Educators, lançado em 2012, propõe cinco etapas para a construção da estratégia 

Design Thinking. Na citação a seguir, reunimos esses importantes passos:  

 
Descoberta (em conjunto, os participantes definem quais são suas 
principais necessidades e identificam os problemas para os quais é 
preciso buscar soluções); interpretação (procuram-se inspirações, 
discutem-se ideias e insights até que um ponto de vista seja definido 
para o desenvolvimento da etapa de ideação); ideação (está aberto o 
espaço para um brainstorming, buscando-se muitas e diferentes 
ideias); experimentação (inclui a aplicação de iniciativas e testes que 
coloquem em prática ao menos parte das conclusões tiradas em 
fases anteriores) e, finalmente, chega-se à evolução (desenvolve-se 
o conceito inicial através dos testes realizados e do retorno 
conseguido através da solução criada). (BROWN, 2017, p. 59-81).   
 

Desse modo, a exigência de um “plano de ação” (LEHMAN; CONCEIÇÃO, 

2010), tendo a experiência do seu aprendiz como foco principal, se caracteriza, 

nesta proposta, pelo fato de os educadores serem incentivados a criar soluções 

criativas para as atividades de ensino e de aprendizagem por meio de um processo 

que envolve cocriação, ou seja, muita troca de ideias para chegar a um objetivo 

comum.  

 

2.2.3 A experiência com a Sequência Didática no ensino do empreendedorismo 

 

O ensino do empreendedorismo não deve restringir-se ao ensino superior, 

mas associar-se a novos patamares de discussão na educação básica, uma vez que 

seus preceitos permitem implementar novas práticas a serem transpostas para a 

resolução de possíveis dificuldades dentro dos espaços educativos. Ao trazer à tona, 

a realidade educacional vivida é capaz de incorporar, em atos concretos, o pensar e 

o fazer, teoria e prática.  

A sequência didática (SD), por sua vez, passa a ser considerada como um 

importante instrumento de aprendizagem do momento em que traz elementos sob a 

forma de elaboração do conhecimento. Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, 

p. 82), uma sequência didática pode ser definida como “um conjunto de atividades 
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escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 

ou escrito”. 

Como elemento primordial da elaboração de uma “matriz curricular de 

referência”, passa ser um elemento norteador do processo de construção, na qual é 

possível se articular por meio de estratégias de ensino, apontadas por Araújo e 

Mazur (2013) como “Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS)”. 

Assim, dentro da abordagem significativa, a SD se consolida como importante 

alternativa que se efetiva na aplicação de metodologias variadas.  

Desse modo, o planejamento previsto em uma SD, por meio da estruturação 

de uma “Unidade didática”, se constitui efetivamente  

 
Em objeto de trabalho específico do professor, quando organiza e 
sistematiza a abordagem de conhecimentos, de habilidades e de 
valores de educação formal, visando desenvolver aprendizagens 
significativas nos alunos. Decidir sobre a seleção, organização e 
desenvolvimento de estudos e de experiências de educação formal 
constitui-se em atividade pedagógica complexa desempenhada pelo 
professor quando ensina como objetivo de colocar o estudante, como 
sujeito ativo, diante do seu processo de aprendizagem. (DAMIS, 
2006, p. 105).  

 
Assim, algumas instituições têm caminhado para o rompimento das barreiras 

e buscado oportunizar situações de aprendizado que instiguem o aluno a ser mais 

proativo, colaborativo, capaz de desenvolver competências sociais, pessoais e 

cognitivas, priorizando o seu envolvimento em todo o processo educacional. No 

processo de planejamento e organização dos conhecimentos, permite aos alunos 

que irem além do conhecimento factual, mas, sobretudo, despertar o interesse, 

relacionado aos fenômenos científicos, tendo em vista que pode oferecer uma 

explicação plausível para as situações identificadas.  

Assim, diante do papel que deverá assumir o professor nesse contexto, 

coopera-se, portanto, para extração de elementos presentes nas relações dentro 

dos espaços educativos. Estes elementos são entendidos como a própria mudança 

na sociedade, quando os meios educacionais tradicionais já não acompanham as 

expectativas dos alunos. A partir de novos direcionamentos didáticos, eles poderiam 

ser transpostos para a resolução de problemas cotidianos identificados na escola e 

no meio social, ligados, sobretudo, ao emprego de atitudes empreendedoras 

significativas.   
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O pressuposto de que o desenvolvimento de um perfil empreendedor na 

esfera pública é desejável e, portanto, devem existir procedimentos para alcançá-lo, 

não garante por si só, sua legitimidade. Como ferramenta de análise inicial, sugere-

se a disposição de criar mecanismos para fazer valer os valores que os benefícios 

do pensamento empreendedor demandariam.  

 Desenvolver e implantar diferentes propostas é, sem dúvida, um dos 

importantes papéis da Educação. Sendo responsáveis pelo processo de 

conhecimento dos alunos, os professores podem, fundamentando-se nas aulas, 

implementar ações viabilizadoras para conduzir os alunos a um melhor 

aproveitamento dos estudos, o que permite compreender a instituição como “espaço 

dialógico”.  

 Desse modo, necessita-se conceber um modelo de educação que permita 

estabelecer uma relação entre formação que seja viabilizadora da pesquisa e de 

projetos, além de criar uma cultura institucional de desenvolver e aplicar 

conhecimentos, tornando os conteúdos muito mais significativos.  

Desse modo, na produção da unidade didática, ora prevista como 

instrumento norteador para construção do pensamento empreendedor, na formação 

para a ação docente, seguiu-se uma adaptação da orientação metodológica de Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97), portanto as seguintes estruturas formaram a 

SD:  

 
  Figura 1 – Etapas da SD  

Momento 01 APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

Temática trabalhada  Palestra: Como o professor pode ser empreendedor na Sala de 
Aula? 

Momento 01.1 PRODUÇÃO INICIAL  

Temática trabalhada Sondagem sobre as expectativas dos participantes:  
Atividade “Três tempos em mim" 

Momento 02 UNIDADE 01 

Temática trabalhada Concepções teóricas sobre os princípios educativos na escola 

Momento 03 UNIDADE 02 

Temática trabalhada Planejamento sob a perspectiva educacional - saber 
empreendedor 

Momento 04 UNIDADE 03 

Temática trabalhada Análise da realidade e intervenções possíveis – saber fazer 
empreendedor 

Momento 05 PRODUÇÃO FINAL 

Temática trabalhada  Gerenciamento de projetos - saber ser empreendedor 

  Fonte: elaboração própria (adaptado)  



42 
 

A figura 1 representa as discussões sobre as principais temáticas 

trabalhadas, tendo como pano de fundo o debate sobre os princípios do pensamento 

empreendedor. A seguir, são apresentados os procedimentos realizados mediante a 

aplicação da SD:  

Momento 1: (Apresentação da situação): visualização de um vídeo, depois 

os alunos são desafiados a responder: como o professor pode ser empreendedor na 

sala de aula?   

Momento 1.1: (Produção inicial): apresentação da Atividade “Três tempos 

em mim” – Adaptada do Manual do Empreendedor (SEBRAE, 2016).  Este momento 

é extremamente importante, uma vez que a ideia é comparar o que sabem (o que 

pensam a respeito de um determinado assunto) antes e depois do desenvolvimento 

das atividades previstas.  

Momento 2 (Unidade 1): neste primeiro módulo, aqui adaptado para 

“Unidade I”, propõe-se conduzir os participantes a compreender as diferentes 

abordagens educativas inovadoras, na perspectiva da sua realidade, na qual o papel 

das relações se constitui em um dos temas centrais na formação dos sujeitos.  

Momento 3 (Unidade 2): a segunda unidade, “Planejamento sob a 

perspectiva educacional - saber empreendedor”, é voltada para os principais 

aspectos relacionados ao sucesso escolar, entre eles: o acompanhamento dos 

alunos e o engajamento dos professores, que podem ser tomados como elementos 

primordiais em relação à aprendizagem, tendo em vista o viés empreendedor nos 

aspectos relacionados ao pensamento e direcionamento das ações conjuntas.  

Momento 4 (Unidade 3): análise da realidade e intervenções possíveis: “saber 

fazer empreendedor”. Esta unidade propõe-se criar condições favoráveis para que 

os participantes possam discutir e desenvolver projetos que evidenciem a criação de 

soluções para as dificuldades evidenciadas no dia a dia escolar, com vista a 

apresentar ideias sobre o implemento dessas ações.  

Momento 5 (Produção final): a quarta e última unidade, “Gerenciamento de 

projetos - saber ser empreendedor”, apresenta os resultados da pesquisa e propõe 

medidas de solução para os problemas encontrados, procurando garantir o apoio de 

toda equipe para o implemento das ações em projetos a serem desenvolvidos na 

escola.  

Ao final, propõe-se a refletir sobre os temas que pontuaram todos os 

momentos previstos na sequência didática, desde a apresentação da situação até a 
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produção final. Esses momentos culminaram na apresentação pelos participantes do 

que aprenderam no decorrer do processo conforme afirmam Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 98): “no momento da produção final, o aluno pode pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos e, com o professor, medir os progressos 

alcançados”. Desse modo, o curso contou com um catalisador das ações produtoras 

do pensamento empreendedor.  

Em resumo, foram elencadas estratégias que permitiram a construção de 

alguns conceitos teóricos sobre a visão empreendedora e, ao mesmo tempo, 

possibilitaram o contato dos participantes por meio de experiências significativas que 

pudessem ser apresentadas e otimizadas no AVA, tendo como objetivo construir 

soluções sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. 

 

 

2.3 DESENVOLVER ATITUDES SOCIAIS E DE AUTORIA: O SER DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
2.3.1 O ensino e sua ação mediadora nos espaços formativos  

 

O professor, em qualquer nível de atuação, além de outros tantos saberes 

necessários à prática educativa, atua como mediador pedagógico desse processo. 

Assim, a compreensão da complexidade da prática pedagógica, compreendida a 

partir de um espaço onde se ocorrem intercâmbios, está de certa forma cumprindo 

seu papel de garantir o processo formativo diretamente vinculado à realidade 

escolar, e indiretamente, favorecendo a mudança gradual nas ideias de inovação no 

ensino.  

O estudo sobre o ensino mediado pelo uso de tecnologias se constitui num 

importante campo da pesquisa, sobretudo ao se analisar os resultados das 

construções possíveis a partir das interações previstas em contextos on-line 

(VALENTE, 2014; BELLONI, 2012; MORAN, 2015). Da mesma forma, é possível 

apontar a partir de experiências de pesquisas desenvolvidas e da prática 

pedagógica reflexões, estratégias de ensino, com vista auxiliar os professores a 

ocuparem um papel mais ativo frente os desafios que se colocam à sua prática 

(BACICH et al., 2015).    

Desse modo, os recursos midiáticos podem corresponder ao ideal de 

construção do pensamento complexo previsto em sua interação com o meio, ao 
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favorecer diferentes formas de comunicação e de significação do conhecimento, 

promovendo a educação polissêmica e a aprendizagem significativa (AUSUBEL 

apud MOREIRA; MASINI, 1982), em uma linguagem compatível com o ambiente on-

line.  

Ensinar crianças, jovens e adultos em nossa sociedade, parece, nos dias 

atuais, um dos maiores desafios previsto na ação humana e parte das funções da 

escola que tem tomado diversas direções. Na perspectiva sociointeracionista, por 

exemplo, preconiza-se o desenvolvimento de habilidades - simbólicas e técnicas – 

para além de uma aquisição mais profunda dos elementos que permeiam a visão 

democrática e transformadora da escola com base nas mediações, nas interações. 

Segundo Libâneo (2004), sempre há interação quando pessoas estão juntas, todavia 

aquela que se busca na escola é a que permite aos sujeitos envolvidos se 

apropriarem do conhecimento produzido e acumulado pelos homens no decorrer da 

história.  

Diferentemente do que se acredita, há na literatura de ensino diversas obras 

que contemplam modelos de referências de elaboração didática e recursos 

metodológicos que se constituem numa base fundamental e prática com orientações 

e proposições práticas de direcionamentos pedagógicos. No entanto, reconhece-se 

a importância de se reconhecer o modo pelo qual as pessoas aprendem 

(BUROCHOVITCH, 1993) e ainda, evidenciam-se a importância de se considerar as 

diferentes realidades e a diversidade cultural dos estudantes.  

Assim, a utilização de novas estratégias, até o implemento de uma nova 

metodologia para o ensino, serão inúteis se a concepção sobre aprendizagem 

estiver atrelada à ideia de reprodução cultural da sociedade. Nesse sentido, é 

possível apontar que o modo pelo qual o professor interpreta sua realidade, 

justificam seus posicionamentos e dão direcionamento sobre as escolhas das 

estratégias de ensino no decurso de suas ações educativas.  

Segundo Gauthier (1998), os saberes dos professores são plurais e 

apresentam-se como um "amálgama" de saberes vindos tanto da formação inicial ou 

continuada, como da própria prática. Esses saberes são interpretados e traduzidos 

em sua ação com os alunos em sala de aula, e suas atitudes carregam 

características comportamentais e ideológicas, história de vida profissional, 

concepções acerca do ofício em sala de aula, dentre outros aspectos (GAUTHIER, 

1998).   
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O modelo de currículo de Formação de professores no Brasil, criados a partir 

da década de vinte, permearam as propostas dos currículos de ensino das escolas 

primárias e secundárias, o que corresponde a uma herança calcada numa 

concepção europeia de ensino. A estrutura curricular dos programas de formação da 

academia manifesta na trajetória educativa e assistida por estes docentes 

evidenciou sua expressividade num modelo de educação voltado à 

profissionalização docente “pedagogia, didática, psicologia e filosofia”, com vista 

garantir de forma efetiva a formação de um profissional qualificado na área (LIMA et 

al. apud OLIIVEIRA, 2013, p. 323). 

Considera-se, que esta condição trouxera algumas consequências, 

evidenciadas nas falas de Freire, que introduz que compreender o processo para 

uma profissional da educação é, em suma, altamente relevante, uma vez que 

conduz os homens à “humanização”. Freire faz inferência sobre a forma de se 

compreender não só a própria realidade, como também se dedica parte desta 

compreensão sobre a proposição reconstrutiva desta realidade “quando se diz ao 

educador como fazer tecnicamente uma mesa e não se discute as dimensões 

estéticas de como fazê-la, castra-se a capacidade de ele conhecer a curiosidade 

epistemológica” (FREIRE; PASSETI, 1994-1995b, p. 87).  

Assim, assentaram-se propostas na qual os processos de ensino foram 

convertidos em situações “de um profissional que sabe e conhece para um aluno 

que não sabe e não conhece” (LIMA et al. apud OLIIVEIRA, 2013, p. 324), o que 

possibilitou diferentes interpretações e análises a partir das dificuldades enfrentadas 

pelos estudantes. Isso reforça os conceitos de que o conhecimento é transmitido de 

alguém que sabe para alguém que não sabe “como uma espécie de substância que 

passa de um para o outro”, havendo, então, uma supervalorização do meio em 

relação ao sujeito que aprende.   

Com base nessas situações, enfatiza-se o papel fundamental da resolução 

de problemas na estrutura cognitiva, em condições nas quais estejam previstas a 

autogestão e a cogestão da aprendizagem, o que favorece a reconstrução do 

conhecimento, a negociação de sentidos e saberes, envolvendo a tomada de 

decisão diante de uma problemática. 

Além dessas considerações, reforça-se o conceito de “organização escolar”, 

espaços educativos onde as práticas se revelam por meio das interações, trocas, 

experiências e mensagens nos diferentes modos de comunicação existentes na 
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dinâmica escolar. Conforme a teoria histórico-cultural, a “atividade humana 

mediatiza a relação entre o ser humano e o meio físico e social” (LIBÂNEO, 2004, p. 

2), vislumbrando a importância das mediações. 

Assim, no contexto da educação, Almeida (2009) propõe que a proposta 

pedagógica parta de um “modelo pedagógico” que possibilita ao docente assumir 

uma postura mediadora, o que permite criar condições para que os interesses e 

conhecimentos prévios dos alunos sejam de fato, aproveitados junto aos conteúdos 

propostos nas atividades.  

