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Resumo 
 

A educação a distância é usada massivamente como fomentadora do crescimento 

pessoal e profissional e aproveita o desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação para oferecer recursos cada vez mais interativos e 

interessantes tanto para professores quanto para estudantes. Mas para que se 

tornem efetivas, é preciso que os profissionais conheçam e saibam como usar 

essas tecnologias. Os objetos de aprendizagem são tecnologias educacionais 

digitais que se apresentam como uma vantajosa ferramenta de aprendizagem e 

instrução, que podem ser utilizados para o ensino de diversos conteúdos, incluindo 

de empreendedorismo. Tais objetos se apresentam nos ambientes virtuais de 

aprendizagem, na forma de conteúdos escritos, textos, imagens, atividades ou 

outros recursos didáticos construídos especificamente com objetivo de dar suporte 

à aprendizagem. Este trabalho discute os elementos de um curso inovador de 

capacitação de professores com o uso de objetos de aprendizagem para o ensino 

de empreendedorismo, na modalidade educação a distância. 
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Introdução 

Os professores são profissionais reconhecidos por seu amplo conhecimento 

sobre os assuntos de sua especialidade, cunhado por anos de estudo e formação 

em cursos de especialização, mestrado e doutorado, o que lhes conferem, além dos 

títulos, uma qualificação que pouco é encontrada em outros profissionais. 

Embora, quando se observa a rotina de docentes, percebe-se que esses 

profissionais são sufocados com uma infinidade de demandas: preparação de 

aulas, preparação de atividades e de recursos didáticos, ministrar aulas, atender 

alunos, avaliar provas e outras atividades, participar de comissões, de projetos de 

extensão e de pesquisa, quando não assumem atividades administrativas das 

instituições de ensino. Essa realidade faz com que encaixar tempo para cursos de 

atualização ou capacitação de docentes seja um desafio difícil de cumprir. Muitas 

vezes os docentes precisam se tornar autodidatas, já que a realização de cursos é 

uma tarefa difícil de realizar. 

Diante da atual conjuntura, caracterizada por um mercado de trabalho cada 

dia mais dinâmico e exigente com a qualificação profissional, e, por outro lado, 

pelo discurso da “falta de tempo” que impera na luta cotidiana pela sobrevivência 

na sociedade contemporânea, fazer uso da educação a distância (EAD) pode ser 

uma alternativa para contribuir com a democratização do ensino. 

A EAD figura, portanto, como uma modalidade de ensino que pode ser 

adotada para capacitar docentes, tão tomados pela falta de tempo, tendo em vista 

que essa permite uma maior flexibilização do horário e local de estudo, por parte 

dos aprendizes. 

Como forma de expandir as possibilidades do ensino do 

empreendedorismo, levando tais conhecimentos para a formação de docentes, para 

que esses possam replicá-los posteriormente em disciplinas específicas da área ou 

transversalmente em outras disciplinas, está sendo proposta a adoção de objetos de 

aprendizagem. 

Os objetos de aprendizagem são tecnologias educacionais digitais que se 

apresentam como uma vantajosa ferramenta de aprendizagem e instrução, que 

podem ser utilizados para o ensino de diversos conteúdos, incluindo de 

empreendedorismo. Tais objetos se apresentam nos ambientes virtuais de 

aprendizagem, na forma de conteúdos escritos, textos, imagens, atividades ou 
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outros recursos didáticos construídos especificamente com objetivo de dar suporte 

à aprendizagem. 

Este trabalho discute os elementos de um curso inovador de capacitação de 

professores com o uso de objetos de aprendizagem para o ensino de 

empreendedorismo, na modalidade educação a distância. 

 
Justificativa 

Este trabalho compõe um projeto de um curso inovador de capacitação de 

professores no ensino de empreendedorismo. A ideia é usar objetos de 

aprendizagem (OA) que possam ser usados especificamente no ensino de 

empreendedorismo na modalidade Educação a Distância (EAD). A proposta do 

curso é atingir docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde é 

ministrado um curso técnico em Administração que possui um componente 

curricular de Empreendedorismo. O tipo de pesquisa proposta caracteriza-se como 

Pesquisa Ação, que prevê uma intervenção, através da introdução de alguma 

tecnologia ou da modificação nos processos organizacionais, enfim, através da 

transformação ou mudança na realidade, a fim de se atingir os objetivos do projeto 

de curso. 

A alteração da realidade proposta é a aplicação de um curso inovador de 

capacitação de docentes. Esse curso permitirá compartilhar os conhecimentos 

obtidos com outros professores da instituição, apoiado no uso de objetos de 

aprendizagem para o ensino de empreendedorismo via EAD. Ao mesmo tempo, os 

objetos de aprendizagem para ensino de empreendedorismo poderão ser utilizados 

nas aulas que abordem essa temática, para aproveitamento geral pelos alunos. 

A escolha dessa proposta permite a construção de um curso para 

capacitação de docentes, para o ensino de empreendedorismo, o que tenderá a 

aumentar o efeito multiplicador desse conhecimento, tendo resultado direto na 

formação de centenas de jovens ao longo do tempo. Dessa maneira, através da 

concretização da proposta, será possível socializar os conhecimentos de 

empreendedorismo construídos ao longo do curso. 
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Capítulo 1 

 

 
1.1 Definição do problema / cenário 

O empreendedorismo é um campo de estudo valioso, reconhecido por ser 

um catalisador para a solução de problemas socioeconômicos daquelas pessoas 

que querem abrir um novo negócio, seja para fugir do desemprego, para sair do 

vínculo de emprego a uma determinada empresa ou para desenvolver uma ideia 

vinculada a uma oportunidade de negócio. Também está relacionado àquelas 

pessoas que querem assumir uma postura empreendedora em suas atividades 

profissionais, mesmo sendo um empregado, um servidor público, numa atividade 

vinculada a uma organização da qual não pretende sair e não tem pretensão em 

abrir um negócio. 

Para atender à demanda de formação profissional na área de 

empreendedorismo é necessário ensino específico voltado para área, que propicia 

o compartilhamento de conhecimento sobre dois focos: o comportamento/atitude 

empreendedora ou o plano de negócios e os procedimentos para se abrir um novo 

negócio. 

Estes conhecimentos e conteúdos são mais comumente explorados no nível 

superior, principalmente quando se trata da graduação em Administração ou 

também costumam ser explorados na educação profissional voltada para os 

proprietários de empresa ou para pessoas que pretendem abrir um novo negócio 

(LOPES, 2010). 