Nessa mesma direção, apontam-se ainda, a necessidade de o professor 

aprender a mobilizar recursos tecnológicos, em vista a maximização de suas 

potencialidades ao integrá-las de forma equilibrada e inovadora à sua prática 

educativa. Apontam-se desse modo, que os conhecimentos ensinados devem 

relacionar-se com a vida do indivíduo. Nessa perspectiva, considera-se que o ensino 

possa se efetivar com o apoio das ferramentas tecnológicas, desde que aliada à 

comunicação afetiva “aprender a partir das histórias de vida e dos sonhos de cada 

um dos alunos” (MORAN, 2015, p. 33).  

Assim, para além do estabelecimento de uma análise profunda junto às 

práticas de ensino dos professores desenvolvidas em diferentes contextos da 

educação, percebe-se que os mesmos devem prever no planejamento de suas 

ações cotidianas, momentos de reflexão junto às estratégias adotadas, como uma 

espécie de “reflexão na e sobre a ação” para então, converter-se em um 

investigador da própria aula (SCHÖN, 2000), onde seja possível retomar à análise 

da realidade, com vistas a um entendimento que considera que a simples exposição 

direta aos estímulos ou aos objetos de aprendizagem não garante, por si só, o 

desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. 

Neste sentido, uma situação peculiar, poderá ser aplicada ao se trabalhar 

com os procedimentos didáticos com direcionamento à intencionalidade de 

mudança, ao alcance de um professor mediador, cujo núcleo é a qualidade do 

processo ensino aprendizagem, sendo este considerado como um importante 

agente no favorecimento de resultados mais positivos sobre o aspecto da 

aprendizagem.    

 

 

 



47 
 

2.3.2 Do incentivo à pesquisa para a proposta de soluções no trabalho com projetos  

 

Nesta abordagem, procura-se evidenciar nova perspectiva, que garanta a 

aproximação e a interação dos sujeitos por meio de discussões acerca do contexto 

do empreendedorismo. Assim, no que diz respeito à condição de aceitação das 

inovações, tal conceito é amplamente defendido pelos teóricos clássicos do 

empreendedorismo como sendo a força motriz do próprio pensamento, como 

alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade (DOLABELA, 2008).  

 O conceito do empreendedorismo assumido hoje emerge da conjuntura atual 

da sociedade, onde as transformações foram tomadas como principal 

direcionamento das relações humanas. Assim, a educação se apresenta não 

somente como possibilitadora de inserção neste contexto, mas revela-se como 

facilitadora no favorecimento ao assumir novas posturas frente aso desafios da 

atualidade.    

Com efeito, o empreendedorismo se mostra um tema muito importante, 

atrelado ao contexto da educação, o mesmo poderá no setor público, ser 

representado como um agente de transformação e mudança, sendo, portanto, um 

ator social (VALADARES; EMMENDOERFER, 2015). Ao considerar este desafio 

educacional, faz-se pertinente, voltarmos nossa reflexão para o estudo desta 

temática, e compreendê-lo dentre do contexto social manifestado na sociedade.  

Na década de 1970, o empreendedorismo se apresentava como 

característica própria de cada pessoa, ou seja, “inata”, sendo possível observar 

práticas que facilitavam o trabalho e automaticamente os descreviam como “bons 

empreendedores” (VALADARES; EMMENDOERFER, 2015). Hoje, segundo as 

concepções de McClelland (1961 apud GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008, p.3), 

observa-se o que esse pesquisador procurou chamar de “comportamento 

empreendedor”:  

(i) uma atitude moderada face ao risco; (ii) o desenvolvimento de 
atividade instrumental nova e vigorosa; (iii) a assunção de uma 
responsabilidade individual pelas consequências dos atos em face de 
novas iniciativas; (iv) a capacidade de antecipação de possibilidade 
futuras; (v) o desenvolvimento de habilidades organizacionais e 
decisórias.  
 

 Nesse contexto, desenha-se uma nova postura na qual se destaca a postura 

do empreendedor atrelado ao ato de inovar (DRUCKER, 2008), ou seja, considera-
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se este tipo de comportamento inerente à própria de inovação, o que permite seu 

desenvolvimento enquanto ser que pode ser mais. Neste entendimento, está 

implícita a ideia de desenvolvimento do “espírito empreendedor” e é neste aspecto 

que surge o caráter imprescindível da educação. É errônea a ideia em se associar o 

empreendedorismo a “traços de personalidade”, mas assumidos por aspectos 

comportamentais relacionados à atitude e à capacidade de inovação como processo 

permanente, continuo.   

Nesse sentido, Dolabela (2008) busca não só compreender a realidade do 

empreendedorismo na esfera pública, mais precisamente no ambiente escolar, como 

também se dedica a certa posição reconstrutiva dessa realidade. Em termos gerais, 

o empreendedorismo escolar é apontado, na literatura especializada nacional, como 

fator relevante para o processo de construção e de produção de conhecimentos 

necessários ao ser docente (DOLABELA, 2008).  

Como resultado desse processo de construção, segundo Dolabela (2008), o 

empreendedor de qualquer segmento deve, contudo, direcionar suas ações para 

implementar a geração de valores na comunidade. Assim, no tocante às suas 

características, este autor afirma que: 

 
É empreendedor, em qualquer área, alguém que sonha e busca 
transformar o seu sonho em realidade. Esta concepção abrange 
todos os tipos de empreendedor: os que atuam na empresa, no 
governo, no terceiro setor, numa relação de emprego, dirigente, 
autônomo ou proprietário. (DOLABELA, 2008, p. 79).  

 

Diante disso, a partir das discussões, Dolabela afirma que o empreendedor é 

o especialista inexistente. Isso significa que a educação básica deve impedir que 

iniciativas empreendedoras sejam vedadas. Assim, configura sobre o papel do 

professor uma possibilidade concreta de identificação e valorização de elementos 

culturais, das comunidades locais presentes nas relações dentro dos espaços 

educativos.  

Em vista disso, Valadares e Emmendoerfer (2015) consideram o fato de que 

o empreendedorismo pode ser empregado no setor público, todavia reiteram a 

necessidade de se compreender suas peculiaridades, sobretudo limitações, diante 

dos aspectos legais, orçamentários e de políticas públicas envolvidas em suas 

ações. Assim, para se promover o rompimento do distanciamento entre 
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empreendedorismo e o setor público deve-se considerá-lo como um conceito ainda 

em construção, polissêmico, complexo e pouco explorado (MORAIS et al., 2015).  

Outrossim, ao empreendimento reflexivo é que o diálogo entre docentes, 

discentes e as comunidades, possam articular propostas e servir como subsídios de 

incorporação e valorização de novas direcionamentos didáticos no agir pedagógicas 

e possibilitar uma efetiva contribuição positiva, de modo a propor desafios para a 

resolução de problemas cotidianos identificados na escola e no meio social, ligados, 

sobretudo, ao emprego de atitudes empreendedoras significativas   

 Desta maneira, propõe-se um (re)pensar sobre a sociedade atual a partir de 

uma perspectiva diferente. Assim, busca-se conceber um modelo de educação que 

permita estabelecer uma relação entre formação que seja viabilizadora da pesquisa 

e de projetos, além de criar uma cultura institucional de desenvolver e aplicar 

conhecimentos, tornando os conteúdos muito mais significativos.   

 Para Moran (2015), o discurso pedagógico evidencia o modo como essa 

forma de produção de conhecimento poderia ser trabalhada. Como estratégias 

previstas, sugere-se a ideia de iniciativas que possam trabalhar com a 

problematização: “pesquisa e transposição do conhecimento para problemas reais” 

(MORAN, 2015, p. 37). Com base nesse preceito, Saviani (1993) afirma que a 

problematização consiste em lançar desafios que necessitem de respostas para 

determinadas situações: “a essência do problema é a necessidade [...], um 

obstáculo que é necessário transpor, uma dificuldade que precisa ser superada, uma 

dúvida que não pode deixar de ser dissipada” (SAVIANI, 1993, p.2526). 

 Observa-se a necessidade de aliar o saber científico às experiências práticas, 

para que possam resultar num conjunto de conhecimentos significativos, numa 

proposição de que a junção dos saberes, por meio de ação pedagógica adequada, 

facilitadora do processo ensino-aprendizagem, possa ser validada no conhecimento. 

Nessa direção, é possível encaminhar algumas discussões que consideram 

as iniciativas sobre o modo de condução das aulas, em que a figura do professor e a 

apresentação de soluções para o trabalho a ser realizado com os alunos tornam-se 

condições fundamentais para alcançar as demais ações possíveis de serem 

construídas na escola.  

Diante disso, a partir da análise e discussões pertinentes sobre as atitudes 

dos professores e equipe pedagógica, coopera-se, portanto, para extração de 

elementos presentes nas relações sociais dentro dos espaços educativos, os quais, 
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com os devidos encaminhamentos didáticos, podem ser transpostos para a 

resolução de possíveis dificuldades, além de servir para a reflexão sobre a realidade 

escolar em relação à questão das principais práticas adotadas por seus atores, ao 

emprego de atitudes empreendedoras significativas, provocadas por uma mudança 

na realidade.    

 

2.3.3 Experiências com a inovação no ensino: elevar a qualidade da educação 

 

Dentre as temáticas em que estão envolvidos os principais desafios da 

educação nos dias atuais, destaca-se o papel da escola. Como instituição social que 

é, tem seu cotidiano interpretado e vivido pelas diversas situações exercidas por 

aqueles que a representam, sendo o professor o principal responsável pelo 

desenvolvimento das atividades relativas ao saber, que são validadas por uma 

mudança de postura do professor frente ao ensino, quando este assume diferentes 

práticas pedagógicas.  

Tomadas em seu sentido amplo, educação e inovação sempre foram 

elementos essenciais e inseparáveis junto aos processos de ensino e 

aprendizagem. Desde as grandes transformações, sobretudo a partir dos anos 

noventa, ficou marcada e evidenciada uma nova trajetória no cotidiano e na 

evolução do homem na sociedade. Dada essa condição, sabe-se que a mudança de 

comportamento dos alunos na contemporaneidade estimula o pensamento na busca 

por novas teorias em uso mais pedagógico para melhor usabilidade.   

Embora a experiência humana tenha sido representada durante muito tempo 

pela mediação ocorrida pelo processo de socialização e linguagem, Marcuschi 

(2002), nos apresenta a necessidade em se considerar estudos mais aprofundados 

relativos às inovações tecnológicas do século XX, no qual estejam previstos as 

experiências individuais e em grupos decorrentes destes novos tipos de linguagem, 

por exemplo, telemática e digitais.  

É notável a importância de estímulos para gerar novas oportunidades de 

implementar e usar ferramentas tecnológicas na educação. Essas ideias já se 

faziam presentes nas discussões preconizadas por Joseph Schumpeter (1982), 

ainda no século XX, todavia, ao contrário do que se possa pensar, quando se 

discute a condição de oferta como uma atividade exclusivamente pensada para 

atender determinada demanda, na concepção desse autor, essa atividade não 
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produz riqueza. Por analogia, podemos supor que, propondo estratégias 

diferenciadas, estamos respondendo à criação de novas demandas, ou seja, 

pensando na perspectiva do aluno primeiro para, então, entregar a “educação” ou, 

nas palavras de Brown (2017, p. 37): “precisamos aprender a colocar as pessoas em 

primeiro lugar”.  

Nesta análise, supõe-se que o aluno deva ser destaque, a interação entre 

professor e estudante se dá, necessariamente, pela possibilidade da relação do 

“olhar para com o outro”. Pela prática do Designer Thinking, Brown (2017) propõe o 

despertar do olhar para o espírito inovador, no tocante à aceitação do outro. Esse 

despertar se efetiva através das palavras: “necessitamos ver o que as pessoas não 

fazem e escutar o que elas não dizem”. Nesse sentido, como característica 

marcante, no processo de inovação no ensino, propõe-se a centralidade no “outro” 

(BROWN, 201, p.37-38). 

Assim, pensando exatamente no que é melhor para os alunos em sala ou 

qual a melhor solução para os meus alunos, a partir dos anos 80, Bergmann e Sams 

(2016) reinventaram a forma de “dar aulas”. Estes autores foram os precursores da 

adoção de novas propostas didáticas ao evidenciarem a inversão lógica da sala de 

aula por meio da “flipped classrom” ou, como ficou conhecida no Brasil, “sala de aula 

invertida”. Mais tarde, Horn e Staker (2015) propuseram novas discussões sobre 

como implementar essa inversão, nas quais se estruturam princípios fundamentais 

sobre motivar o aluno para o estudo e desenvolver habilidades sociais e de autoria, 

numa abordagem com base nas metodologias de aprendizagem ativa.  

Todavia, em suas funções didáticas, o contexto da sala de aula e as 

experiências com aprendizagem por meio do ensino deveriam produzir “uma 

transformação no aprendiz, para que este, graças ao seu aprendizado, se tornasse 

diferente, melhor, mais capaz, mais sábio” (CASTRO, 2001, p. 16). Dessa forma, 

entende-se o papel do professor enquanto mediador em exercício de atividades 

complexas, com atributos diferentes e diversos, no que tange ao exercício de 

propiciar ajuda pedagógica necessária aos alunos para que possam aprender e 

construir conhecimentos.  

Todavia, materializar a aprendizagem na sociedade contemporânea, que 

enxerga a tecnologia a partir de uma visão mercadológica, é romper com o 

paradigma milenar da educação como transmissão do conhecimento. Assim, a 

prática do professor só fará sentido, nessa perspectiva, se associada a este novo 
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contexto, o que pressupõe a disposição, articulação e introdução de outros 

conceitos, tais como linguagem, estética, dialogicidade e semiótica (TARDIF; 

LESSARD, 2011).  

Nesse sentido, nas palavras de Brown (2017, p. 37-38), colocar as pessoas 

em primeiro lugar é trabalhar com o sentido de pertencimento e, assim, converter a 

“condição de demanda” para “condição de oferta”, ou ainda, “é ajudar as pessoas a 

articular as necessidades latentes que podem nem saber que têm”. Nessa mesma 

direção, considera-se, como proposto por Bacich et al (2015), um melhor 

aproveitamento do tempo, com o objetivo de garantir o trabalho com a 

personalização do ensino, com foco em cada estudante.   

A partir dessas reflexões, enfatiza-se o importante papel do mediador, uma 

vez que, além de realizar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, pode 

sistematizar práticas e procedimentos de ensino, prestando auxílio aos processos 

educativos, incentivando os alunos a envolverem-se em atividades que preveem 

desde a resolução de problemas simples, como a aplicação dos conceitos, até o 

incentivo da exploração de possibilidades, em busca de soluções criativas, em 

atividades criativas e desafiadoras.  

Desse modo, a partir dessa abordagem, deve-se apostar em estratégias que 

permitam a exploração de conhecimentos prévios dos alunos e a elaboração de 

conceitos científicos (e vice-versa), ou seja, fomentar atividades formativas como 

importante critério para novas oportunidades de estudos e personalização, o que 

permite utilizar os conceitos científicos em uma atitude metacognitiva (pensar em 

seu próprio aprendizado), ajudando o aluno a ter consciência e a deliberar sobre seu 

conhecimento.  

As diferentes abordagens teóricas contempladas na adoção de um modelo 

híbrido de ensino, tanto na educação formal quanto na aprendizagem on-line, devem 

principalmente responder aos problemas revelados como fundamentais e passíveis 

de intervenção, devendo considerar a percepção do todo como ponto fundamental 

para o entendimento de cada uma das partes que, juntas (on-line e presencial), 

contribuirão para com o processo educativo (HORN; STAKER, 2017).  

Desse modo, busca-se contribuir com discussões que utilizam variações 

metodológicas incentivadoras de diferentes maneiras de mediar os conhecimentos 

em contextos híbridos, a partir do uso de estratégias para discutir possibilidades de 

personalização, nas quais o desempenho dos estudantes representam indícios sob 
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os quais se consolidará uma prática pedagógica que eleve o nível da aprendizagem, 

a partir de experiências concretas, a favor de aprendizagens mais significativas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia e as etapas para elaboração do 

Produto Educacional.  