Cabe ressaltar que a maioria das vagas no mercado de trabalho na área de 

administração é voltada para profissionais de nível técnico, que realizam as 

funções mais operacionais. As vagas da área administrativa de nível superior estão 

relacionadas com as funções de perfil mais gerencial. Isto faz com que o ensino 

técnico de administração se configure como aquele que melhor atende ao mercado 

de trabalho, justamente por oferecer formação para o nível operacional. Dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelam que, em 2013, o 

número de vínculos trabalhistas formais em ocupações de nível superior foi de 6,7 

milhões, comparado com 7.1 milhões de vínculos trabalhistas formais em 

ocupações de nível técnico (DE NEGRI; SILVA, 2015). 
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Esta realidade aponta que no Brasil ocorre uma inversão na oferta do 

quantitativo de vagas nos cursos, sendo os superiores mais numerosos que os 

cursos técnicos, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Apesar do 

crescimento médio de 55,3% em cinco anos, o número de matrículas no nível 

técnico, em 2013, chegou a um número de 1.441.051 de estudantes (CNI, 2014). 

Há, portanto, que se investir na educação profissional de nível técnico. 

Projetos pedagógicos de curso de nível técnico costumam oferecer o 

ensino de empreendedorismo como uma disciplina específica ou de forma 

transversal. Quando não existe uma disciplina específica, a transversalidade 

consiste em distribuir os conteúdos de empreendedorismo nas demais disciplinas, 

por meio de projetos integradores interdisciplinares, que garantam a exploração 

dos conteúdos de empreendedorismo entre disciplinas. 

No caso específico da oferta de cursos ou disciplinas de 

empreendedorismo à distância, há que assegurar a eficácia dos recursos de 

aprendizagem, tais como o uso de objetos de aprendizagem adequados. Ademais, 

é preciso preparar o docente adequadamente, utilizar mecanismos para estimular a 

aprendizagem dos discentes, para garantir sua participação e realizar a avaliação 

que cumpra com seus propósitos. 

Com as particularidades do EAD, se prevê que desafios específicos se 

apresentam para além daqueles que são apresentados para a educação presencial: o 

preparo dos professores para o ensino de empreendedorismo; a existência de 

objetos de aprendizagem específicos para trabalhar conteúdos de 

empreendedorismo, e; a adequação dos objetos de aprendizagem adotados. 

Diante do que foi apresentado, este projeto propõe um curso de formação 

docente que permita utilizar objetos de aprendizagem virtuais para o ensino de 

empreendedorismo na modalidade EAD, para uso futuro em um curso técnico em 

Administração. Essa iniciativa empreendedora inovadora será utilizada no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem tanto em salas de aula 

virtuais, quanto para dar suporte ao ensino presencial de empreendedorismo. 

 
1.2 Objetivos 

Esta seção apresenta os objetivos geral e específicos desse estudo. 
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1.2.1 Objetivo geral 

Apresentar um projeto de curso inovador de empreendedorismo para 

formação de docentes, por meio de objetos virtuais de aprendizagem na 

modalidade a distância. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

- Apresentar a educação a distância como modalidade para o ensino de 

empreendedorismo para a formação de docentes; 

- Identificar os requisitos conceituais, procedimentais e atitudinais ligados 

ao ensino de empreendedorismo, que possam ser implementados por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem; 

- Identificar os elementos constituintes dos objetos de aprendizagem; 

- Apresentar uma possibilidade de intervenção docente por meio de curso 

capacitação com uso de objetos virtuais de aprendizagem. 

 
1.2.3 Questões da investigação 

O presente estudo busca responder as seguintes questões de investigação: 

- Qual a realidade o espaço o ensino de empreendedorismo na modalidade 

Educação a Distância? 

- Quais requisitos conceituais, procedimentais e atitudinais ligados ao 

ensino de empreendedorismo, que possam ser implementados por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem? 

- O que são e como se constituem os objetos de aprendizagem virtual para 

ensino de empreendedorismo? 

- Como pode ser realizado uma intervenção docente que capacite os 

profissionais, por meio de objetos virtuais de aprendizagem, para ensinar 

empreendedorismo? 
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Capítulo 2 

 

2.1 Referências conceituais 

Nesta seção, o texto segue apresentando a educação a distância, o 

empreendedorismo e as intervenções docentes como pano de fundo para a 

discussão da aplicação de objetos virtuais de aprendizagem propostos para o 

ensino de empreendedorismo. 

 
2.2 Educação a distância 

Segundo Hermida e Bonfim (2006), do ponto de vista epistemológico, a 

palavra Teleducação ou o termo “educação a distância” vem do grego tele (longe, 

ao longe), e pode ser conceituada como o processo de ensino-aprendizagem 

mediado por tecnologias, onde professores e alunos ficam separados espacial e/ou 

temporalmente. Entretanto, este não despreza a possibilidade de realização de 

atividades ou encontros presenciais, porém, conectados ou intermediados através 

de recursos tecnológicos. 

Ainda segundo esses autores, a oferta de educação na modalidade EAD 

pode contribuir para atender às demandas educacionais urgentes, tais como a 

formação ou capacitação de docentes, entre outros profissionais, bem como a 

formação continuada, em especial no interior do país, onde as dificuldades de 

acesso ao ensino são maiores. Em geral, a EAD demanda uma responsabilidade 

maior do aluno, pois este deve redobrar seus esforços para alcançar um nível 

significativo de aprendizagem, e apresenta uma série de vantagens, como 

interatividade, flexibilidade de horário e autonomia, em termos em que o aluno 

pode definir seu próprio ritmo de estudo (HERMIDA; BONFIM, 2006). 

A educação a distância não é nova, mas está crescendo exponencialmente 

devido ao surgimento da sociedade baseada em informação e da explosão do 

conhecimento. A sociedade tem demandado novas habilidades e conhecimentos 

por parte da força de trabalho e somente a educação presencial não suporta essa 

demanda (HERMIDA; BONFIM, 2006). 

A Associação Brasileira de Educação a Distância registra que em 2014, as 

instituições formadoras ofereceram 25.166 cursos, sendo que os mais comuns 

foram os livres, que não necessitam de autorização de um órgão legal para serem 
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oferecidos, totalizando 19.873 cursos, enquanto cursos regulamentados 

semipresenciais ou disciplinas EAD somaram 3.453 cursos, além da oferta de 

1.840 cursos regulamentados totalmente a distância. As matrículas em 2014 

somaram 519.839 nos cursos regulamentados totalmente a distância, 476.484 em 

cursos regulamentados semipresenciais ou disciplinas EAD de cursos presenciais 

e 2.872.383 em cursos livres, totalizando 3.868.706 registros (ABED, 2017). 

Não resta dúvida de que as novas tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) que possibilitam o ensino à distância têm crescente 

importância no processo de aprendizagem das mais diversas áreas do 

conhecimento. Cabe aos gestores da educação, professores e pesquisadores atuais 

a desafiadora tarefa de definir a melhor forma de explorar o potencial dessas 

tecnologias, determinando ao mesmo tempo as maneiras em que sua contribuição 

se pode dar do modo mais eficaz (FERREIRA; BROMERCHENKEL, 2001). 

As tecnologias da informação e comunicação figuram como recursos 

indispensáveis na construção do conhecimento, na medida em que são 

amplamente utilizadas na educação a distância. É a principal maneira de se 

garantir que os processos de ensino-aprendizagem sejam aplicados com 

flexibilidade e de maneira acessível a um grande número de estudantes. 

 
2.3 Ensino de empreendedorismo 

Os primeiros trabalhos que abordam o assunto empreendedorismo datam 

meados do século XVIII e, desde então, seguem crescendo em grande quantidade 

até o momento (DORNELAS, 2007), mas Safanelli e Moreira (2011) apontam que 

o empreendedorismo ganhou força no Brasil somente a partir da década 1990, 

com a abertura da economia que propiciou a criação de entidades como SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e SOFTEX 

(Sociedade Brasileira para Exportação de Software). 

É importante compreender que o empreendedor “é aquele que, por meio de 

novas combinações dos fatores de produção, realiza inovações no sistema 

econômico” (SCHUMPETER apud BEDÊ, 2010, p. 173). Essas inovações, que 

remetem para o que ficou conhecido por empreendedorismo, podem se traduzir 

em novos produtos, novos processos, novas fontes de matéria-prima, novas 

formas de comercialização, novas empresas ou novos negócios. 
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Curiosamente a literatura da área de negócios tem se dedicado muito ao 

processo de empreender (etapas, fases, atitudes, remetendo a um roteiro) ou dos 

resultados das ações empreendedoras (novos produtos ou negócios elaborados, 

bem como razões para sucesso ou fracasso), o que indica um levantamento 

realizado por Chen (2015) nas bases de dados de 1992 a 2013 da Web of Science e 

Proquest, com títulos contendo a palavra empreendedorismo (no caso a palavra 

entrepreurship, em inglês). Nesse levantamento o ensino de empreendedorismo 

sequer foi destacado, sendo explorado em publicações de outras áreas, tal como a 

de educação. 

Recentemente, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 

brasileiro aprovou o projeto que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

para prever o estudo do empreendedorismo nos currículos dos ensinos 

fundamental e médio, e na educação superior, por meio do projeto de lei do 

senado de nº 772/2015 (BRASIL, 2016). A ideia do projeto é que o assunto 

empreendedorismo seja adotado na educação básica não como uma nova 

disciplina e sim de maneira transversal, sendo trabalhado junto ao conteúdo das 

outras disciplinas como em projetos interdisciplinares. 

Segundo Lopes (2010), o ensino de empreendedorismo, também conhecido 

como educação empreendedora, pode enfocar a formação do indivíduo 

(comportamento empreendedor) ou focar naquele que se interessa por uma 

oportunidade e que estaria numa fase anterior à criação de um negócio. Também 

pode voltar-se para os que já estariam na fase de criação de um empreendimento e, 

até mesmo, para aqueles que estão em fases posteriores à criação e que estão 

preocupados com estratégias para permanecer ativo ou expandir o negócio (estes 

últimos focados no negócio), criando diferentes públicos-alvo, com necessidades 

diferentes de aprendizagem. 

Segundo Ferreira e Bromerchenkel (2001), o ensino de empreendedorismo 

à distância possui um grande potencial ainda pouco explorado, que é 

particularmente verdade no que se refere às formas mais ativas e interativas dessa 

modalidade de ensino, já que recursos dessa natureza exigem dos alunos 

criatividade, capacidade de tomar decisões refletidas e de implementá-las, ainda 

que de forma simulada. 
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Lastra (2012) propõe que um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

dirigido a formação do empreendedor deveria ser composto de duas partes 

interdependentes: 

a) Objetos de aprendizagem que busquem motivar e orientar o 

empreendimento de cada estudante até a criação de uma empresa mediante o 

desenho e aplicação de um espaço virtual flexível, motivador e criativo de 

aprendizagem. Este espaço virtual deve ser orientado a identificar e desenvolver 

uma atitude positiva de empreendedorismo no processo de concretizar uma ideia e 

projeto pessoal de empresa, e facilitar a obtenção de recursos e por em prática a 

experiência de aprendizagem com a criação e sustentação de uma empresa. A 

aplicação das tecnologias de informação e comunicação no desenho do AVA 

permite aproveitar e aplicar suas vantagens comunicativas, interativas e 

inovadoras em um processo de aprendizagem que estimule efetivamente o 

estudante ou usuário ao desenvolvimento de competências empreendedoras e 

empresariais. 

b) Os conteúdos expressos em competências que se especificam em o 

saber conhecer, o saber fazer e o saber ser, definidos seis momentos de 

aprendizagem que seguem as etapas dos processos empresariais e que são 

apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1: Momentos de aprendizagem 

Conceituais Procedimentais Atitudinais 

Etapa motivacional Elaboração e identificação de um 

perfil de atitude empreendedora 

Autoavaliação inicial 

Atitude Motivação 

empreendedora  Liderança 

  Autoconfiança 

Etapa motivacional Desenvolvimento de exercícios 

de habilidade criativa 

Capacidade de resolver 

problemas imprevistos 

O pensamento  Iniciativa 

criativo  Criatividade 

  Tomada de decisões 

  Autonomia 

Etapa situacional Desenvolvimento de habilidades 

estratégicas para identificar 

oportunidades e ameaças 

Pensamento estratégico 

O entorno do 

empreendimento e o 

empreendedorismo 

Orientação às 

oportunidades 

  Visão sistêmica 

  Percepção de risco 

  Visão contextual 

Etapa psicológica 

O processo de criar a 

empresa 

Manejo de variáveis internas e 

externas para criar a empresa 

Relações de aspectos 

pessoais e contextuais 

(subjetivo e objetivo) 