 

3.1 MÉTODOS E TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Para cumprir os objetivos propostos neste estudo, foram utilizadas as 

pesquisas bibliográficas, de campo e analítica. Enquanto abordagem, esse estudo 

classifica-se como qualitativo, o qual foi considerado como a mais apropriada para o 

seu desenvolvimento, uma vez que propõe a inserção na realidade investigada para 

melhor desvendá-la e compreendê-la.  

Com vistas a obter uma melhor sistematização dos dados a serem 

pesquisados, adotou-se como estratégia inicial, a pesquisa bibliográfica, que, 

segundo Gil (2010), é executada com material já elaborado e é requisito de quase 

todos os estudos científicos. Após a caracterização dos dados encontrados em 

diversas fontes impressas e on-line, para coletar dados mais abrangentes a respeito 

da temática, empregou-se a pesquisa de campo, por meio de um estudo de caso.  

Conforme esclarece Yin (2005, p. 19), “os estudos de caso representam a 

estratégia preferida quando [...] o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real”. E ainda, na perspectiva de Lüdke e André 

(2015, p. 20), estudo de caso nos favorece “quando queremos estudar algo singular, 

que tenho um valor em si mesmo [...]”.  

A realidade escolar foi escolhida de forma aleatória e inicialmente, realizou-se 

uma entrevista com a equipe pedagógica, prevendo identificar a relevância do 

assunto, por meio de oferta de um curso de formação continuada, (produto 

educacional), na qual previa a adoção de um modelo híbrido de ensino e organizado 

a partir de uma sequência didática (SD), tendo como pano de fundo a construção do 

pensamento empreendedor na Educação Básica.  

Assim, fora realizado um primeiro contato, no decorrer da Semana 

Pedagógica da Escola Estadual Nilo Peçanha, o que permitiu criar uma aproximação 
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entre pesquisadora e comunidade escolar. Como abordagem inicial, foi proferida 

uma palestra de sensibilização, ocorrida no mês de fevereiro, de 2017. Neste 

momento, foram coletadas novas impressões por meio das falas dos participantes, 

quando foi possível obter evidências sobre a relevância em sua proposição prática 

do curso.  

Essa observação possibilitou realizar uma espécie de “sondagem” inicial 

sobre o fenômeno pesquisado, sendo garantida à pesquisadora a possibilidade de 

registrar as reações dos sujeitos em situações de falas espontâneas sobre a 

abordagem da temática. Conforme Lüdke e André (2015, p. 26), “a observação 

possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens”. Esse tipo de coleta de 

informações, por meio da observação e registro, possibilitou uma melhor 

compreensão sobre os aspectos demonstrados a posteriori, o que permitiu conferir 

ao estudo o levantamento de novas hipóteses a serem comprovadas.   

Esta pesquisa caracteriza-se como abordagem qualitativa, analítica e 

exploratória, pois propôs sua imersão na realidade investigada para melhor 

desvendá-la e compreendê-la, o que permite, segundo Minayo (2002, p. 32), 

preocupar-se, “portanto, com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais”. 

Ao final dos dados coletados, contou-se com a aplicação de um questionário, 

respondido pelos participantes no final do curso e, ainda, com as suas produções 

por meio dos seus registros na Plataforma. Desse modo, a análise dos conteúdos 

torna-se mais adequada para elucidar os achados, pois ela tem como objetivo 

investigar os sentidos dos dados coletados, para além da simples leitura do real 

(BARDIN, 2009), o que evidenciou as ideias de soluções encontradas pelos 

professores como consequência dos desafios que lhes foram propostos durante o 

curso em experiências significativas com o ensino.  

Além disso, mostraram-se oportunas as análises de conteúdo com base nos 

pensamentos de Schumpeter (1982), Dolabela (2008), Kenski (2014), Moran (2014) 

e Valente (2014), o que permitiu delimitar os encaminhamentos metodológicos desta 

técnica, sob a análise destes autores quanto aos estudos propostos na temática, 

para interpretação dos dados. Tais autores revelaram-se enquanto teóricos e isso 

permitiu uma visão holística do tema, prevendo novas pesquisas em educação.  
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Com base nessas observações e nas indicações dos autores acima 

mencionados, que impulsionaram a análise a partir da teoria de Bardin (2009), 

apresentam-se as etapas desenvolvidas: i) Aspectos teóricos sob a construção do 

pensamento empreendedor, com vista explorar novas oportunidades em educação; 

(ii) A re(construção) do olhar do professor-pesquisador com base no 

desenvolvimento de projetos, e, por último, (iii) o uso das teorias significativas e o 

foco na perspectiva do sujeito.  

Como etapa inicial, foi empregada a análise do material coletado por meio do 

questionário, com vistas a identificar maior ou menor incidência de respostas dos 

pesquisados, conferindo maior confiabilidade aos aspectos observados Em seguida, 

evidenciaram-se análises das participações que foram elencadas a posteriori, a 

partir do recorte das temáticas previstas nas participações dos fóruns e coletadas na 

plataforma.   

Posteriormente, a fim de sistematizar as etapas das construções sobre os 

procedimentos adotados, foi proposta inicialmente uma revisão sistemática sobre as 

construções das falas dos participantes nos fóruns. E, na quarta e última etapa, a 

partir dos relatos produzidos e diante dos dados levantados, partiu-se para um 

sistema de categorização das respostas. Nesse interim, procedeu-se a análise de 

conteúdos, tendo em vista as ponderações descritas pelos respondentes e avaliadas 

à luz das sugestões de Bardin (2009).  

Todavia, essa categorização reforça a ideia de que as respostas possam a 

descrever a representação de ideal dos sujeitos pesquisados, posto que, por meio 

dessa abordagem, foi possível uma análise mais crítica sob a realidade dos 

participantes, o que permitiu, até certo ponto, um repensar sobre o papel desses 

sujeitos, de modo a considerar a construção de novos olhares em possíveis 

adaptações de trabalhos futuros.  

 

3.2 ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

3.2.1 Etapas para elaboração do produto educacional 

 

O curso de Formação Docente (produto educacional) desenvolvido e 

apresentado nessa dissertação se projeta com base nos estudos e concepções 

teóricas do construtivismo de Piaget (1971) e sociointeracionismo de Vygotsky 
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(1998). A vertente didática está baseada em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

Tais abordagens forneceram subsídios metodológicos que nortearam o uso das 

estratégias por meio da relação entre teoria e prática. Essas estratégias foram 

consideradas nas especificidades que as diferenciam e que, no entanto, mesmo que 

distintas, as complementam. Nessa perspectiva, acredita-se que o aluno constrói 

seu conhecimento no momento em que, na relação consigo mesmo, com seus 

pares, com os professores e com o mundo, reconstrói suas estruturas cognitivas e 

consegue modificar sua realidade (VYGOSTSKY, 1998). 

No intuito de manter a consonância com essas concepções e com vista a 

garantir uma metodologia que privilegiasse a ação dos sujeitos sobre o objeto do 

conhecimento, foi elaborado um produto educacional no qual se buscou considerar a 

relevância da participação colaborativa. 

A partir dos encontros realizados no primeiro semestre de 2016, na disciplina 

Educação Empreendedora: Trabalho e Tecnologia, ministrada pelo Prof. Dr. Jair de 

Oliveira, observou-se que os sujeitos têm papel ativo em seu processo de 

construção do conhecimento, de forma que uma aprendizagem pautada nessa 

concepção prevê a construção de uma matriz curricular que permitiria ao docente 

uma postura mediadora, possibilitando, assim, conexões entre os interesses e 

conhecimentos prévios dos alunos e os conteúdos propostos (ALMEIDA, 2009). 

Considerou-se, então, a possibilidade de associá-las a outras teorias, a fim 

de legitimar práticas pedagógicas em contextos on-line, criando um curso de 

formação continuada como produto educacional, no qual fosse possível realizar 

estudos pertinentes por meio de duas modalidades (presencial e a distância) e ser 

aplicado aos professores da rede pública de ensino. Como proposta de intervenção, 

estabeleceram-se algumas particularidades sobre o alcance dos resultados.  

Desse modo, no contexto on-line, espera-se que seus atores possam criar 

um “domínio discursivo”, considerado por Santos (2013), “como um ambiente ou 

estância social onde os textos são produzidos” - característicos para esses 

ambientes – “a partir de uma série de traços identificadores compartilhados e 

defendidos pelas pessoas integrantes de tal comunidade” (SANTOS, 2013, p. 33).   

Assim, dada a relevância de se fazer análises sobre as considerações e 

registros dos participantes elaborados com recursos tecnológicos, nesse caso, por 

meio da Plataforma Moodle, estes foram entendidos, no contexto, como a própria 
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elaboração e produção dos textos ou gêneros textuais (MARCUSCHI, 2002, p. 22-

23). 

Nas dinâmicas previstas para a construção dos fóruns, teve destaque o 

papel do vídeo, incorporado às demais discussões previstas com base nos textos. O 

uso desse recurso como ferramenta pedagógica reforça o condicionante 

motivacional, sendo possível criar uma aproximação com a realidade “o vídeo parte 

do concreto, do visível, do imediato, próximo, que toca todos os sentidos” (MORAN, 

2010, p. 37). 

Assim, os diversos textos produzidos, a partir da estruturação de um 

contexto, possível pela introdução de um vídeo, possibilitou o alcance imediato das 

impressões dos participantes. Os textos estavam previstos para serem produzidos 

na aplicação de uma “sequência didática”, que se revelou como facilitadora na 

construção do caminho metodológico para essa construção textual e cujas etapas 

serão descritas a seguir. 

 

3.2.1.1 Etapa um - Passo um: minuta do produto educacional 

 

Para a elaboração do produto educacional – versão preliminar – foram 

realizadas duas etapas. A primeira buscou subsídios para formular a proposta de 

trabalho e a segunda para compor o produto educacional.  

Para composição da primeira etapa, foram realizados dois passos:  

1º Passo: visita à realidade escolar para apresentação da sugestão da 

temática a ser apresentada aos professores, no decorrer da semana pedagógica, 

tendo em vista o alinhamento junto à gestão e à supervisão pedagógica sobre a 

relevância dos assuntos. 

2º Passo: pesquisa sobre a formulação de uma sequência didática como 

proposta pedagógica, com a contribuição de três profissionais: um docente do 

Programa de Mestrado da UTFPR; uma gestora do Sebrae e um coordenador do 

Curso de Administração de uma instituição particular.  

Na segunda etapa, para composição do produto educacional, foram 

estabelecidos cinco passos: 

1º Passo: escrita do produto  

2º Passo: definição do público alvo: foi realizada uma palestra de 

“sensibilização” no decorrer da Semana Pedagógica, a fim de apresentar aos 
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participantes em que consistia o produto educacional e a possibilidade de 

participação;  

3º Passo: preparação do AVA e contato com os participantes. Antes do início 

dos estudos, foram cadastrados todos os participantes e encaminhados links de 

acesso ao ambiente virtual; 

4º Passo: aplicação do produto educacional com os professores e equipe 

pedagógica. O Curso foi estruturado com 24 horas - 12 horas de estudos presenciais 

e mais 12 horas de estudos individuais, disponibilizados on-line na Plataforma 

Moodle, com unidades de estudos distribuídas ao longo do período (março).   

5º Passo: avaliação dos resultados. 

 

3.2.1.2 Etapa um - Passo dois: pesquisa sobre a formulação de uma sequência 

didática como proposta pedagógica 

 

Nessa etapa, tendo em vista a composição do produto, inicialmente, foi 

elaborada uma Unidade Curricular, na qual foi possível implementar o produto 

tecnológico seguindo a seguinte estrutura:  

 

Quadro 1 – Unidade Curricular 

Unidade Didática  
 
Módulo  

Atividades Previstas 

Etapas (SD) Modalidade  

 
 

Unidade de 
Estudos 

 
24 horas 

 
 

Palestra + apresentação do cronograma: 
Expectativas com relação ao Curso 

Apresentação da 
situação + Produção 

inicial  
Presencial  

Concepções teóricas sobre os princípios 
educativos na escola 

Unidade I  
EaD + 

Presencial  

Planejamento sob a perspectiva educacional - 
saber empreendedor 

Unidade II 
EaD + 

Presencial  

Análise da realidade e intervenções possíveis – 
saber fazer empreendedor 

Unidade III 
EaD + 

Presencial 

Gerenciamento de projetos – saber ser 
empreendedor 

Produção final  
EaD + 

Presencial   

 

Fonte: a própria autora 

 

A seguir, foi elaborada uma sequência didática voltada para os aspectos de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, foram elencadas a seguintes estruturas:  
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Título: “A construção do pensamento empreendedor dos docentes da 

Educação Básica”; 

Objetivos: promover a formação continuada dos professores que integram a 

rede pública de ensino, por meio da discussão e da troca de conhecimentos e 

experiências acerca de temáticas ligadas ao contexto do empreendedorismo, 

visando a busca pela qualidade no desenvolvimento dos processos e ações 

educacionais.   

Público Alvo: professores da rede pública estadual do Município de Londrina,  

Local de realização: Escola Estadual Nilo Peçanha 

Número estimado de participantes: 50  

Carga horária: 24 horas de estudos, dos quais: seis encontros de 2h cada, 

de forma presencial, totalizando doze horas de estudos e mais três encontros a 

distância de 4h cada, totalizando mais doze horas de estudos individuais, 

disponibilizados on-line através da Plataforma Moodle, com unidades didáticas 

distribuídas ao longo do período (março).   

 

3.2.1.3 Etapa Dois – Passo um: pesquisa sobre a formulação de uma sequência 

didática como proposta pedagógica 

 

Nesta etapa, seguiu-se o desenvolvimento de um “Plano de Ação” que 

subsidiaria as construções a serem alcançadas, desde a criação de ações 

mobilizadoras do pensamento empreendedor até a apresentação pelos participantes 

de uma “ideia de solução”, solicitada enquanto projeto final.  

 Ao longo do período, seriam apresentados e discutidos conceitos básicos 

sobre as relações sociais vivenciadas na escola, tendo como enfoque a “Análise 

dessas ações e sua relação com o sucesso escolar”. Como elemento central, 

foram propostas algumas discussões sobre os princípios que fundamentam o 

pensamento empreendedor, entendido, neste contexto, como requisito necessário a 

qualquer cidadão, com base no exercício de desenvolvimento das seguintes 

competências: “Analisar, mediar e avaliar”, numa perspectiva participativa e 

colaborativa, que credita aos envolvidos o estatuto de sujeitos ativos.  

Cada encontro previsto na unidade didática foi proposto de acordo com as 

seguintes temáticas: (i) Concepções teóricas sobre os princípios educativos na 

escola, (ii) Construção da elaboração do pensamento empreendedor sob a 
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perspectiva educacional – saber empreendedor, (iii) Análise da realidade e 

intervenções possíveis – saber fazer empreendedor e, por último, (iv) 

Gerenciamento de projetos – saber ser empreendedor.  

O primeiro encontro, “Concepções teóricas sobre os princípios educativos na 

escola”, propôs-se a conduzir os participantes tendo como preceito a análise e 

discussão sobre a compreensão das diferentes abordagens educativas, levadas a 

efeito na própria realidade, com base nas funções assumidas por diferentes atores 

nos espaços escolares e com o objetivo de despertar o interesse sob o viés das 

relações sociais.   

O segundo encontro, “Construção da elaboração do pensamento 

empreendedor sob a perspectiva educacional - saber empreendedor”, esteve 

voltado para a discussão sobre os principais aspectos relacionados ao sucesso 

escolar, dentre os quais são apontados o acompanhamento dos alunos e o 

engajamento dos professores como elementos primordiais sob o aspecto da 

aprendizagem, tendo em vista o viés empreendedor dos aspectos relacionados ao 

pensamento e direcionamento das ações conjuntas. 

No terceiro encontro, “Análise da realidade e intervenções possíveis - saber 

fazer empreendedor”, propôs-se desvelar as principais queixas evidenciadas na 

escola relacionadas ao ensino e suas relações sociais, partindo da identificação de 

um problema a ser solucionado por meio de ideias criativas, de modo a permitir que 

conseguissem estabelecer estratégias para o desenvolvimento do trabalho de 

criação de ideias de projetos. 