  Tomada de decisões 

 Análise de casos Trabalho em equipe 

  Orientação a resultados 

  Atitude na conclusão 

Etapa analítica 

A ideia da empresa 

Desenvolvimento de atividades 

criativas e analíticas para 

formular uma ideia de empresa 

Ser propositivo, criativo e 

comunicativo 

  Trabalho em equipe 

 Manejo da informação Compromisso 

 Manejo do valor agregado Minimizar riscos 

  Sentido de oportunidade 

Etapa analítica e 

econômica 

O projeto da 

Manejo holístico e integrador 

para desenhar o projeto da 

empresa 

Autoavaliação e avaliação do 

processo do empreendimento 

empresa Manejo de redes de trabalho Orientação a resultados 

 Manejo de fontes da informação Relações interpessoais 

  Melhoramento por 

retroalimentação 

  Liderança 

  Atitude para convencer 

  Tolerância a erro 

Fonte: adaptado de LASTRA (2012, p. 110) 

 

Adotar soluções inovadoras  no  ensino de  empreendedorismo é 

particularmente  importante tendo em vista que pessoas que estudam 
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empreendedorismo, através de um processo de um programa de educação formal, 

têm mais interesse em abrir ou gerenciar um negócio após a conclusão do curso, 

passando a assumir uma inclinação empreendedora (HASHIM, 2015). 

Mas, para que a ensino do empreendedorismo na modalidade a distância 

seja efetivo, é necessário que se ampliem as possibilidades de construção do 

conhecimento e que o repertório de materiais educativos e atividades utilizados 

pelo professor atendam à proposta de ensino de maneira inovadora. Nesse sentido, 

torna-se determinante investir em objetos de aprendizagem interessantes e focados 

nas particularidades dos diferentes momentos do aprendizado. 

 
2.4 Objetos de aprendizagem 

O objeto de aprendizagem apresenta-se como uma vantajosa ferramenta de 

aprendizagem e instrução, que pode ser utilizada para o ensino de diversos 

conteúdos e revisão de conceitos. Sua definição varia de acordo com autores 

acerca da utilidade e importância do objeto para o ensino e a aprendizagem e varia 

de acordo com a abordagem proposta e os aspectos que estão associados ao seu 

uso educacional (AGUIAR; FLÔRES, 2014). 

Os objetos de aprendizagem são, segundo Wiley (2002), quaisquer 

recursos digitais que podem ser reusados para apoiar a aprendizagem. 

Segundo Mendes et al (2004), as características e elementos que compõem 

os objetos de aprendizagem em sua estrutura e operacionalidade, são: 

reusabilidade; adaptabilidade; granularidade; acessibilidade; durabilidade; 

interoperabilidade, e; metadados. Estes elementos são conceituados no quadro 1: 

 

Reusabilidade Reutilizável diversas vezes em diversos ambientes de aprendizagem. 

Adaptabilidade Adaptável a qualquer ambiente de ensino. 

Granularidade Conteúdo em pedaços, para facilitar sua reusabilidade. 

Acessibilidade Acessível facilmente via Internet para ser usado em diversos locais. 

Durabilidade Possibilidade de continuar a ser usado, independente da mudança de 

tecnologia. 

Interoperabilidade Habilidade de operar através de uma variedade de hardware, sistemas 

operacionais e browsers, intercâmbio efetivo entre diferentes sistemas. 

Metadados Descrevem as propriedades de um objeto, como título, autor, data, 

assunto, etc. Facilitam a busca de um objeto em um repositório. 

Quadro 1: características e elementos componentes dos objetos de aprendizagem 

Fonte: Adaptado de Mendes et al (2004) 
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No caso dos objetos de aprendizagem deste estudo, espera-se que a 

condição de reusabilidade seja aplicada ao ensino de empreendedorismo, tendo em 

vista que em se alterando o conteúdo dos objetos de aprendizagem, estes poderiam 

ser empregados em outras disciplinas. 

Aguiar e Flôres (2014) comentam que os objetos de aprendizagem não 

precisam ser necessariamente digitais, mas, em sendo, podem ser customizadas 

para alcançar objetivos instrucionais específicos. 

Como entidades digitais acessíveis via Internet, os objetos de 

aprendizagem podem ser criados em qualquer mídia ou formato, podendo ser 

simples como textos, imagens, animações ou apresentações de slides, ou 

complexos como uma simulação. Normalmente, são criados em módulos que 

podem ser reusados em diferentes contextos e permitem que um número 

virtualmente infinito de pessoas possa acessá-los e usá-los simultaneamente 

(AGUIAR; FLÔRES, 2014). 

Segundo Singh (2001), um objeto de aprendizagem deve ser estruturado e 

dividido em três partes bem definidas: objetivos (esclarece os objetivos 

pedagógicos que norteiam o uso do objeto e apresenta os pré-requisitos, ou uma 

lista dos conhecimentos prévios necessários para um bom aproveitamento do 

conteúdo); conteúdo instrucional e prática e feedback (que permite ao aluno 

receber retorno sobre o atendimento dos objetivos propostos no objeto de 

aprendizagem, após contato com o recurso instrucional). 

O Ministério da Educação desenvolveu uma plataforma de livre 

distribuição de objetos de aprendizagem: o Banco Internacional de Objetos 

Educacionais1 (MEC, 2017a). O repositório possui objetos educacionais de acesso 

público, em vários formatos e para todos os níveis de ensino (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, educação profissional e educação superior). Os 

objetos de aprendizagem podem ser acessados isoladamente ou em coleções. 

Atualmente o banco possui 19.842 objetos publicados, 174 sendo avaliados ou 

aguardando autorização dos autores para a publicação. Cabe ressaltar que na seção 

Educação Profissional não é disponibilizado nenhum objeto de aprendizagem de 

empreendedorismo. Dos 4 objetos da subseção Gestão e Negócios, 3 são imagens 

e 1 vídeo. Na seção Educação Superior, há 20 objetos educacionais na subárea de 
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Administração, sendo 18 vídeos, 1 áudio e 1 Animação/Simulação, sendo que 

nenhuma delas é voltada especificamente para o ensino de empreendedorismo. 

Wiley (2002) representa os objetos de aprendizagem fazendo analogia com 

um átomo, o colocando como um elemento pequeno que pode ser combinado e 

recombinado com outros elementos, formando algo maior. Isto quer dizer que um 

objeto de aprendizagem pode se constituir em módulos com um conteúdo 

autoexplicativo, autossuficiente e com sentido próprio, sem a necessidade de 

complementos. Mas, em geral, para se construir um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) se faz uso de vários objetos virtuais de aprendizagem. 

A disponibilização de objetos dessa natureza como recursos educacionais 

abertos tornar-se-á uma grande contribuição para a construção de AVAs para o 

ensino de empreendedorismo em todo país. 

 
2.5 Intervenção docente 

Um projeto de intervenção docente que prevê a adoção de uma tecnologia 

da informação, tal como a implantação de objetos de aprendizagem virtuais, 

precisa considerar uma crítica usualmente feita à educação a distância a da 

redução. Esta crítica implica em considerar apenas a dimensão técnica da EAD, 

como se bastasse a disponibilização de materiais por meio das TIC para que 

ocorresse a aprendizagem dos estudantes, deixando de lado as dimensões teórico- 

metodológicas e pedagógicas da questão (BARRETO, 2008). 

Valente (2003) apresenta algumas possibilidades pedagógicas em 

programas de EAD e que determinam o tipo de interação existente, ressaltando o 

papel fundamental da intervenção docente. Mas há propostas que seguem uma 

direção contrária, tal como o uso do broadcast, onde o professor não tem nenhum 

contato com o aluno e, por isso, não recebe nenhum retorno, já que o conteúdo 

não passa de uma transmissão unidirecional. O broadcast, portanto, possibilita a 

organização e disseminação da informação para os estudantes por meio de 

diferentes tecnologias, mas não é indicada em cursos de abordagem mais moderna 

em EAD porque não existe interação. 

Carneiro (2015) destaca que nos ambientes em que são desenvolvidos os 

cursos de EAD, a interação é fundamental no que diz respeito ao compartilhar 

 

1
Acesso em 30 abril 2017: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
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experiências, às trocas de ideias, às discussões nas quais cada estudante entra em 

contato com pontos de vistas diferentes, opiniões contrárias às suas, o que o leva a 

elaborar argumentos e posições, o que valoriza o papel do professor e do tutor. 

Neste trabalho, portanto, o papel do docente organizador do curso e suas 

interações com os docentes-alvo da capacitação em empreendedorismo 

(assumindo o papel dos estudantes) serão descritas adiante, na organização e 

procedimentos metodológicos do curso inovador. 
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Capítulo 3 

 

 
3.1 Organização do curso inovador proposto 

O curso inovador de capacitação de professores proposto visa formar os 

docentes para o ensino de empreendedorismo, tanto para a disciplina específica 

constante da matriz curricular do curso técnico de Administração da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), quanto para a possibilidade de ensinar 

empreendedorismo de forma transversal em qualquer outra disciplina do curso. 

Cabe destacar que a proposta pode ser replicada tanto para outras instituições, 

quanto para outros níveis de cursos (curso superior, cursos de extensão de menor 

duração, etc.), dadas as características de reusabilidade e interoperabilidade dos 

objetos de aprendizagem. 

O público-alvo do curso são os 8 integrantes do corpo docente do curso 

técnico em Administração da UFRPE, podendo ser estendido para os docentes dos 

demais cursos técnicos da instituição (curso técnico em Agropecuária, curso 

técnico em Alimentos e curso técnico em Açúcar e Álcool). Parte-se do 

pressuposto que nem todos os docentes possuem formação em empreendedorismo 

ou nunca ministraram uma disciplina dessa área, requerendo que se buscasse uma 

capacitação ou estudo mais ostensivo nessa área. Cabe considerar que, talvez, 

alguns desses docentes tenham apenas cursado uma disciplina de 

empreendedorismo em seus cursos de graduação anos atrás. Independente do caso, 

esses podem se beneficiar com a formação na área de empreendedorismo de 

diversas maneiras, seja para ministrarem seus conteúdos ou apenas para refletirem 

sob sua forma de conduzirem suas práticas e atitudes diante do mundo ao seu 

redor, através de um comportamento empreendedor. De toda maneira, ao realizar 

o curso, espera-se que os docentes estejam mais capacitados, em termos de 

domínio de conhecimento sobre o tema, além do exercício prático propiciado 

durante o curso. Caso o docente não tenha interesse direto sobre o tema ensino de 

empreendedorismo, o interesse dos docentes na realização do curso pode vir a ser, 

também, a validade do certificado para efeito de contagem de pontuação na 

progressão de carreira dentro da Universidade. 
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A grande diferença entre esse curso proposto e outros cursos de 

capacitação oferecidos dentro da própria instituição é que esse será realizado à 

distância. De uma forma geral, os cursos de capacitação presenciais oferecidos 

pela instituição têm baixa adesão dos docentes, já que esses cursos são realizados 

dentro do horário do expediente, o que estimula apenas a participação dos técnicos 

administrativos, já que se os docentes faltam às aulas para realizar cursos, ficam 

com a dificuldade posterior de repor as aulas, quando o calendário acadêmico já é 

apertado. Cursos à distância, apesar de não serem atualmente ministrados, contam 

com o grande apelo da flexibilidade. Para alguns docentes, essa pode representar 

uma capacitação que não é realizada em outro momento há anos. 

 
3.1.1 Duração, encontros, infraestrutura, recursos e local 

O curso terá duração de 60 horas, então os aprendizes (docentes da 

instituição) que realizarem com aproveitamento as atividades propostas a partir 

dos conteúdos apresentados, receberão o certificado de conclusão com a 

discriminação dessa carga-horária. Mas, como se trata de um curso na modalidade 

EAD, o tempo de dedicação semanal que os cursistas empregarão na realização do 

mesmo não pode ser determinada com precisão. Dessa maneira, está sendo 

estimado que com uma dedicação de 10 horas semanais, os docentes concluirão o 

curso em 6 semanas. Assim, os conteúdos do curso serão distribuídos de forma a 

equilibrar uma carga de estudo/leituras nas 6 semanas de aula. Portanto, os 

conteúdos do curso serão distribuídos em 6 módulos, apresentados na próxima 

sessão. 