O quarto e último encontro, “Gerenciamento de projetos - saber ser 

empreendedor”, propôs-se a criar condições favoráveis para que o participante 

pudesse discutir e desenvolver projetos em situações práticas, de forma a garantir o 

desenvolvimento das concepções pedagógicas assumidas pela escola, associando-

as aos estudos com enfoque empreendedor trabalhados no decorrer do curso.  

No que se refere, prioritariamente, à construção de um produto tecnológico a 

ser desenvolvido em duas modalidades (presencial e a distância), a comunicação 

dialógica permite criar maior autonomia nos estudos por parte dos alunos de modo 

que a “comunicação digital” - definida por Lévy (1999, p. 92-93) como “ciberespaço”, 

ou seja, “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores” -, reproduzida por meio eletrônico, deverá integrar e relacionar as 
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tecnologias ao contexto para facilitar os processos ensino e aprendizagem (MORAN, 

2010). 

Marcuschi (2010) aduz sobre a importância das “tecnologias ou mídias 

digitais”, destacando o papel das relações estabelecidas por meio de diferentes 

formas de comportamentos comunicativos, levados a efeito nesse novo espaço em 

que se consegue prender a atenção das pessoas e “reunir em um só meio várias 

formas de expressão, tais como texto, som e imagem”(MARCUSCHI, 2010, p. 16). 

Cabe aclarar que a mudança de comportamentos dos participantes equivale 

ao conjunto de “Ações didáticas”. Elas permitem a realização de estratégias 

mobilizadoras, tendo em vista que podem criar condições para alcançar o 

pensamento empreendedor. Como resultado dessas ações, considera-se a 

mediação do facilitador, baseada em um modelo de referência proposto pelos 

autores e adaptado à realidade da turma, por meio de quatro etapas: “situação, 

produção inicial, Unidades (1, 2 e 3) e produção final”. Para que se possa visualizar 

com mais facilidade, construiu-se o esquema abaixo: 

 

Figura 2 - Sequência Didática (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98) 

 

3.2.1.4 Etapa Dois – Passo dois: definição do público alvo 

 

Para atingir os objetivos propostos, foi elaborado um curso de formação 

voltado para a construção do pensamento empreendedor na ação de docentes da 

educação básica, com referência à adoção de um modelo híbrido de ensino como 

parte das estratégias, organizado por meio de uma sequência didática (SD). 

PRODUÇÃO 

INICIAL 

Unidades 

1 
Unidades 

2 

Unidades  

3 

 

PRODUÇÃO 

 FINAL 
APRESENTAÇÃO 

DA SITUAÇÃO 
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Para que ocorra a transformação pedagógica, será necessário promover a 

troca de conhecimentos e experiências acerca de temáticas relacionadas ao 

cotidiano escolar e ao contexto da educação empreendedora. Essas trocas têm 

repercussão direta no planejamento, no desenvolvimento e nos resultados dos 

processos e ações educacionais. Dessa forma, o curso proposto neste trabalho visa, 

por meio dessa sensibilização, oportunizar momentos em que a equipes de trabalho 

possam buscar soluções de melhorias para as dificuldades apresentadas, tendo o 

aluno como foco central desse cenário complexo.    

Nesse sentido, a reflexão, o debate e o aprimoramento educacional 

passam a fazer parte de uma ação contínua, que não deve se restringir 

simplesmente a encontros previstos em calendário. É uma ferramenta a mais de 

motivação, que desperta a busca pela pesquisa, a construção de novos 

conhecimentos e a inovação das práticas educacionais empreendedoras, 

desenvolvidas nos diferentes ambientes pedagógicos. 

 

3.2.1.5 Etapa Dois – Passo três: preparação do Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem (AVEA) e contato com os participantes 

 

O curso “A construção do pensamento empreendedor dos docentes da 

Educação Básica”, conduz os participantes na (re) construção do conhecimento 

pelos quais podem se concretizar novas e mais elaboradas práticas, uma vez que 

busca articular de que forma o pensamento empreendedor aliado às ações 

conjuntas de um determinado grupo convergem para um ponto comum e, de modo 

especial, são convertidas em sucesso escolar.  

Assim, sua proposta traz no seu bojo o uso de estratégias que facilitarão os 

processos de construção ativa e significativa dos sujeitos, nos quais as experiências 

previstas visam promover a tomada de decisão a partir dos problemas reais 

vivenciados no dia a dia escolar, a fim de buscar resolvê-los pela criação de 

soluções.   

Dessa forma, o modelo elaborado foi consolidado a partir da Flipped 

classroom ou sala de aula invertida e apresenta-se como uma possibilidade de 

alcance sob a construção do conhecimento em diversos contextos, uma vez que 

inverte a lógica de organização da sala de aula, ao permitir que os alunos estudem 

os conteúdos pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), acessando o conteúdo 
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em casa, e, no encontro presencial, realizem exercícios, participem de debates, 

seminários, entre outras ações propostas pelo professor. 

 Pretende-se com isso trilhar uma proposta metodológica sob um olhar 

inovador, na qual serão discutidos os principais aspectos relacionados ao cotidiano 

escolar, entre os quais o foco nas experiências e vivências dos participantes, o que 

possibilita criar uma maior aproximação e engajamento, a partir de métodos que 

criam empatia pelas pessoas.   

 Nesse sentido, a reflexão, o debate e o aprimoramento educacional passam a 

fazer parte de uma ação contínua, que não deve se restringir simplesmente a um 

momento de encontros previstos nos cronogramas. Ao contrário, é uma ferramenta a 

mais de motivação, que desperta a busca pela pesquisa, a construção de novos 

conhecimentos e a inovação das práticas educacionais que serão desenvolvidas no 

decorrer do curso. 

 

 

3.2.1.6 Etapa Dois – Passo quatro: aplicação do produto educacional 

 

A partir deste ponto, este trabalho procura descrevera aplicação e o 

desenvolvimento da sequência didática (SD), com o objetivo de possibilitar o alcance 

da cultura escolar empreendedora. Nessa perspectiva, o objetivo é buscar 

compreender em que medida as ações didáticas estimuladas pelo instrumento 

semiótico denominado por Bronckart (2004) e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

como sequência didática contribui para a formação continuada de professores da 

escola pública que tomam como objetivo de suas práticas alcançar o pensamento 

empreendedor.   

A produção dos textos dos participantes, no AVA, e suas falas, registradas 

no decorrer dos exercícios práticos, possibilitou a criação de um canal no qual a 

comunicação foi apontada como parte do processo da construção da aprendizagem 

e o uso da tecnologia se efetivasse por meio de estratégias voltadas à elaboração 

do conhecimento segundo indicam López (2005) e Damis (2006). 

Desse modo, o enfoque principal dessa abordagem recaiu, sobretudo, na 

fase final de implementação da referida proposta, uma vez que, ao final do curso, os 

participantes apresentaram sugestões de ideias de “inovação” para o trabalho com 

os alunos, tendo em vista a realidade escolar. Entretanto, vale lembrar que tal 
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criação se deu a partir da articulação de ações mobilizadoras sobre o pensamento 

empreendedor a fim de suscitar discussões por meio de práticas que se articularam 

para resultar na elaboração de sugestões de implementação de projetos junto à 

realidade escolar.  

Os conteúdos para a construção do produto educacional foram conduzidos a 

uma “matriz curricular de referência”, prevista para ser articulada por meio de 

estratégias de ensino. Constrói-se, então, como define Zabala (1998), uma “unidade 

didática” como “uma série ordenada e articulada de atividades”.  

A técnica de ensino por unidades didáticas se constitui: 

 
Em objeto de trabalho específico do professor, quando organiza e 
sistematiza a abordagem de conhecimentos, de habilidades e de 
valores de educação formal, visando desenvolver aprendizagens 
significativas nos alunos. Decidir sobre a seleção, organização e 
desenvolvimento de estudos e de experiências de educação formal 
constitui-se em atividade pedagógica complexa desempenhada pelo 
professor quando ensina como objetivo de colocar o estudante, como 
sujeito ativo, diante do seu processo de aprendizagem. (DAMIS, 
2006, p. 105). 
 

Desse modo, as unidades didáticas para o desenvolvimento de 

competências proporcionaram contato com o “todo”, no decorrer dos estudos, 

durante os quais os integrantes tiveram oportunidade de analisar as situações, 

repensar e organizar suas estratégias, e no final do curso, quando puderam 

apresentar uma ideia de inovação, prevendo articular tudo o que foi aprendido, 

prevendo a implementação de propostas futuras, tendo em vista o desenvolvimento 

da cultura e do pensamento empreendedor escolar. 

 

3.2.1.7 Etapa Dois – Passo cinco: avaliação dos resultados 

 

Uma das características marcantes do produto educacional, como é todo 

processo de inovação, é o foco no processo de relação entre as pessoas, no “ser 

humano”. O produto desenvolvido neste estudo envolveu professores e equipe 

pedagógica com formações distintas, que se relacionaram de forma dinâmica e 

criativa explorando diferentes temáticas relacionadas ao empreendedorismo. Por 

essa razão, o produto procurou reunir estratégias didáticas que funcionassem com 

as equipes de trabalho de forma não linear, o que possibilitou a troca de 
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experiências e interações participativas tanto na modalidade presencial quanto a 

distância. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES NA ELABORAÇÃO E NA APLICAÇÃO DA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises dos dados coletados para a 

etapa de elaboração da sequência didática e para a etapa da sua respectiva 

aplicação. 

 

4.1 ETAPA DE ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Nesta etapa, foram realizadas três entrevistas com especialistas da área de 

educação e gestão para subsidiar a elaboração do produto educacional. Eles foram 

selecionados por conveniência, ou seja, escolhidos por possuírem experiência e por 

estarem disponíveis para atender os convites. Os encontros ocorreram entre 15 e 

17/02/2017 e os seus resultados são apresentados a seguir.  

 

4.1.1 Análise dos dados do profissional da área de educação 

 

O participante mostrou-se muito disposto a dialogar sobre o tema, uma vez 

que, no decorrer da sua carreira profissional, foi supervisor da rede pública de 

ensino e tal experiência permitiu levar para o contexto das suas aulas a vivência e 

as percepções sobre as realidades dessa instituição. A entrevista foi gravada e a 

seguir foi realizada uma análise das respostas, a fim de compreender o modo como 

ele entendeu a proposta. 

O entrevistado solicitou, inicialmente, que lhe fosse explicada a abordagem a 

ser discutida com os professores, ou seja, o produto educacional. Esclareceu-se, 

então, a intenção do produto: com base no mapeamento dos perfis identificados por 

meio das pesquisas com os gestores, levar à equipe pedagógica e administrativa da 

escola a compreensão da necessidade de uma cultura empreendedora para 

alcançar as ações planejadas nesse contexto.  
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O docente reforçou a ideia de que o termo empreendedorismo pode 

realmente fazer parte da cultura escolar, reconhecendo, entretanto, que se encontra 

ainda em construção na sociedade e muitas pessoas ainda o relacionam com o 

capitalismo. Sugeriu perguntar aos participantes: “Como o professor pode ser 

empreendedor na sala de Aula?”. Em sua visão, sobretudo aquela relacionada ao 

“papel do professor na sociedade contemporânea”, os alunos estão a todo tempo 

“testando” o docente e a coerência profissional passa a ser aspecto primordial no 

conjunto das práticas, ou seja, para que se possa implementar inovações nas aulas, 

é preciso estar convencido de que elas farão diferença nos resultados esperados 

com os alunos. 

Citando o próprio uso de tecnologias, afirmou que de nada adianta autorizar 

o uso do telefone celular na sala de aula se for mantida uma mesma postura 

conservadora e autoritária. Da mesma forma, o empreendedorismo só passará ser 

realmente significativo, quando, de fato, os docentes se conscientizarem de que as 

mudanças são necessárias. Assim, considerou o incentivo de uma prática 

pedagógica que valorizasse a atuação e que conduzisse os professores à assunção 

de novas atitudes diante da realidade.  

Desse modo, propôs que fosse iniciado um diálogo aberto com a finalidade 

de criar condições para que os participantes pudessem se mostrar como “atores 

sociais” que são e pudessem se reconhecer como sujeitos ativos nesse processo. 

Assim, suas orientações ajudaram a pesquisadora a enxergar, na relação que 

almejava construir com os docentes, como alcançar uma postura coerente com a 

realidade da qual fazem parte, como os professores poderiam se mostrar 

esperançosos naquilo que realmente esperam construir com os alunos, aquilo que 

os faz importantes nesse processo de relação aberta, motivada por suas ideias e 

convicções. 

 

4.1.2 Análise dos dados do profissional da área de gestão - consultora 

 

A participante ocupa o cargo de gerente de negócios há mais de cinco anos 

em uma organização de trabalho com pequenas empresas e tem dez anos de 

experiência na área. Possui formação em ciências contábeis, atualmente lidera um 

grupo de mais de trinta pessoas com consultores de diversas áreas. Sua vivência na 

Educação remonta a sua entrada no Sebrae, onde sempre procurou desenvolver 
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com sua equipe projetos sociais e culturais. Devido à constante preocupação com a 

qualidade da Educação, foi uma das responsáveis por implementar o Projeto Jovem 

Empreendedor Primeiros Passos (JEPP), parceria entre Secretaria Municipal de 

Educação e Sebrae, que tem como objetivo possibilitar que as crianças tenham, 

desde cedo, contato com a educação empreendedora. 

Assim, considerou extremamente pertinente o desenvolvimento da temática 

junto à equipe escolar da rede, pois a próxima etapa de implantação do projeto será 

com os alunos de ensino médio, da rede estadual. Em relação à pesquisa realizada 

junto aos gestores, entende que a perspectiva democrática da escola pública 

poderia ser utilizada como viés condutor na tomada de decisão nas escolas e 

mesmo professores e equipe pedagógica de outras realidades poderiam se 

beneficiar com esses processos. Na sua experiência, no exercício dinâmico das 

relações estabelecidas entre os participantes, novas práticas poderiam ser utilizadas 

como ideias de solução e deveriam potencializar ainda mais o pensamento 

empreendedor. 

Em suma, a gestora dispôs-se a analisar com bastante critério todas as 

condições e ações a serem implementadas no decorrer da apresentação do produto, 

considerando que tal iniciativa poderia de fato favorecer a cultura empreendedora 

nos espaços escolares. Conseguiu analisar o produto com experiência de causa, 

abrindo, inclusive, a possibilidade de apresentação dos resultados à equipe do 

Sebrae, após conclusão dos estudos. Segundo ela, isso poderia, até certo ponto, 

ajudá-los nos trabalhos junto à Secretaria de Educação do Município. 

Entretanto, apesar de demonstrar total coerência com nosso objeto de 

estudo, sugeriu um possível ajuste quanto à forma de abordagem sobre a temática 

“projetos”. Sugeriu a possibilidade de desenvolvimento do trabalho por meio da 

ferramenta do Design Thinking. Como já mencionado neste trabalho, essa estratégia 

põe o foco do trabalho nas pessoas, tornando possível criar condições para o 

surgimento de ideias de soluções criativas em atividades conjuntas. Assim, 

considerou-se que essa sugestão vinha ao encontro da proposta de curso, uma vez 

que o uso dessa ferramenta reforçaria ainda mais o despertar para o espírito 

empreendedor. Para concluir, sugeriu a possibilidade de realizar um trabalho de 

acompanhamento futuro com os docentes participantes da formação, a fim de que 

se pudesse acompanhar de perto as mudanças sugeridas na implementação das 

propostas.  
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4.1.3 Análise dos dados dos participantes da área de gestão - professor 

 

O entrevistado atua como coordenador de curso há pouco mais de um ano, 

entretanto, desenvolve atividades de docente em diversos colegiados e 

recentemente vem trabalhando em uma proposta de trabalho com os alunos sobre 

“plano de negócios”.  