O curso prevê a realização de dois encontros presenciais, sendo o primeiro 

de apresentação do plano de estudos e tirar dúvidas quanto ao uso do ambiente 

virtual de aprendizagem, caso algum educando não esteja familiarizado com a 

realização de cursos à distância. O segundo encontro será para acompanhamento 

do desenvolvimento das atividades, propor e explanar a realização da tarefa de 

construção conjunta de um plano de negócios, por meio da funcionalidade de wiki 

do Moodle. Tal ferramenta permite a construção colaborativa de um único 

documento por todos os participantes do curso. 

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Universidade terá que ser 

acionado para hospedar os conteúdos (arquivos, tais como textos, imagens, 
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configuração do sistema, etc.) necessários para a execução do curso. Atualmente, 

o NTI já realiza um trabalho dessa natureza já que a instituição oferta diversos 

cursos superiores e técnicos na modalidade EAD, e possui toda uma infraestrutura 

voltada para a realização desses cursos, compostas por servidores, equipamentos 

de rede, ferramentas de backup de dados e de fornecimento de energia. Dessa 

maneira, o NTI terá que alocar um pequeno espaço nos servidores para o 

fornecimento do curso, cabendo ao professor-coordenador do curso a configuração 

do sistema para implementar o ambiente virtual da aprendizagem. 

Da parte dos aprendizes, estes poderão acessar o ambiente virtual de 

aprendizagem, de qualquer local, por meio de computadores conectados à Internet, 

bem como por tablets ou mesmo smartphone, através do endereço fornecido na 

inscrição. O curso será gratuito e toda a infraestrutura necessária para sua 

execução será pública. Os professores poderão acessar o curso da própria 

instituição de ensino (computadores da sala de professores, laboratório de 

informática, etc.), de suas residências ou de qualquer outro local. O material de 

leitura do curso será disponibilizado eletronicamente e poderá ser baixado pelos 

aprendizes, mas também existe a possibilidade de ser reproduzido gratuitamente 

na editora da universidade. 

 
3.1.2 Conteúdos do curso 

Está sendo adotada como base para o desenvolvimento dos conteúdos do 

curso e como bibliografia básica a apostila elaborada para os cursos à distância da 

Rede e-Tec, intitulada Empreendedorismo, de autoria de Alexandre Rodrigues 

Alves. 

O sistema Rede e-Tec Brasil foi lançado pelo Ministério da Educação em 

2007 visando ofertar educação profissional e tecnológica à distância com o 

propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, 

públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito 

Federal e municípios (MEC, 2017b). 

As apostilas da Rede e-Tec são utilizadas de forma compartilhada por 

todas as instituições pertencentes à rede. Adicionalmente estão sendo sugeridos 

alguns livros como parte da bibliografia do curso, alguns citados ao longo desse 

trabalho, descritos no quadro 2: 
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ALVES, Alexandre Rodrigues. Empreendedorismo. Recife: SECTMA, 2009. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na Prática: mitos e verdades do 

empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

LOPES, Rose Mary Almeida (org.). Educação Empreendedora: conceitos, modelos e 

práticas. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: SEBRAE, 2010. 

Quadro 2: Bibliografia básica do curso 

Fonte: elaboração própria do autor 

 

Para compor as 60 horas de curso, distribuídas numa dedicação semanal de 

10 horas durante 6 semanas, o material de leitura foi distribuído em 6 módulos, 

cada um sendo desenvolvido em uma das semanas, de forma a equilibrar a carga 

de leitura sugerida aos aprendizes. Os módulos são apresentados no quadro 3: 

 
 

Módulo 1 – Falando de empreendedorismo 

1.1 Empreendedorismo 

1.2 Características do empreendedor 

1.3 Estudo de caso 

Módulo 2 – Todo o empreendedor é um “empresário”? 

2.1 Empreendedor ou empresário 

Módulo 3 – Empreendedorismo no Brasil e no mundo 

3.1 Empreendedorismo mundo afora 

3.2 Globalização 

3.3 O empreendedorismo no Brasil 

Módulo 4 – Pesquisa de mercado 

4.1 Planejar para decidir 

4.2 Pesquisa de mercado 

Módulo 5 – Marketing e plano de marketing 

5.1 O que é marketing? 

5.2 Marketing pessoal 

5.3 Composto de marketing ou mix de marketing 

5.4 Plano de marketing 

5.5 Roteiro de um plano de marketing 

Módulo 6 – Plano de negócios 

6.1 Conceitos preliminares 

6.2 Plano de negócio 

6.3 Elaboração de um plano de negócios 

Quadro 3: Módulos do curso 

Fonte: elaboração própria do autor 

 
Cada um desses módulos pretende, assim como foi apresentado por Lastra 

(2012), lidar com momentos de aprendizagem distintos: conceituais, 

procedimentais ou atitudinais. 
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3.1.3 Cronograma de execução 

O cronograma abaixo apresentado descreve o período de realização de 

cada módulo ao longo das 6 semanas de curso. Pode ser observado que logo no 

início do curso é realizado um primeiro encontro presencial e que o segundo é 

apresentado na metade do curso, como forma de preparar os alunos para a 

construção de uma atividade que pode tomar mais tempo, de construção de um 

plano de negócios. 

 
 

 
Etapas 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 

 
1º encontro presencial: apresentação do curso 

      

Módulo 1 – Falando de empreendedorismo 

Atividade: Estudo de caso por meio de debate em fórum 

Fórum de interação / dúvidas 

      

Módulo 2 – Todo o empreendedor é um “empresário”? 

Atividade: Fórum de discussão 

Fórum de interação / dúvidas 

      

Módulo 3 – Empreendedorismo no Brasil e no mundo 

Atividade: Questionário objetivo 

Fórum de interação / dúvidas 

      

2º encontro presencial: discussão da construção do plano 

de negócios 

      

Módulo 4 – Pesquisa de mercado 

Atividade: Entrega de tarefa em arquivo único 

Fórum de interação / dúvidas 

      

Módulo 5 – Marketing e plano de marketing 

Atividade: Lição com perguntas 

Fórum de interação / dúvidas 

      

Módulo 6 – Plano de negócios 

Atividade: Construção de plano de negócios wiki 

Fórum de interação / dúvidas 

      

Quadro 4: Cronograma do curso 

Fonte: elaboração própria do autor 

 

Após a realização do curso, os alunos que cumprirem todas as atividades à 

contento, com aproveitamento, receberão certificado de conclusão do curso uma 

semana após sua conclusão. 
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3.1.4 Metodologia de avaliação 

A avaliação da aprendizagem que nós concebemos atualmente é resultado 

de um processo desenvolvido historicamente. Luckesi (2017) destaca que a partir 

do século 20 se adotou mais comumente um mecanismo de avaliação seletivo, que 

já era amplamente adotado em outros contextos da sociedade (no exército, no 

preenchimento de uma vaga de trabalho, etc.). Nesse tipo de avaliação, quem 

aprende permanece avançando nos estudos, quem não aprende é reprovado. 

Todavia, a proposta desse curso não é meramente categorizar os aprendizes nessas 

duas condições. 

Nesse e em qualquer outro modelo, a avaliação é utilizada como um 

mecanismo de pesquisa, de constatação e de análise de uma determinada ação, 

para se verificar se o resultado da mesma atingiu o sucesso. A partir de avaliação, 

a instituição, o educador ou o outro agente do processo pode decidir se toma uma 

atitude, no sentido de melhorar o resultado, ou se permanece com tudo do jeito 

que está, dando-se por satisfeito como resultado da avaliação. 

A concepção que se tem do processo de avaliação é muito variável a 

depender dos diferentes referenciais que condicionam os conceitos de homem, de 

mundo, cultura, sociedade, etc. Diferentes posicionamentos derivam diferentes 

arranjos de situações de ensino-aprendizagem. Pode-se, por exemplo, observar a 

avaliação segundo abordagens tradicional, comportamentalista, humanista, 

cognitivista, sociocultural, entre outras (MIZUKAMI, 2017). Cada uma delas 

concebe a avaliação segundo uma ótica específica. 

Na visão de Luckesi (2017), ao observar a avaliação de maneira ampla, na 

abordagem que leva em consideração "o fracasso da educação", é preciso 

considerar que não só o aluno pode fracassar, errar ou falhar. As instituições 

também fracassam, o professor também fracassa, o sistema pode fracassar. Nessa 

ótica, uma avaliação mais ampla deve avaliar todo o contexto, como a própria 

instituição, os projetos dos cursos, a infraestrutura, os docentes. 

No curso inovador, proposto neste trabalho, se pretende adotar 

mecanismos de larga escala de avaliação, já que os aprendizes serão avaliados em 

diversos tipos de atividades, tais como fóruns, questionários, wikis e textos online. 

Luckesi (2017) assinala, ainda, que a avaliação dos estudantes deve se 

revestir de sistematicidade (cubra tudo o que foi ensinado para o estudante e que é 
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essencial), de linguagem compreensível, que tenham uma compatibilidade com o 

conteúdo ensinado, e ter precisão. 

A vantagem em se usar uma avaliação multifacetada, apoiada em diversos 

tipos de atividades diferentes, dá margem para a realização de avaliações onde não 

exista uma única resposta fechada e correta, abrindo a possibilidade para o 

estudante se manifestar, se opor, questionar e criticar os próprios conhecimentos 

que recebe. Ou seja, a própria avaliação não vai estabelecer um único referencial 

de sucesso, tendo como o contraponto absoluto de que todo o resto diferente do 

único referencial de sucesso remetesse ao fracasso. 

Os instrumentos de avaliação disponíveis na WEB, de uma forma geral, 

são mera reprodução dos instrumentos de avaliação concebidos para o ambiente 

presencial. Soares (2006) destaca que a WEB favorece uma riqueza de recursos 

como o uso de imagens, formas, cores, linguagem, links, como forma de 

relacionar fatos, formas e situações, favorecendo a pesquisa, ou mesmo para tornar 

mais fácil a compreensão dos conteúdos. Então, para tirar proveito dessa nova 

forma de apresentar conteúdo, possibilitado pelos objetos virtuais de 

aprendizagem, os mecanismos de avaliação não devem utilizar apenas texto. 

Mas, para tirar proveito dessas possibilidades, é necessário um esforço 

conjunto. Muitas vezes não se pode atribuir culpa ao professor que não utiliza 

desses recursos, quando não se tem uma equipe para auxiliá-lo no 

desenvolvimento de design gráfico, quando não há instrumentos de capacitação, 

para que um professor que “nasceu e foi criado” num ambiente de ensino 

presencial possa conhecer e tirar proveito dos recursos da WEB e de uma nova 

proposição pedagógica que é defendida para o EAD. Dessa maneira, irá se tentar 

valer da equipe de design da Universidade para desenhar os elementos gráficos do 

curso. 

 
3.2 Procedimentos metodológicos do curso inovador proposto 

Em termos de classificação metodológica, esse trabalho se caracteriza no 

tipo de pesquisa conhecido como Pesquisa Ação, onde o pesquisador intervém no 

campo e mensura os resultados decorrentes da intervenção. A intervenção docente 

proposta é a aplicação de um curso inovador, baseado no uso de objetos de 

aprendizagem, para o ensino de empreendedorismo na modalidade educação a 
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distância. Espera-se que com essa intervenção, os aprendizes (docentes da 

instituição) se tornem mais capacitados para ministrar conteúdos de 

empreendedorismo em suas disciplinas. 

Segundo Benbasat, Goldstein e Mead apud Macke (2002), a pesquisa ação 

pode ser considerada um tipo de estudo de caso, com a diferença que o 

pesquisador deixa de ser um simples observador para ser um participante na 

implementação de um sistema, embora simultaneamente queira avaliar uma 

técnica de intervenção. Espera-se que o curso de capacitação dos docentes da 

instituição, proposto nesse trabalho, possa intervir na realidade do ensino de 

empreendedorismo em todos os participantes, já que estes se tornaram mais 

capacitados para lidar com a temática. 

Para o desenvolvimento dos objetos de aprendizagem são empregadas 

diversas mídias ou formatos, como: applet java, animação flash, vídeo ou áudio 

clip, foto, websites e apresentações de PowerPoint. Antônio Júnior (2016) acredita 

que este último formato é a opção mais viável para as escolas públicas que 

pretendem desenvolver OA, por ser um recurso presente na grande maioria dos 

computadores e de maior facilidade de uso. Todavia, seu uso restringe as 

possibilidades de interatividade e colaboração, salvo nos casos em que são 

complementados por outros objetos para se cumprir os objetivos da aprendizagem. 

As aulas serão disponibilizadas eletronicamente, por meio de ambiente 

virtual de aprendizagem, agrupadas em 6 módulos. Os aprendizes receberão um 

guia de estudo referente à cada um dos módulos e terão que cumprir um conjunto 

de atividades que fixarão o conteúdo e que permitirá a avaliação de seus 

desempenhos. 