Como parte das estratégias que utiliza na graduação, procura “provocar” os 

docentes do colegiado para que envolvam os alunos em projetos de extensão e 

projetos científicos, uma vez que, segundo sua opinião, o desafio da Universidade é 

aliar teoria e prática. Entende que, para o cumprimento desses direcionamentos, 

precisa ter como aliada uma equipe comprometida que possa priorizar os resultados. 

Comparou-se, dessa forma, com o gestor escolar, o qual precisa contar com sua 

equipe ao mesmo tempo em que necessita delegar tarefas. Segundo sua visão, isso 

é possível por meio de uma cultura de cooperação.  

Contou, ainda, que possui formação em ciências contábeis e em 

administração, com mestrado na área de empreendedorismo social. No início de sua 

carreira, chegou a atuar profissionalmente nas referidas áreas, porém, com o passar 

do tempo, foi “picado pelo bichinho da educação” e optou pela carreira do 

magistério. Trabalhou em outras instituições de ensino presencial, mas foi na 

Educação a Distância que se realizou plenamente.     

Como coordenador e disseminador da temática, mostrou-se bastante 

inclinado à abordagem do tema junto aos professores da rede pública, sobretudo 

pelo fato de que, em seu entendimento, os alunos chegam hoje à universidade sem 

nenhum preparo para o enfrentamento do “mercado” e esperam que a Universidade 

forneça essa visão. Contudo, segundo sua análise, isso só será possível por meio 

da formação continuada de professores, por meio de discussões como as que se 

busca promover com este trabalho. 

Como orientação, sugeriu que o tema empreendedorismo seja realizado de 

forma interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas do saber, o que permite conduzir 

os participantes a enxergá-lo como uma espécie de pano de fundo para outras 

discussões, como “o destino da coleta seletiva”. Desse modo, entende, por exemplo, 

que eles conseguirão estabelecer outras relações e não apenas a associação 

comum de caráter capitalista. Compreendeu-se, portanto, que os assuntos das 
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discussões deverão fazer referência aos conteúdos que serão ministrados nas aulas 

dos docentes participantes deste trabalho.  

O professor apoiou, portanto, plenamente a iniciativa e mencionou a 

importância do trabalho a ser realizado no ensino médio, tendo em vista que o 

contato anterior com o tema permitiria chegarem à universidade muito mais 

ambientados, pensando na ideia de startup ou empresa incubadora. 

 

4.1.4 Análise dos dados dos participantes 

 

A partir das considerações dos três participantes, foi possível estabelecer 

algumas estratégias, dentre elas a de adequar o produto tecnológico onde fosse 

possível aliar teoria e prática e considerar as vivências e experiências dos sujeitos 

envolvidos. Para garantia de sua efetividade, seriam elencados alguns 

procedimentos, tal como a criação de projetos que pudessem ser pensados por um 

grupo com diferentes formações e visões da realidade. Assim, seria assegurado a 

pertinência dos estudos e discussões sobre o empreendedorismo e seria possível 

que os participantes se envolvem efetivamente na busca pelas soluções criativas 

diante da realidade.  

 

4.2 ETAPA DE ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Neste item, apresenta-se como foram conduzidas a elaboração e a 

aplicação da sequência didática (SD), bem como os resultados aferidos ao longo 

do processo.  

 

4.2.1 Definição da unidade para aplicação do Produto educacional: sequência 

didática 

 

Foi selecionada a escola Estadual Nilo Peçanha para aplicação do produto 

educacional. Localizada num bairro afastado da região central, recebe atualmente 

alunos de diversas comunidades, dentre eles um assentamento vizinho. Após 

definição do local, foram agendadas conversas preliminares com a diretora e a 

supervisora pedagógica, a fim de apresentar-lhes o produto educacional e identificar 
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a relevância do assunto empreendedorismo junto aos professores e equipe 

pedagógica. 

O primeiro encontro ocorreu no dia 20 fevereiro de 2017 apenas com a 

supervisora pedagógica, que se mostrou muito interessada e disposta a ouvir sobre 

o produto, no entanto explicou que não poderia, sem o consentimento da direção, 

acolher a referida proposta. Assim, no dia seguinte, 21 de fevereiro de 2017, 

também a diretora ouviu os detalhes sobre o produto. Ambas se dispuseram a ouvir 

atentamente sobre como ele seria implementado e mostraram-se muito 

entusiasmadas com a perspectiva empreendedora, considerando-a de iniciativa 

ímpar e relevante.  

A única objeção, segundo suas considerações, era a forma como as 

questões seriam apresentadas. Consideram viável realizar um primeiro contato com 

os professores, por meio de uma palestra na qual tivessem a oportunidade de ouvir 

primeiramente sobre o tema empreendorismo. Na sequência, seria apresentado o 

produto. Esse encontro aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2017, no decorrer da 

“Semana Pedagógica”.  

 

4.2.2 Aplicação e avaliação do produto educacional: sequência didática 

 

A seguir, serão considerados os passos metodológicos conforme sugerem 

os autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Para uma melhor visualização, será 

descrito como ocorreu o direcionamento didático da aplicação do produto: a) 

Primeira etapa: apresentação da situação; b) Segunda etapa: produção inicial; c) 

Terceira etapa: apresentação das unidades de estudo I, II e II e d) Quarta etapa: 

produção final.    

 

4.2.2.1 Primeira etapa: apresentação da situação 

 

A apresentação do produto aos professores e equipe pedagógica contou 

com uma palestra de “sensibilização”, ocorrida no dia 13 de fevereiro de 2017, na 

qual foi possível realizar uma discussão sobre o seguinte desafio: como ser 

professor empreendedor na sala de aula? Tal intento contou com a possibilidade de 

realizar junto aos participantes uma espécie de “sondagem”, com a qual procurou-se 

conduzi-los a fazer uso de registro.  
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A ideia era tornar as perspectivas que carregavam sobre o próprio futuro na 

escola evidentes, com base nas convicções e nas motivações futuras. Em tempo, os 

participantes relataram que esse tipo de exercício fez com se conhecessem melhor, 

uma vez que se dispuseram a “ouvir o que o outro pensa a respeito da ideia que se 

tem sobre o ensino”. Nessa atividade, houve interação dos participantes de forma 

plena, todos ficaram à vontade para discorrer sobre suas expectativas, motivações e 

dificuldades. Para avaliação das considerações, foi criado um “quadro das respostas 

sobre a situação” (APÊNDICE A), no qual foi possível identificar certa familiaridade 

entre os estudos do empreendedorismo e a área da Educação.  

Ao final, apresentei-lhes o Curso de Formação docente, através da sua 

matriz curricular, com destaque ao período em que ocorreriam as intervenções e a 

modalidade escolhida para desenvolvimento da proposta. Como título da proposta, 

foi apresentado “A construção do pensamento empreendedor dos docentes da 

Educação Básica”. Houve diversos questionamentos sobre como se dariam as 

aulas, sobre as temáticas a serem trabalhadas, entre outros. Alguns disseram não 

conseguir conciliar as tarefas, devido aos horários assumidos em outras escolas, e 

assim, com consentimento de todos aqueles que poderiam participar, definiu-se que 

os encontros seriam realizados no período da noite, num horário comum aos 

participantes.  

Como proposta de calendário, foi eleito o mês de março, mais precisamente 

entre o dia 2 e 30 de março de 2017. Dos 27 ouvintes presentes, na primeira 

sensibilização, apenas 21 pessoas se dispuseram a participar, o que corresponde a 

75% conforme apresentado no gráfico a seguir: 

 

----------Gráfico 1 – Interesse/ recusa na inscrição 

 

----------Fonte: a própria autora 

75%

25%
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4.2.2.2 Segunda etapa: produção inicial 

 

Na semana que se seguiu, entre os dias 25 e 28 de fevereiro, foram 

encaminhados, via e-mail, o cronograma do curso e um questionário: “Perfil dos 

participantes” (APÊNDICE B), que investigava dados pessoais, ideias sobre o tema, 

expectativas para o curso, motivos e interesses. Desses, apenas 15 foram 

devolvidos somando 72% de aceitação. O contato pontual, via rede social, a fim de 

identificar por qual motivo haviam desistido do curso, revelou que: três pessoas 

(14%) alegaram falta de tempo e outras três (14%) relataram dificuldade para 

conciliar o horário de trabalho com a proposta do curso conforme demonstrado a 

seguir: 

 

----------Gráfico 2 – Aceites/ recusa participação  

 

Fonte: a própria autora 

 

A maior parte dos participantes (87%) era do sexo feminino, o que 

corresponde a 13 mulheres e apenas 2 homens (13%). Os homens possuíam idade 

entre 30 e 35 anos; quanto às mulheres, na faixa de 40 a 60 anos. Apenas uma 

participante tinha 19 anos e cursava o primeiro ano de pedagogia. Com exceção 

desta última, o grupo atuava na educação num período de 3 a 24 anos e possuíam 

formações distintas: letras (3), pedagogia (2), ciências biológicas (1), geografia (2), 

história (1), matemática (1), educação artística (1), química (2), estudante de 

pedagogia (1), filosofia (1). Entre eles, com exceção da estudante, todos possuem 

cursos de especialização lato ou stricto sensu. 
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----------Gráfico 3 – Quanto ao sexo 

 

Fonte: a própria autora 

 

Ainda sobre o perfil dos participantes, por meio dos registros encaminhados 

sobre “Expectativas do curso, motivos e interesses”, foi possível observar que todos 

os participantes escreveram suas ideias e motivações sobre a temática 

empreendedorismo. Para a análise das respostas, foi elaborado um “Quadro de 

análise das produções iniciais” (APÊNDICE A), no qual é possível compreender a 

relevância sobre o a temática e a pertinência do estudo do empreendedorismo na 

educação. Suas projeções podem ser exemplificadas por meio do gráfico abaixo, 

elas ajudaram a compreender como preveem que sejam realizadas essas 

conquistas: 

 

Gráfico 4 – Categorização das respostas 

 

-----------Fonte: a própria autora 

 

Pode-se inferir que os participantes têm em mente o que é necessário fazer, 

ou seja, qual o caminho para se chegar a um objetivo. A “inovação” aparece com 
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maior incidência nas seguintes falas: “Criar algo novo com os alunos”; “Procurar 

estar inovando o ensino”; “Trabalhar com projetos”; “Utilizar tecnologias de ponta”.  

Por meio das respostas, é possível identificar que possuem uma visão bastante 

clara com relação ao tema e sua relação com a prática educativa, ao se assumirem 

como “facilitadores” do processo de construção do conhecimento estabelecido no 

uso da temática na prática escolar. 

O questionário “Perfil dos participantes” permitiu ainda que fossem coletadas 

informações sobre a familiaridade com cursos on-line. Nas devolutivas (15 

questionários), apenas 2(15%) informou não ter experiência anterior em cursos on-

line. Os demais, 13 participantes (85%), relataram a experiência com cursos na 

modalidade a distância, em programas de formação continuada da Rede. 

 

4.2.2.3 Terceira etapa: apresentação das Unidades de Estudo I 

 

O primeiro encontro presencial se deu no dia 02 de fevereiro de 2017. Como 

sugestão dos próprios participantes, foi utilizado o primeiro momento para 

apresentação da forma de acesso ao Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem. No 

segundo momento, foram propostas algumas discussões, por meio do tema 

“Concepções teóricas sobre os princípios educativos na escola”, prevendo realizar 

um resgate teórico sobre os autores que fundamentam as principais abordagens 

pedagógicas, com vista a identificar, por meio das suas falas, a perspectiva teórica 

que reforçam os comportamentos e ações dos professores.  

Nesse ponto, mesmo entre aqueles com pensamento mais “conservador”, 

que consideram o professor como “transmissor do conhecimento”, ocorreram novas 

aberturas para discussão. A questão a ser considerada era a de que “os dias atuais 

são diferentes” e, portanto, os alunos também apresentam comportamentos 

diferentes. Abriu-se, então, a possibilidade de debater a ideia do “protagonismo”, a 

fim de que os alunos possam se sentir acolhidos por uma escola que tem como um 

dos seus princípios ajudá-los a se tornar melhores cidadãos. 

No encontro on-line, disponibilizado no AVEA entre os dias 3 e 8 de março 

de 2017, o tema foi “Análise da realidade e intervenções possíveis – saber fazer 

empreendedor”. Os participantes puderam dar início à elaboração da construção 

“Como educar na era digital”? Nessa tentativa, tiveram a oportunidade de 
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expressar seu primeiro texto de forma escrita e registrar suas opiniões no Ambiente 

Virtual. 

Tal produção revelou-se como uma tentativa de explorar os conceitos 

prévios que tinham a respeito da temática, por intermédio de uma forma diagnóstica 

do conhecimento, tendo por objetivo demonstrar o que sabiam sobre o assunto. 

Para análise das perspectivas dos participantes, foi elaborado um “Quadro das 

respostas sobre como o aluno aprende na era digital” (APÊNDICE D), no qual foi 

possível identificar que possuíam uma visão realista da sociedade e atribuíam ao 

papel das relações parte das suas experiências.  

Assim, na análise das respostas, é possível identificar que compreenderam 

a intenção da associação do termo empreendedorismo na resolução de problemas. 

Suas respostas foram categorizadas e são apresentadas pelo gráfico a seguir:  

 

----------Gráfico 5 – Categorização das respostas 

 --------- 

-----------Fonte: a própria autora 

 

No encontro prático, ocorrido de forma presencial no dia 9 de março de 

2017, foi possível trabalhar com alguns conceitos que haviam sido trazidos à tona e 

que subsidiaram as discussões nas práticas que integraram as duas modalidades. 

Inicialmente, foi realizada uma retomada dos principais conceitos apresentados de 

no AVEA, a fim de aliar teoria e prática de forma interativa ao abrir a possibilidade de 

que os participantes se reportassem às suas vivências profissionais e pessoais e, ao 

mesmo tempo, pudessem buscar referências teóricas e dividir a experiência nos 

grupos presenciais. 

A estratégia de ensino utilizada foi a “Confecção de uma bolsa”. Para 

realização da atividade, foram disponibilizados diferentes materiais (cola, fita 
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adesiva, durex, canetinhas, cartolina, cordões, barbantes, tesoura). A ideia era, com 

base em uma proposta inicial, tendo como critério a “análise da necessidade do 

outro”, instigar os participantes a criar algo personalizado em atendimento à 

expectativa e solicitação do colega. Nesse sentido, o objetivo dessa atividade foi 

permitir que eles realizassem uma espécie de retomada dos princípios do 

empreendedorismo, o que permitiu conduzi-los numa discussão sobre o fato de que, 

muitas vezes, para ter apoio e cooperação do outro, preciso me dispor a “olhar 

através da sua perspectiva”.  

Ao final, foi feita uma retomada com o objetivo de determinar que este teria 

sido o primeiro passo para a construção de um “Projeto inicial”, que traz como 

características as ideias e as necessidades do “outro”.   

 

4.2.2.4 Terceira etapa: apresentação das Unidades de Estudo II 

 

Na sequência do encontro on-line, disponibilizado entres os dias 10 e 15 de 

março de 2017, diferentes assuntos relativos à temática “Planejamento sob a 

perspectiva educacional - saber empreendedor” foram discutidos. Por meio deles, 

procurou-se descrever, entre outros conceitos, as “Características do 

comportamento empreendedor” e “Conceitos e definições sobre o histórico do 

empreendedorismo”. Também foram apresentados importantes teóricos, como 

Dornelas (2010), e os papas do “empreendedorismo”, por exemplo, Cantillon e 

Schumpeter. 

Assim, acessaram o link de um trecho do filme: “Adorável Professor” e 

depois apresentaram suas percepções no Fórum “Descreva as características do 

comportamento empreendedor destacadas no ator. A seguir, poste seus 

comentários”.  Para análise das perspectivas dos participantes, foi elaborado um 

“Quadro das respostas identificando características do comportamento 

empreendedor” (APÊNDICE E), no qual foi possível registrar as primeiras 

construções dos participantes baseadas nas associações da ideia de inovação no 

ensino. 

O segundo tópico do encontro on-line procurou introduzir a perspectiva do 

trabalho com Projeto (APÊNDICE F). Para tanto, foram incorporadas informações 

sobre o Design Thinking, que traz em sua abordagem a perspectiva da “empatia”. 

Em uma construção que coloca o professor como o próprio “designer de 
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aprendizagem”, deve-se, com base em um “problema”, inserido num determinado 

contexto, buscar por soluções. A importância de se colocar no lugar do outro e a 

possibilidade de mergulhar no universo alheio foram temas enfatizados e também 

como dialogar com outras realidades, pessoas, situações e contextos. Nessa 

reflexão, a ideia que se seguiu buscou revelar o posicionamento do professor frente 

às dificuldades do dia a dia e entender o seu papel como ator social, imersos e 

entrelaçados neste grande sistema para o qual trabalhamos.  

 

Gráfico 6 – Categorização das respostas 

 

----------Fonte: a própria autora 

 

No encontro prático, ocorrido de forma presencial no dia 16 de março de 

2017, foi possível inserir os participantes no contexto do Design Thinking, por meio 

das perspectivas teóricas apresentadas no AVA, e ajudá-los a pensar sobre o 

Projeto, considerando três aspectos necessários para geração de novas ideias: (i) 

ser tecnicamente possível; (ii) ser viável (sustentável) e (iii) ser desejável para as 

pessoas (o que faz sentido). 

Nesse encontro, foram resgatados os principais aspectos sobre o 

desenvolvimento do trabalho com o Projeto e, na sequência, foi proposto o trabalho 

prático com a seguinte análise: “Como propor atividades que ajudem os alunos a 

aprimorar suas experiências, tornando-as mais significativas”? (APÊNDICE H – 

Parte I).  

Para tanto, foram considerados o Problema/oportunidade: Os trabalhos por 

meio de projetos integradores poderão facilitar o processo de construção de 

diferentes saberes de modo a ajudá-los a sentirem-se mais autônomos? No primeiro 
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momento, estudaram o “Comportamento do aluno”, buscando compreender os 

seguintes aspectos: (i) o que ele sente e pensa; (ii) o que ele vê; (iii) o que ele diz e 

faz e(iv) o que ele ouve. Então, retomaram, num segundo momento, o exercício com 

a temática: “Inspiração para Ideação”. Para realização desta atividade, assistiram a 

um vídeo e observaram, na sequência, uma imagem.  

Como fomento das discussões, fora proposto que considerassem alguns 

aspectos relevantes, conforme apresentados na imagem a seguir:  

 

Imagem 7 – Brainstorming   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

----------   Fonte: a própria autora 

 

4.2.2.5 Terceira etapa: apresentação das Unidades de Estudo III 

 

Na semana que se seguiu, precisamente entre os dias 17 e 29 de março de 

2017, foram disponibilizados materiais no AVA sobre o tema: “Análise da realidade e 

intervenções possíveis – saber fazer empreendedor”. O objetivo deste módulo 

voltou-se para a análise das necessidades e das motivações que levam as pessoas 

a tomar iniciativas, por meio da identificação de oportunidades, com vista ao alcance 

da realização do trabalho com projetos educacionais 

Assim, alcançou-se o objetivo de fazer com que os participantes chegassem 

à proposta de criação de ideias para atingir os resultados, trabalhando elementos da 

prática empreendedora, sobretudo com relação à identificação de oportunidades. 

Nesse sentido, realizou-se um exercício no qual o “Trabalho com o Projeto” viesse 

ao encontro de uma dificuldade para ajudar a resolver esse problema/dificuldade 

conforme apresentado no APÊNDICE H – Parte II.  

Que problema relacionado ao ensino ela resolve? 

Que recursos são necessários para sua implantação? 

Que valor agrega para a educação? 

Qual seu primeiro passo para a implantação? 
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O segundo tópico do encontro on-line propôs a análise da problemática: 

Como propor atividades que ajudem os alunos a aprimorar suas experiências, 

tornando-as mais significativas? Foram realizados exercícios na Plataforma, com 

vista a percorrer os cinco passos do processo metodológico do Design Thinking: “1. 

Descoberta, 2. Interpretação, 3. Ideação, 4. Experimentação e 5. Evolução”.  

Na análise das participações, foi elaborado um quadro com o qual foi 

possível encontrar medidas de solução para o trabalho a ser realizado junto aos 

alunos, com vista a superar as dificuldades apresentadas. A ideia seria, partindo das 

“dores” dos alunos (medos, frustrações, obstáculos), apresentar medidas na 

aprendizagem que pudessem ser tomadas como estímulos para superação da 

realidade.  

Desse modo, todas as etapas se constituíram em oportunidades na busca 

por melhores condições para o trabalho a ser realizado na Educação básica, visando 

implementar ideias de sugestões no ensino. Para tanto, recorreu-se às etapas da SD 

como estratégia diferenciada para o trabalho com diferentes saberes, conforme 

apresentada no esquema abaixo:  

  

Imagem 8 – Geração de novas ideias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------Fonte: a própria autora 
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4.2.2.6 Quarta etapa: produção final 

 

No último encontro, realizado no dia 30 de março de 2017, os estudos no 

AVA abordaram o “Gerenciamento de projetos – saber ser empreendedor” de 

forma prática e contextualizada por meio dos conceitos: “Desenvolvimento na ação” 

e “Aplicação da prototipação a partir das ideias de melhorias das ações na escola”.  

Assim, tomando as ideias que foram trazidas em momento anterior e 

discutidas via Plataforma, os participantes deveriam dar início à explanação das 

ideias dentro da concepção do projeto de criação, que culminaria numa “Solução 

para elaboração e o implemento de um Projeto na sua sala de aula”, tendo em vista 

os resultados dos processos elaborados, associados ao pensamento e ação 

empreendedora.  

Nesse encontro, tínhamos como pano de fundo a seguinte pergunta: Como 

promover ações empreendedoras com nossos alunos a partir do ambiente da sala 

de aula? Em resposta, como nos apontam os pesquisadores em qualquer definição 

de empreendedorismo, encontram-se, pelo menos, os seguintes aspectos 

relacionados ao comportamento empreendedor: “atitudes como iniciativa, 

persuasão, comprometimento, autoconfiança e estabelecimento de metas” 

(JACOMETTI et al, 2011). Todavia, estas são algumas das características que 

definem os comportamentos de pessoas consideradas “empreendedoras”, mas a 

questão apresentada aqui é conseguir chegar a alguns desses resultados com os 

alunos, ou seja, a partir do desenvolvimento de projetos, facilitar os resultados dos 

processos ensino aprendizagem por meio de ideias inovadoras.  

Nesse último encontro presencial, no decorrer da aula on-line, os 

participantes foram orientados a elaborar um “Roteiro para entrevista na ‘Atividade 

de campo’”, tendo como objetivo descrever algumas hipóteses elaboradas com a 

análise do “perfil do meu aluno” e quais problemas seriam solucionados com a 

criação de um Projeto, com base nas perguntas elencadas anteriormente. Com base 

nas informações coletadas, solicitou-se que elaborassem estratégias para buscar 

por soluções, por meio da conversa com o grupo, em momentos eventuais e 

esporádicos. 

Assim, essa fase final consolidou-se de forma efetiva em relação à 

construção dos saberes dos participantes, pois permitiu analisar os conhecimentos 

adquiridos no decorrer do processo. Para análise das criações dos participantes, foi 
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elaborado um quadro (APÊNDICE I), que procura demonstrar que tipo de solução o 

projeto traria para o problema identificado. As ideias de sugestões encontradas 

puderam demonstrar ao serem caracterizadas onde suas atividades revelaram 

importantes aspectos de sua prática educativa, conforme gráfico a seguir: 

 

Imagem 9 – Ideias de inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------Fonte: a própria autora 

 

Como resultado final destas ideias de inovação, percebe-se que a 

necessidade em se criar condições para que os participantes possam desenvolver 

sua capacidade de aprender sobre o seu próprio ambiente e ainda, criar estratégias 

junto a sua equipe, a fim de que possam identificar oportunidades para garantir 

melhores resultados junto aos processos ensino e aprendizagem, o que permite 

elevar ainda mais a qualidade da educação.  

- 

Gráfico 10 – Categorização das respostas 
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----------Fonte: a própria autora 

 

 

4.2.3 Análise das dimensões sobre os resultados concluídos 

 

Esta análise foi realizada por meio de um questionário final, com questões 

abertas e fechadas, a fim de identificar as percepções dos participantes sobre a 

efetividade do produto tecnológico. 

Após aplicação do produto, o entendimento que tiveram dos objetivos 

propostos foi alterado e também as aprendizagens construídas com base no produto 

“A construção do pensamento empreendedor dos docentes da Educação Básica”. 

Novamente, foi possível avaliá-los quanto ao nível de interesse e motivações:  

 

Gráfico 11 – Categorização das respostas 

 

----------Fonte: a própria autora 
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Nota-se que, após a aplicação do produto – versão preliminar - as respostas 

foram mais abrangentes com relação aos resultados construídos, superando as 

expectativas. No primeiro momento, como uma espécie de sondagem, apesar de 

possuírem uma visão clara sobre como funcionaria o produto e sobre o que 

esperavam ver no decorrer dos estudos, os participantes possuíam visões bastante 

particulares, restritas à forma de pensamento que cada uma possuía. Ao final da 

aplicação, eles conseguiram expandir seus campos de entendimento para uma visão 

que incluía as expectativas dos outros. É possível observar isso nas seguintes falas: 

“Professores de várias áreas de atuações colocassem seus anseios ‘as claras’ para 

juntos buscarmos soluções”; “Aprendi muito com os colegas e com a mediadora”; 

“Pudemos ter um tempo dedicado à reflexão conjunta de formas práticas de realizar 

ações que possam atingir nossos anseios”; “O criar, o inovar, pensando mais nos 

alunos e em criar soluções”. 

Ao serem questionados sobre a metodologia utilizada, com a qual foi 

possível intercalar ensino on-line e presencial, ou seja, o método da sala de aula 

invertida, as respostas demonstraram afinidade com a perspectiva metodológica, 

como expressam as seguintes opiniões: 

 

Gráfico 12 – Sobre a Metodologia utilizada 

 

Fonte: a própria autora 

 

A seguir, discorreu-se sobre a pergunta, sobre a ideia que tinham de como o 

produto poderia ajudá-los no dia a dia, ou seja, qual a mudança percebida com base 

nos estudos realizados. 
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----------Gráfico 13 – Relevância dos assuntos para a Formação 

 

----------Fonte: a própria autora 

 

Quanto às perguntas: “O que considera que poderia ter sido diferente”? Em 

que aspecto o mudaria? As respostas foram as seguintes: 

 

Gráfico 14 – Necessidade de adequação em propostas futuras 

 

 

----------Fonte: a própria autora 

 

Em relação às perguntas: “Sobre o conteúdo ministrado, houve algum item 

que ficou sem aprofundamento”? As respostas foram as seguintes: 

 

Gráfico 15–Nível de satisfação 
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----------Fonte: a própria autora 

 

No que se refere às perguntas: “A partir dos resultados “Excelente (5), Bom 

(4), Regular (3), Ruim (2) e Péssimo (1), avalie o nível de satisfação de acordo com 

as proposições:  

 

Gráfico 16 – Avaliação do curso 

Fonte: a própria autora 
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mudanças, o que, de alguma forma, favoreceu e reforçou um dos aspectos sobre 

postura, comportamento empreendedor, e ainda sobre o fortalecimento de uma 

equipe, tornando-a mais coesa. 

A aplicação do produto educacional permitiu a construção de uma 

importante conquista, tanto para a gestora quanto para equipe pedagógica. Em 

vários momentos, faziam referência às diversas construções do contexto do 

empreendedorismo, às iniciativas sobre o seu papel no ensino e, inclusive, relataram 

ter alterado o modo de condução das aulas, ou seja, do ponto de vista da 

“inovação”, os participantes demonstram entender que a forma de trabalho com os 

alunos precisaria ser alterada.   

  Os participantes utilizaram seus smartphones para realizar os registros, 

compartilhando seus registros nas redes sociais e sempre havia aqueles que 

tomavam a frente nas atividades, movimentavam o grupo, ofereciam-se para 

começar as apresentações. Ao final das atividades, era dada a oportunidade de 

contarem o que perceberam daquele encontro.  

 Assim, diversas competências empreendedoras puderam ser identificadas, 

dentre as quais, segundo a perspectiva de Jacometi et al (2011):  

 Atitudes como iniciativa: perceptível no próprio repensar sobre o “fazer 

pedagógico” o que geralmente era conduzido pelas falas dos próprios participantes.   

 Atitudes como persuasão: quase todos os envolvidos demonstraram alto 

grau de persuasão e mesmo aqueles mais discretos conseguiam se manter firme em 

seus propósitos e convicções ao implementar suas ideias.  

 Atitudes como comprometimento: todos participaram ativamente no 

decorrer de todos os encontros, o que demonstra alto nível de comprometimento 

com o seu aprendizado.   

 Atitudes como autoconfiança: alguns pensamentos eram combatidos pelos 

próprios participantes dos cursos e eles conseguiam ver no final o quanto 

desempenham um importante papel na sociedade. 

 Atitudes como estabelecimento de metas: o último desafio proposto contou 

com uma pesquisa de campo, na qual os participantes, com base na sua realidade, 

realizaram alguns levantamentos para implementação futura.  

 Esses comportamentos acima puderam, de certa forma, ser praticadas na 

aplicação do produto em referência.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se propõe a pensar na importância da formação continuada de 

docentes na Educação Básica, prevendo-se com isto, instrumentalizar estes 

profissionais para que os mesmos tenham ferramentas para tratar problemáticas 

relacionadas ao contexto da sala de aula, também entra em questão a possibilidade 

de dialogar com diferentes teorias de ensino que, pela própria natureza, está em 

processo de construção contínua, portanto, viva, que se estruturam em decisões de 

ações “pensadas”, a partir da relação com o contexto social e escolar. É com base 

nestes pressupostos que esta pesquisa foi escrita, de forma a contemplar um plano 

de formação de professores, a partir de uma nova abordagem metodológica, 

inspirada na perspectiva ativa e desenhada no modelo Blended Learning.     

Em busca pela compreensão de uma intervenção considerada 

“estruturalmente viável”, tem-se a partir das ideias precursoras sobre o pensamento 

empreendedor de Joseph Schumpeter (1982), ferramentas analíticas bastante 

válidas aos tempos atuais, as quais ofereceram contribuições efetivas sobre as 

abordagens teóricas predominantes que explicam a inter-relação entre propostas de 

trabalho com ensino inovador e a perspectiva ativa. Empreendedorismo não é um 

tema novo, porém, muito atual. Traz consigo algumas ponderações sobre seu 

conceito e aplicabilidade e ainda, suscita reflexões ao analisar cortes próximos a 

realidade escolar, sendo apreendido como um processo onde a criação de ideias de 

soluções inovadoras, cria aproximações educacionais, pedagógicas, inclusive 

desafiadoras, com o contexto escolar.  

A partir da escolha didática referenciada por esta pesquisa – SD -, por 

considerar um modelo pedagógico de referência, uma vez que se apresenta 

enquanto possibilidade para a compreensão processual das combinações – on-line 

e presencial -  ajustadas às concepções de ensino e aprendizagem sugeridas pelos 

autores Valente (2014), Moran (2014) e Bacich (2015). Neste trabalho reconhece-se, 

portanto, que as evidências apontadas, nas quais estariam assentadas diferentes 

possibilidades de elaboração do conhecimento a partir do contexto on-line, a 

necessidade em seu buscar diferentes significados acerca da própria aprendizagem, 

pela própria interação e mediação requerida em ambientes híbridos, ou seja, 

articulados entre a realidade on-line e presencial. Assim, analisando as interações 

existentes por meio do papel articulador dessas duas modalidades, a aplicação dos 
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conceitos do empreendedorismo pode elucidar outros elementos que se constituíram 

na natureza não material da educação, isto é, a produção de ideias, atitudes e 

habilidades, num processo interativo-social que tem como meta final o (re)pensar 

sobre a própria prática. Fica patente que as vertentes teóricas, que deram suporte 

ao estudo que consideram estas “novas formas de comunicações” – exerceram 

grandes influências às novas visões, comportamentos e ações associadas às ideias 

inovadoras, as quais se revelaram enquanto discussões no campo prático, com vista 

a solucionar problemas reais, identificados tanto na sociedade quanto na realidade 

escolar.   