O fórum é uma ferramenta de discussão que servirá para proporcionar a 

interação entre aprendizes e professores sobre os conteúdos propostos nos 

módulos do curso, com o objetivo de revisar estes conteúdos, dirimindo as 

dúvidas que tenham surgido durante seus estudos individuais, mas, 

principalmente, para a discussão de um tema proposto pelo professor. 

Para definição dos temas de debates/discussões, foi realizado um 

planejamento no qual constarão questionamentos ou afirmativas motivadoras para 

as discussões entre aprendizes e professor. 
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O professor irá provocar os aprendizes durante o período de realização do 

fórum, na intenção de levá-los de uma postagem inicial mais modesta para uma 

argumentação mais completa e elaborada. Desta maneira, um aprendiz que seja 

avaliado com nota 5,0 numa postagem inicial, por exemplo, será levado pelo 

professor a fazer novas considerações e abordar pontos que não foram tocados, 

para chegar a uma nota mais alta. E caso o aprendiz receba várias notas no fórum 

(uma para cada postagem) prevalecerá a nota mais alta, o que atribuirá à avaliação 

um caráter incremental. 

Será utilizada a ferramenta wiki para a construção de um plano de 

negócios. Esse recurso permitirá aos aprendizes utilizar os conceitos estudados 

para elaborar, de maneira colaborativa, um plano de negócios com todas as suas 

etapas e componentes. Como essa atividade costuma tomar mais tempo, estará 

aberta para os aprendizes realizarem sua elaboração, da quarta à sexta semana de 

curso. O professor mediará todo o processo de construção do documento. 

 
3.3 Mediações previstas entre professor e aprendizes 

Como se trata de um curso realizado na modalidade EAD, com 2 encontros 

presenciais, a parcela mais numerosa de interação ocorrerá por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem, utilizando-se dos fóruns e sistemas de mensagens do 

Moodle. 

No Brasil, o Moodle é a plataforma de educação a distância mais utilizada 

(SANTOS; DACIÊ, 2016), então se torna muito útil desenvolver os objetos de 

aprendizagem na intenção de implementá-los em Moodle. 

Aguiar e Flôres (2014) destacam que uma vantagem do uso de objetos de 

aprendizagem é a possibilidade de o aluno fazer inúmeras tentativas para formular 

hipóteses ou estratégias de aprendizado sobre determinado tema, podendo obter 

feedback do computador que o auxilia na correção dessas estratégias, tendo o 

professor como mediador dos conhecimentos embutidos no objeto de 

aprendizagem. 

Segundo Santos e Daciê (2016), o Moodle possibilita atuações semelhantes 

às praticadas em sala de aula, além de fazer o gerenciamento dos participantes, 

emissão de relatórios de acesso e atividades e promoção da interação entre alunos 

e docentes, permitindo autonomia e aquisição de novos conhecimentos. 
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O Moodle possui uma flexibilidade quanto ao uso dos recursos, pois os 

conteúdos didáticos disponibilizados no ambiente possibilitam aos professores 

que os apresentem de forma estruturada ou pouco estruturada, de modo 

hipermidiático, com vistas a combinar recursos audiovisuais e interativos para 

expor conceitos complexos (FERNANDEZ; CRUZ, 2015). 

O Moodle contém uma funcionalidade que prevê a inserção de uma 

variedade de atividades ou recursos (figura 1), que podem ser utilizados na 

montagem de qualquer ambiente virtual de aprendizagem. Essa funcionalidade 

permite que sejam incorporados ao AVA objetos de aprendizagem virtuais mais 

estabelecidos no Moodle, como questionários, fóruns e chats, pré-configuráveis 

no próprio AVA, ou ambientes de aprendizagem externos, que interagem com o 

Moodle através de entradas e saídas de dados variadas. 

Figura 1: Função que permite adicionar atividades ou recursos ao Moodle 

Fonte: print screen da aplicação Moodle no sistema Linux Ubuntu 16.04 
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No caso de dúvidas em conceitos abordados, o professor poderá responder 

as mensagens deixadas pelo estudante de maneira assíncrona, ou realizar chats em 

horário agendados. Adicionalmente, os fóruns e wiki propostos para serem 

executados em cada módulo propiciará possibilidade de interação também entre 

aprendizes, para além daquela interação que é realizada com o professor. 
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Capítulo 4 

 

4.1 Conclusões 

Com base na proposta deste trabalho, é possível concluir que a utilização 

de objetos de aprendizagem virtuais é viável na construção de ambientes 

interativos de aprendizagem para o ensino de empreendedorismo, visto que 

oferecem novas possibilidades ao trabalho pedagógico, potencializando o 

aprendizado do aluno, ao mesmo tempo em que são de fácil acesso ao docente. 

Porém, há que considerar que sua inserção na rede de ensino requer treinamento 

dos docentes, para se prepararem para trabalhar com esse tipo de material, e não 

dispensam a interação com os aprendizes. 

Há, sobretudo, a necessidade de adequação das técnicas e processo de 

ensino à realidade educacional dos aprendizes, já que as tecnologias móveis e 

mídias sociais têm influência direta sobre todos e, além disso, temos a difícil 

tarefa de não reproduzir meros replicantes padronizados da sociedade vigente. O 

ensino de empreendedorismo precisa, portanto, dar um salto quantitativo e 

qualitativo e se aproximar dessa realidade tecnológica em que vivemos. 

Espera-se que a realização desse curso possa aproximar os docentes da 

instituição aos conceitos de empreendedorismo, a ponto desse intervir em suas 

práticas docentes, passando a incorporar, tanto uma atitude empreendedora, 

quanto torná-los agentes multiplicadores do ensino do empreendedorismo. 

Esse trabalho construiu um projeto de curso de capacitação de docentes, 

mas um desdobramento futuro deste poderia ser uma pesquisa com outro enfoque, 

que poderia considerar os impactos da intervenção docente, por meio desse curso, 

no desempenho do ensino de empreendedorismo por parte dos aprendizes. Para 

melhor aproveitamento, essas ações deveriam ser realizadas em conjunto, como 

parte de um projeto mais amplo que, realizando medidas antes e depois da 

aplicação do curso de capacitação docente, com alunos do curso técnico em 

administração, além de avaliação realizada junto com o próprio professor, poderia 

medir os efeitos da intervenção. 
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