 Também se constitui em aspecto importante o desenvolvimento de 

discussões que possibilitaram a compreensão da dimensão do empreendedorismo 

social e sua relação com a aprendizagem, tendo em vista as considerações dos 

envolvidos registradas em suas participações através dos fóruns. Todavia, as 

análises num campo interdisciplinar devem buscar a compreensão das relações 

entre e ideias de soluções como o resultado do processo de inovação, prevista na 

própria ação que, segundo Dolabela (2008), se caracteriza como “sendo a força 

motriz do próprio pensamento”. Aja vista, entre as possibilidades de participações 

interativas através do fórum, a presença da geração de novas ações impulsionadas 

pelos princípios e conceitos do pensamento empreendedor: (i) experimentação ativa; 

(ii) experiência concreta e realização de tarefa ou “desafios”; (iii) construção de 

habilidades; (iv) articulação, liderança e pensamento criativo; (v) desenvolvimento de 

projetos. Os trabalhos subsidiados por projetos remetem à sugestão de iniciativa e 

inovação e aproximam cada vez mais a necessidade de uma prática coerente, tendo 

o aluno como o foco do processo. Desse modo, a pesquisa evidencia a amplitude de 

abordagem do tema.  

Devido a todos estes importantes desafios na busca por novos sentidos à 

educação, buscou-se problematizar também a realidade dos envolvidos, tendo em 

vista sua contribuição junto a operação de novas ações junto ao ensino formal, 

inclusive, para que sejam incorporados aos demais conhecimentos clássicos e 

científicos, o que o torna tão necessário e indispensável às formações desses 

indivíduos. Por isso, entende-se que nestes tempos de novas proposições ao 

ensino, estas novas reflexões tornam-se tão desafiadoras quanto essenciais, ao 

passo que considerou (i) a experiência do professor-formador e a construção do 

pensamento empreendedor; (ii) o uso da teoria significativa e o foco na perspectiva 
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do sujeito e, por fim, (iii) estratégias mediadoras como possibilidade de construções 

de novos sabres junto ao ensino. E ainda, é uma reflexão indispensável à própria 

sociedade desses tempos em que não se sabe exatamente em quais metodologias 

se apoiar, diante da grande diversidade de alunos na sociedade.   

Na contemporaneidade, tem havido uma intensa experimentação no campo 

prático ao se propor novas experiências com o ensino. A título de exemplo, Moran, 

em introdução a um novo modelo de educação, desataca que a mesma se dá sob a 

influência de o professor se revelar como “design de caminhos”: ele pode se 

transformar num “[...] agente e orientador de caminhos coletivos e individuais, 

previsíveis e imprevisíveis, em uma construção mais aberta, criativa e 

empreendedora” (MORAN, 2015, p. 39). 

Devido, enfim, às grandes transformações na sociedade como um todo, há 

uma enorme necessidade em se avaliar constantemente as práticas pedagógicas 

dos professores na escola. Os modelos existentes enfrentam dificuldades de ordem 

estratégica decorrentes do caráter prático, o que pode conduzir a inevitáveis 

repercussões prejudiciais quanto ao aspecto metodológico de tais práticas. Para que 

a ideia proposta neste trabalho seja realizada de forma plena e satisfatória, há a 

necessidade de abandonar formas mais tradicionais de ensinar e passar a diferentes 

metodologias de ensino.  

 Finalmente, no plano da análise dos resultados das discussões e construções 

das ações empreendedoras, faz-se necessário levar em conta não só o universo da 

escola, mas repensar sobre estratégias que mantenham o foco na comunidade ao 

torno, de modo que haja um plano de estudos e de conhecimentos socialmente 

necessários para o aluno. Necessário também é o professor compreender-se 

inserido dentro de um contexto social mais amplo, o que possibilita a construção de 

novos saberes.  

Entende-se que o ensino para o desenvolvimento das ações empreendedoras 

não poderá ser constituído de forma simples, sobretudo pela transferência de 

conhecimentos, mas sim pela indução à prática, pela criação de condições para que 

os participantes possam desenvolver sua capacidade de aprender sobre o ambiente 

e criar estratégias para a efetivação dessa aprendizagem, visando identificar 

oportunidades e garantir melhores resultados com o processo ensino e 

aprendizagem.  
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APÊNDICE A: Quadro de respostas 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “Fazer algo a mais”  

(P) 02 “Mudança de comportamento e atitude perante a realidade” 

(P) 03 “...Criar algo novo com os alunos” 

(P) 04 “Comprometer-se com o aprendizado dos alunos”  

(P) 05 “Procurar estar inovando o ensino” 

(P) 06  “Mudar suas estratégias para obter novos resultados” 

(P) 07 “Trabalhar com projetos” 

(P) 08 “Utilizar tecnologias de ponta.” 

(P) 09 “Acreditar que o aluno pode superar os limites”. 

(P) 10 “Mudança de comportamento e atitude perante a realidade” 

(P) 11 “...Ser inovador no ensino” 

(P) 12 “Comprometer-se com o aprendizado dos alunos”  

(P) 13 “desprender-se para mergulhar em novos desafios” 

(P) 14 “Atitudes de mudança” 

(P) 15 “Fazer o que ninguém faz” 

(P) 16 “Atualizar-se constantemente” 

(P) 17 “Procurar trabalhar com motivação”. 

(P) 18 “Mostrar ao aluno o valor do conhecimento”. 

(P) 19 “Buscar mudar sua postura e assumir desafios com a educação”. 

 (P) 20 “Buscar mudar sua postura e assumir desafios com a educação”. 

       (P) 21 “comprometer-se com um aprendizado de qualidade”. 
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APÊNDICE B: Perfil dos participantes 

Nome completo: ______________________________________________________  

Cpf: ______________ Rg.: ___________ Sexo: _____ Nascimento: __________ 

Telefone Fixo: _________Telefone celular:______________  

e-mail: ___________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

CEP: ________ Estado:___ Cidade: _____________________________________ 

Curso de Graduação: _________________________________________________ 

Qual sua atual função na escola? _____________________Se professor, há quanto 

tempo leciona? _____ 

Em qual Ano ou Série você atua? ________________________________________ 

Curso de Especialização, em qual área? __________________________________ 

Pós-graduação, em Nível de Mestrado ou Doutorado, em qual área?_____________ 

Já participou de Cursos de Formações online antes? Sim (    ) Não (   )  

Cite-o: ______________________________________________________________ 

Você tem computador em casa? Sim (    ) Não (   )  

De que tipo? _________________________________________________________  

Você possui um smartphone com acesso à internet? Sim (    ) Não (   )  

Fale um pouco sobre você: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

O que espera do Curso, ideias, motivações e expectativas:  

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C: Quadro de análise das produções iniciais 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “Gostaria de melhorar a visão que tenho sobre empreendedorismo” 

(P) 02 “Quero aprender com o tema e quem sabe, no futuro, ter o próprio negócio” 

(P) 03 “...estou numa fase da vida em que preciso rever conceitos e crescer” 

(P) 04 “Quero me renovar para melhor minha performance” 

(P) 05 “Acredito em que o empreendedorismo pode ser alcançado, mas estou em 

busca do aprendizado” 

(P) 06 : “ Sempre é bom aprendermos e acredito no empreendedorismo como uma 

possibilidade de descoberta” 

(P) 07 “O curso é bem-vindo, preciso aprender novas coisas” 

(P) 08 “ Minha vida de restringe a dar aulas, preciso me renovar” 

(P) 09 “Quero usar o curso para melhorar minhas aulas”. 

(P) 10 “Estou ansiosa e acho que será produtivo” 

(P) 11 “...sempre me interessei pelo tema, acredito que seja uma excelente 

oportunidade” 

(P) 12 “Tenho criatividade mas tenho dificuldade de colocar em prática e acredito 

que o curso possa me ajudar nesse aspecto” 

(P) 13 “Sou professora da área exatas e adoro desafios” 

(P) 14 “Sou curiosa e o tema é atual, penso que vai me ajudar, não só na vida 

profissional, mas pessoal também” 

(P) 15 “Estou em busca de novos desafios” 
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APÊNDICE D: Como o professor ensina na era digital? 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “...(...) diante disso, o professor com a sua experiência nos conteúdos é 
necessário capacitação para uso das ferramentas, aplicativos e redes 
sociais...” 

(P) 02 “...(...) educar na era digital nos dias de hoje é necessário, ou seja, faz parte 
do cotidiano do aluno, mas não deixa de ser desafiador, pois o professor 
precisa ter disposição, comprometimento, habilidade e principalmente 
conhecimento...” 

(P) 03 “...(...) mesmo se dizendo "nativos digitais" os mesmos acabam usando com 
a mesma finalidade, acredito que sejam ótimos operadores, mas falta-lhes 
ir, além disso, talvez esse conhecimento para a inovação...” 

(P) 04 “...(...)esta pergunta é muito pertinente, e na verdade, acredito que nenhum 
de nós tem uma resposta pronta e inacabada. Estamos inseridos num 
contexto de mudanças constantes, e mais ainda quando se trata de "era 
digital..." 

(P) 05 “...(...) exige uma série de conhecimentos e habilidades. (...) O professor na 
atualidade é constantemente desafiado... (...) precisa selecionar, questionar, 
abordar e se adaptar com o novo...” 

(P) 06   “...(...) Hoje na era digital, vejo  que é difícil se adaptar, pois estamos numa 
rua de mão dupla, onde o aluno não pensa em usar os aparelhos ou a 
internet para participar de uma aula ou de uma explicação do professor, 
fazer uma pesquisa durante a mesma, ele quer utilizar esse meio para 
distração e não para educação e, a escola sabendo disso muitas vezes 
proíbe o uso de aparelhos em sala e, a sala de informática com poucos 
aparelhos que funcionam fica inviável, pois o número de alunos quase 
sempre é o quatro vezes mais do que o número de aparelhos...” 

(P) 07 “... (...) penso que é necessário estimular o senso crítico em relação a 
qualidade da informação consumida e ao funcionamento da sociedade. 

(P) 08 “... (...) não tenho respostas, também estou buscando encontrá-las, mas 
precisamos urgente de pessoas com propósitos verdadeiros, e boa vontade, 
o que não parece estar entre os burocratas que conduzem a pasta da 
educação...” 

(P) 09 “... (...) quando a estrutura da escola consegue investir e se adequar ao uso 
de algumas dessas tecnologias na escola e até em sala de aula, a 
população, incluindo os alunos, tem acesso às modificações desses novos 
meios de comunicação que a escola ainda não se equipou. Daí o interesse 
dos adolescentes, crianças e jovens está fora da escola...” 

(P) 10 “... (...) No passado era um método muito usado, para não dizer o único, 
porém com o passar dos tempos foram nascendo novos métodos, novas 
teorias, capazes de se estender, expandir o conhecimento em um número 
muito maior, com vários recursos, que foram e são capazes de inovar, criar, 
planejar, mudar, a forma de se ensinar, para desta forma passar o máximo 
de ensinamentos para as gerações futuras 

(P) 11 “... (...) Acredito que, diante desse amplo e complexo contexto, o que 
podemos realizar é, em situações específicas, propiciar ao menos 
momentos em que exista uma educação que construa o conhecimento de 
uma forma mais criativa e transformadora, alternando o tradicional ao 
moderno...”. 

(P) 12 “... (...) A busca por estratégias significativas com o uso de novas 
tecnologias, associadas ao uso dos bons e velhos recursos (livros, quadro, 
papéis, giz, caneta...), de forma a contextualizar o ensino e desenvolver um 
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trabalho interdisciplinar são possibilidades que estão sendo aplicadas, 
timidamente, no ambiente escolar...” 

(P) 13 “... (...) Os computadores, tablets, smartphones, dentre outros, fazem parte 
da realidade atual e potencializar o seu uso é mais do que necessário no 
processo ensino-aprendizagem. No entanto, os alunos precisam saber e 
querer o que estão buscando...” 
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APÊNDICE E: Perspectiva do outro 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “...(...) Essa atividade possibilitou que eu me desprendesse de conceitos 
antigos, sobretudo relacionada ao meu modo de pensar...(...) preciso ver o 
aluno de modo diferente, pois ele é de uma nova geração”. 

(P) 02 “...(...) A criação da bolsa permitiu que eu me autoanalisasse, ou seja, seja 
que o que estou oferecendo ao meu aluno tem agradado? (...)”   

(P) 03 “...(...) Muitas vezes somos incapazes de nos colocarmos no lugar do outro, 
desenvolvo minhas aulas a partir do que acredito ser importante...” 

(P) 04 “...(...) O desafio é permitir que o aluno também se sinta acolhido, ou seja, 
se eu fizer algo que vem ao encontro das expectativas dele, terei mais 
sucesso..." 

(P) 05 “...(...) temos de rever nossas ações, o aluno precisa ver sentido, senão, 
tudo será em vão...” 

(P) 06   “...(...) eu acho que esse tipo de abertura é difícil, mas necessária. Os 
alunos precisa se sentir parte desse processo...” 

(P) 07 “...(...) Sempre que estamos em sala, nos consideramos como 
“onipotentes”, não deixamos que os alunos deem suas opiniões, as aulas 
são praticamente pensadas pelo professor”. 

(P) 08 “... (...) acredito que o professor não esteja preparado para isso, pois, a 
realidade é muito difícil, porém, acredito que podemos tentar. Nem que seja 
em alguns momentos...” 

(P) 09 “... (...) Sempre reclamamos que os alunos não fazem ou não participam, 
também, em que momento permitimos que seja da forma deles...? ” 

(P) 10 “... (...) Não sei se isso funcionaria dentro da sala de aula, mas não deixa de 
ser algo inovador”. O “trabalho com “projetos” permite que os alunos 
participem mais atividades e possam dar suas contribuições...”. 

(P) 11 “... (...) Penso que eu já realize isso com meus alunos, porém, percebo que 
eles não estejam preparados... (...) quanto damos muita autonomia, eles 
geralmente se queixam “você vai dar aulas ou vai ficar aí, pedindo que a 
nós que busquemos a informação, afinal, você não recebe para isso”?”. 

(P) 12 “... (...) os alunos dizem que entendem muito da tecnologia, porém, não 
sabem realizar pesquisas de forma correta. Falta-lhes maturidade e temo 
que se eu disser a eles que poderão propor alguma coisa, isso possa soar 
que talvez eu não tenha domínio do conteúdo...””. 

(P) 13 “... (...) eu acho que eles não estão preparados mesmo, sempre esperam 
tudo de nós, e não se importam em chegar mais preparados (...), do outro 
lado, acredito que, se não fizermos de outra forma, teremos a mesma 
resposta. ”. 

 

  



104 
 

APÊNDICE F: Como incorporar diferentes estratégias de ensino aliadas ao uso de 

tecnologias a partir das ações empreendedoras 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “...(...) criar uma expectativa de ensino para o aluno, ou seja, pedir que ele 
pesquise a apresente suas sugestões…”. 

(P) 02 “...(...) propor uma atividade diferenciada, realizar uma visita técnica e a 
partir disso, propor que ele realize novos estudos sobre o que identificou...” 

(P) 03 “...(...) trazer uma pessoa de fora que seja algum profissional que tenha tido 
sucesso em sua carreira, e após, pedir aos alunos que realizem atividades 
para propor a criação de uma inovação ...” 

(P) 04 “...(...) acredito que o único meio de trabalhar de forma diferenciada com os 
alunos é trabalhar arduamente com leituras significativas, textos, debates, 
reflexões coletivas e individuais…" 

(P) 05 “...(...)realizar uma feira de ciências e pedir que eles trabalhem alguns 
conceitos como inovação …” 

(P) 06   “...(...) disponibilizar o uso do celular com fins educativos, pedir que eles 
pesquisem sobre os inventores contemporâneos, pesquisem suas histórias 
de vida e identifiquem como eles viram as oportunidades ...” 

(P) 07 “...(...)Elaborar uma “Feira de Talentos”, onde eles possam mostrar suas 
habilidades...” 

(P) 08 “... (...) discutir e trazer para a sala de aula questões atuais e pedir que, a 
partir de uma dificuldade que encontraram, buscar soluções criativas...” 

(P) 09 “... (...) buscar motivá-los e orientá-los para pesquisa com o uso das 
tecnologias... ” 

(P) 10 “...(...)Elaborar uma “Feira de Talentos”, onde eles possam mostrar suas 
habilidades...” 

(P) 11 “... (...) Fazer uma campanha, como por exemplo, “Campanha de 
arrecadações” e pesquisar uma entidade para fazer as doações. ” 

(P) 12 “... (...) idealizar um projeto para que eles tratem uma temática específica, 
como por exemplo, recicláveis...”. 

(P) 13 “(...) trazer algumas autoridades locais para discutir com eles sobre algumas 
situações vivenciadas em diferentes áreas, como sociais, educação ou 
saúde...” 

(P) 14 “... (...) oportunizar momento para trocas de experiências e comercialização 
de algum produto elaborado por eles, com a criação de um produto, por 
exemplo…”. 
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APÊNDICE G: Busca de oportunidade e iniciativa e Características mobilizadoras 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “... (...) Aulas práticas de campo, onde os alunos irão pesquisar nas 
empresas o conteúdo desta aula, ou seja, abordado pelo professor. ” 

(P) 02 “... (...) Poderia talvez, pedir para que eles refaçam os exercícios mudando 
os valores, ou seja, apresentando novos exemplos, e no dia da entrega 
pedir para explicar para a sala”.  

(P) 03 “...(...) um projeto em que envolvesse outras áreas do conhecimento, um 
trabalho interdisciplinar facilitando a aplicação quer do ponto de vista dos 
professores bem como dos alunos. Quando as disciplinas se desenvolvem 
conjuntamente o aprendizado torna-se mais significativo e o 
resultado visivelmente satisfatório”.  

(P) 04 “...(...) Acredito que o único meio de reverter este processo é trabalhar 
arduamente com leituras significativas, questionamentos, debates, reflexões 
coletivas e individuais”.  

(P) 05 “...(...) dessa forma pretendemos dar subsídios para que os alunos formem 
pontos de vistas conscientes que uma ação pode repercutir em vários 
âmbitos sociais. Por isso faz -se importante o debate, busca de dados e 
informações, conscientização e divulgação das conclusões obtidas pelos 
alunos…” 

(P) 06   “...(...) para começar acredito que deveríamos ter melhores condições de 
trabalho, a começar pela estrutura e também no que diz respeito a 
capacitação. Mas enquanto isso tudo não acontece, procuro saber qual o 
tipo de deficiência do aluno, tento trazê-lo para mais perto e busco 
atividades diferenciadas que acredito poder ajudá-los”.  

(P) 07 “...(...) estudar e criar praticas que são possíveis de serem realizadas, 
apesar das dificuldades estruturais...” 

(P) 08 “... (...) trazer desafios para os alunos trabalhando com o cotidiano deles, 
respeitando as várias condições apresentadas. Sair do tradicional. Ouvir o 
aluno e a partir de seus anseios modificar o currículo. 

(P) 09 “... (...) periodicamente, disponibilizar aos alunos, em sala de aula, 
metodologias de estudo (pela equipe pedagógica com aulas cedidas pelos 
professores) ”.  

(P) 10 “(...) Para ajudar em uma solução, podemos propor leituras com analises, 
reflexões, questionários, ler, reler, até que o conteúdo seja construído, com 
uma boa base”.  

(P) 11 “... (...) Uma forma de aprimorar tal contexto é o de primar pela qualidade, e 
não pela quantidade de atividades e trabalhos propostos em sala de aula”.  

(P) 12 “(...) Conduzir os alunos a absorver situações reais de práticas de estudo. 

Isso posto, daria oportunidade para que os mesmos retomassem os 
conteúdos trabalhados em sala, com organização da sua rotina extraclasse, 
numa perspectiva de ampliar esse conhecimento e superar as 
dúvidas  surgidas em sala”.  

(P) 13 “... (...) Sempre sugeri aos alunos que fizessem a leitura de tudo que passe 
pela sua frente. Se adquirissem o hábito de fazer a leitura do dicionário, 
estariam  enriquecendo sua leitura , seu vocabulário  e sua escrita” 
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APÊNDICE H – Unidade III (Parte I) - Desafios 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “... (...) os alunos geralmente chegam ao fundamental II, sem preparo 
psicológico e apresentando muita dificuldade de aprendizagem, aonde vão 
acumulando problemas sem solução. Com isso, surgem indisciplinas que 
levam a repetência, o desanimo no ano seguinte 

(P) 02 “... (...) O aluno precisa de organização dos estudos, ou seja, criar uma 
rotina de estudo diária. 

(P) 03 “... (...) Muitas vezes não consegue compartilhar uma situação vivida pois 
não tem o espaço da fala, do falar sobre si. Se compara com os colegas e 
alguns se inferiorizam, outros não percebe o outro dentro desse contexto, 
ou é repetente com baixa autoestima. 

(P) 04 “... (...) acredito que atualmente a maior necessidade dos nossos alunos 
seja ser capaz de sintetizar e sistematizar 

(P) 05 “... (...) os alunos atualmente têm uma série de necessidades como: afeto, 
compreensão, estimula barreiras econômicas, falta de acompanhamento 
familiar da vida escolar e social. 

(P) 06 “... (...) O universo de informações é muito grande, mas a capacidade de 
síntese e interpretação tem sido um desafio. 

(P) 07 “... (...) se sentem frustrados por não conseguirem acompanhar o conteúdo 
escolar e nem sempre entender o porque precisa estar na sala de aula.  

(P) 08 “... (...) acho que eles estão perdidos com tanta informação, não 
conseguem dar significados e isso faz gerar as dores, os medos, as 
frustrações e obstáculos 

(P) 09 ... (...) Baixo poder de concentração em atividades que exijam mais esforço. 
Eles precisam de incentivo na produção de trabalhos. 

(P) 10 ... (...) O aluno é bombardeado de todos os lados, várias informações, de 
diferentes áreas. O problema hoje em dia está em assimilar, em ter um 
foco. 

(P) 11 ... (...) durante muito tempo, notamos que as famílias não dão suporte aos 
seus filhos quanto aos estudos, não participa da vida escolar do filho, 
esquecendo do diálogo, dando ênfase com meios materiais e esquecendo 
a parte afetiva.  

(P) 12 “... (...) habituar-se com a rotina de estudos diários. Diversidade 
socioeconômico e cultural; 

(P) 13 ... (...) eles almejam encontrar um grupo em que se sintam integrados e 
com objetivos comuns. Seu universo acadêmico é a escola pública, e 
cultural é o que curte as baladas nos finais de semana. 
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APÊNDICE I –Unidade III (Parte II) –Necessidades 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “... (...) A necessidade de um projeto surge a partir da identificação de um 
problema ou de uma necessidade visível. É preciso fazer um trabalho em 
conjunto (disciplinas), onde todos se envolvam para obter melhores 
resultados. 

(P) 02 “... (...) O aluno precisa de organização dos estudos, ou seja, criar uma 
rotina de estudo diária. Arquivo de ideias: uma espécie de agenda 
eletrônica, onde os alunos deveriam colocar suas impressões, pesquisas, 
entre outros.  

(P) 03 “... (...)acredito na potencialidade de se trabalhar com Projeto atendendo 
uma perspectiva mais colaborativa no processo ensino aprendizagem, 
considerando o conhecimento na sua unidade e não de maneira 
fragmentada como está desenhado no contexto educacional. 

(P) 04  “... (...) os alunos trabalharão com a ideia por um tempo com o apoio dos 
professores e colegas. 

(P) 05 “... (...) poderíamos promover discussão como os alunos e familiares sobre 
as causas do sucesso ou do insucesso e realimentá-lo a partir disso, com 
melhorias ou buscar novas alternativas. 

(P) 06  “... (...) os alunos poderiam aproveitar-se da ajuda de outros colegas, além 
de professores. Isso trataria o trabalho com interpretação, de organização, 
de síntese e análise.  

(P) 07 “... (...) Aproximá-los da cultura escolar, dos conhecimentos acadêmicos e 
científicos. O aluno precisa ver importância naquilo que faz e precisa ser 
estimulado.  

(P) 08 “... (...) acredito que ambientes mais calmos, salas com menos alunos e na 
verdade menos estímulo e mais foco em conteúdos relevantes, sem essa 
avalanche conteudista. 

(P) 09 “... (...) No Projeto, serão distribuídas tarefas diferentes por séries, onde 
cada uma com a sua parte definida e alternada, tanto para que aprendam a 
desenvolver todas as tarefas de maneira parcial e colaborativa, sem que os 
sobrecarregue, e alternando os setores para que possam adquirir 
experiência em todos esses setores. 

(P) 10 “... (...) para o sucesso do projeto, temos de ser claros, objetivos, chegar e 
apresentar o problema, e logo em seguida uma solução viável, pratica, de 
forma a conscientizar e transformar a situação.  

(P) 11 “...(...) ainda percebe-se que muitos alunos preocupam com o ingresso a 
Faculdade, e talvez precisamos ajuda-los quanto às suas escolhas. A 
escola cobra muito os conteúdos e isso poderia se melhor desenhado.  

(P) 12 “... (...) os ajudaria a sobre a intencionalidade em participar da escola, 
como objetivo principal e necessário. 

(P) 13 “... (...) deixá-los um pouco mais livre para criarem e aprenderem, promover 
um ambiente livre para fazer o que bem entendem com seu grupo de 
amigos 
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APÊNDICE J – Unidade III (Parte II) – Soluções - Proposta final 

Aluno (a)  Resposta  

(P) 01 “... (...) sim, o trabalho com projeto seria um caminho para amenizar 
as situações. Repensar o espaço (promover palestras de psicólogos e 
profissionais de áreas afins com o objetivo de conscientizar os alunos 
e família sobre a importância da organização para o desenvolvimento 
humano e escolar). Atitude, organização. 

(P) 02 “... (...) esse projeto seria só o começo, sempre trabalhando a 
responsabilidade e comprometimento do aluno com a sua 
aprendizagem, sabe sinceramente não existe milagre, e muitas vezes 
o professor também precisa desse comprometimento e 
responsabilidades. Penso num futuro próximo estar implementando 
essa ideia. 

(P) 03 “... (...) é uma possibilidade de se mudar a realidade enfrentada. 
Pensar em uma outra forma de aplicação de um outro projeto que 
consiga prever tais mudanças, a fim de se obter resultados positivos 
no que tange ao processo ensino-aprendizagem. 

(P) 04 “... (...) sim, com certeza, será uma ferramenta que facilitará o 
trabalho do professor e disponibilizará ao aluno uma forma de 
conseguir se organizar para compreender melhor todo processo 
ensino-aprendizagem. 

(P) 05 “... (...) A aplicação do projeto será uma experiência nova, por isso 
espero que obtenhamos um resultado positivo. O projeto será o início, 
porém a vontade de organização dependerá exclusivamente dos 
alunos, podemos fornecer as ferramentas, mas teremos que lidar e 
buscar alternativas caso os resultados não sejam os esperados 

(P) 06 “... (...) sim, o projeto poderia ajuda-los a compreender melhor como 
os conhecimentos não estão soltos, mas sim, interligados, 
integrados... (...) acedido que temos grandes chances, num futuro 
próximo, quem sabe, conseguir um patrocínio para implementá-lo.  

(P) 07 (...) poderá resolver, pois com a ajuda de monitores a agitação dos 
alunos pode ser amenizada. Caso seja impossível elencar monitores, 
pode substituir por auxílio de pedagogas (os). 

(P) 08 (...) se o projeto puder ser aplicado, sim e pudéssemos fazer um 
atendimento mais individualizado. O que já estamos fazendo, tirando 
leite de pedra. Buscando "n" novidades em sites, inúmeras 
estratégias que muitas vezes, não conseguimos aplicá-las porque 
eles não ouvem, não param, não tem vontade de aprender. 

(P) 09 (...) Sim, o Projeto atingirá de forma positiva para os que se 
envolverem. Com este projeto pode diminuir grandemente as 
dificuldades para os alunos que participarem, pois exercitarão a 
escrita e a comunicação em geral. Além do uso do computador de 
forma direcionada e com objetivo prático. 

(P) 10 (...) certamente o trabalho será realizado com mais foco, trabalho em 
equipe, pois terão uma visão maior do futuro. Colocando em seus 
momentos, colaboração, novação, transformação, cooperação, entre 
muitas outras ações, sendo elas todas de máxima importância na vida 
acadêmica e até mesmo social. 

(P) 11 (...) certamente, sim. Através desse projeto, poderíamos promover 
discussão como os alunos e familiares sobre as causas do sucesso 
ou do insucesso e realimentá-lo a partir disso, com melhorias ou 
buscar novas alternativas. 
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(P) 12 “... (...) O foco estaria em dar condições do aluno aprender a se 
organizar, mantendo uma rotina de estudos diários. Talvez, nesse 
momento, com a ajuda dos pais com maior intensidade. Há 
possibilidade de implementá-lo, talvez em menor condição, 
adaptando o material idealizado e propondo a aquisição de um 
caderno simples, com eixos fundamentais. 

(P) 13 (...) Se conseguíssemos trabalhar com esses “monitores” de 
laboratório, além de reduzir custos, podíamos dar a oportunidade de o 
aluno aprender mais e ainda, repassar aos demais o que aprendeu. 
Podíamos, inclusive, pedir que esses alunos atendessem a 
comunidade local, capacitando pessoas idosas para uso das 
tecnologias.  
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APÊNDICE K – Ficha de Avaliação do Curso 

 

Gostaria, se possível, respondesse-nos conforme orientações abaixo, com vista 

implementarmos melhorias futuras junto aos processos de desenvolvimento do 

referido Curso.  

 

1) Perfil dos participantes:  

Sexo (  ) M   (  ) F  

Qual a sua idade?_____ 

Em que cidade mora?  

(   )  Londrina 

(   )  Cambé 

(   )  outras cidades do norte paranaense 

(   )  cidades de outras regiões 

Formação em: ___________________________________________________ 

Atuação:   

(    ) ensino Fundamental (    ) ensino médio (     ) ensino superior  (   ) Outros 

_____________ 

Quantos anos de trabalho com o ensino: ______________ 

Já participou de outro curso a distância ou semipresencial? Se sim, cite-o.  

(   ) Não 

(   ) Sim 

 

 

2) Relevância do assunto e nível de interesse  

a) Quanto ao Curso: “Ações didáticas empreendedoras a partir da contribuição das 

Metodologias Ativas”, considera que o mesmo atingiu aos objetivos propostos?  

Justifique sua resposta.  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) O que você achou da Metodologia apresentada “Sala de Aula invertida” (online e 

presencial)? Registre sua opinião a respeito desta forma de ensino.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) O Curso contribuiu com seu processo de Formação? Em que medida?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

d) O que considera que poderia ter sido diferente? Em que aspecto o mudaria?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

e) Sobre o conteúdo, houve algum item que ficou sem aprofundamento?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Nível de satisfação  

Considere a coluna abaixo e registre o nível de satisfação de acordo com as opções 

apresentada no quadro.  

 

Excelente Bom Regular Ruim Péssimo 

5 4 3 2 1 

 
 

 1 2 3 4 5 

O material didático fornecido via sistema foi satisfatório para o estudo dos temas das 

aulas 

     
Para o propósito do curso: o tempo de realização do curso (carga horária total) foi      
Para o propósito do curso: O tempo dos encontros presenciais foi      
Os assuntos foram abordados adequadamente      
A organização dos conteúdos no Moodle      
A organização das atividades no Moodle      
A compatibilidade da avaliação com o conteúdo desenvolvido      
Carga horária das atividades - teórica.      
Carga horária das atividades - prática       
Textos e bibliografias utilizadas       
Atividades individuais       
Atividades em equipe      

 

A equipe agradece sua participação e gentileza! 


