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RESUMO 

MELO, Cleide Oliveira Silva. Professor empreendedor. Competências para uma 
educação significativa. 2018. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e 
História da Cultura), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2018. 
 
Esta pesquisa teve por objetivo estudar as ações docente no trabalho pedagógico 

dos professores, buscando identificar a atitude empreendedora que leva esses 

profissionais a adaptar-se a um contexto de demandas de uma sociedade 

globalizada e tecnológica, a qual impõe novas formas de organização do trabalho. A 

partir desse panorama, discutimos o que é empreender em educação, analisamos 

as dimensões da prática docente, a constituição dos saberes dos professores e o 

seu desenvolvimento profissional, buscando compreender se o empreender é parte 

constituinte dos docentes, o que lhe permite inovar em sala de aula, agregando as 

novas tecnologias informacionais na busca de uma educação significativa e 

contextualizada aos seus alunos. Para a realização desta pesquisa, optamos pela 

abordagem qualitativa descritiva, por entendermos que esse percurso metodológico 

seja o mais apropriado para a compreensão, análise e descrição do fenômeno. 

Quanto ao instrumento de pesquisa, selecionamos a entrevista semiestruturada, 

como meio para favorecer a descrição dos fenômenos sociais, a sua explicação e 

compreensão. O universo da pesquisa correspondeu aos professores do ensino 

universitário que atuam na EAD, numa amostra de oito professores, por 

entendermos que a EAD, calcada nas tecnologias digitais, demandam ainda mais 

capacidades inovadoras e criativas dos professores, isto é, um empreender para 

alcançar eficiência e qualidade. A relevância da pesquisa está em levantar 

discussões sobre uma dimensão ainda pouco estudada do trabalho docente, a 

dimensão empreendedora, mas importante para que esse profissional atenda às 

demandas atuais do mundo do trabalho e da sociedade. Os resultados desta 

pesquisa indicaram que mais do que nunca, o empreender tem que fazer parte da 

dimensão da ação docente e de seus saberes, devendo essa capacidade ser 

estimulada como pressuposto do desenvolvimento profissional dos professores, em 

face das novas demandas da sociedade, que solicita a formação de indivíduos mais 

pró-ativos, que tenham atitude e se responsabilizem pela construção de seu 

percurso de conhecimento, visando ao seu projeto de vida pessoal e profissional. 



 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Dimensão docente. Saberes docente. 
Desenvolvimento profissional. 

 
ABSTRACT 

MELO, Cleide Oliveira Silva. Entrepreneur Teacher. Skills for meaningful education. 
110f. Dissertation (Master in Education, Art and History of Culture), Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2018. 
 
The purpose of this research was to study faculty actions in teachers' pedagogical 

work, seeking to identify the entrepreneurial attitude that leads these professionals to 

adapt themselves to a context of demands of a globalized and technological society, 

which imposes new forms of work organization. From this perspective, we discuss 

what is to entrepreneur in education, analyze the dimensions of teaching practice, 

the constitution of the teachers' knowledge and their professional development, trying 

to understand if entrepreneur is a constituent part of the faculty, which allows them to 

innovate in classroom, adding new informational technologies in the quest for 

meaningful and contextualized education for their students. In order to carry out this 

research, we opted for a qualitative descriptive approach, since we understand that 

this method is the most appropriate for the comprehension, analysis and description 

of the phenomenon. As for the research instrument, we selected the semistructured 

interview as a means to favor the description of social phenomena, their explanation 

and understanding. The research universe corresponded to university teachers who 

work in the e-learing, in a sample of eight teachers, as we believe that e-learing, 

based on digital technologies, demands even more innovative capacities and 

creativity from teachers, that is, entrepreneur to achieve efficiency and quality. The 

relevance of the research is to raise discussions about an subject poorly studied in 

the faculty, the entrepreneurial dimension, important for this professional to meet the 

current demands in business and society. The results of this research indicated that 

more than ever, entrepreneur has to be part of the dimension of the teaching action 

and its knowledges, and this capacity must be stimulated as a presupposition of the 

professional development of teachers, in face of the new demands of the society, 

that requests the formation of more proactive individuals, who have an attitude and 

are responsible for building their knowledge path, aiming at their personal and 

professional life project. 

Keywords: Entrepreneurship. Faculty dimensions. Teacher knowledge. Professional 
development. 
 



 
 

 
 
 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Autores que fundamentam teoricamente a pesquisa ............................. 75 

Quadro 2 – Autores que fundamentam as teorias sobre o desenvolvimento 

profissional docente .................................................................................................. 81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11 

1. QUADRO TEÓRICO........................................................................................... 18 

1.1 O Empreender ................................................................................................... 19 

1.1.1 Empreender em educação .............................................................................. 19 

1.2 Criatividade e Inovação .................................................................................... 24 

1.3 Dimensões do Professor .................................................................................. 28 

1.3.1 Desenvolvimento de professores .................................................................... 31 

1.3.1.1 Formação de professores: Por que dar importância a esse tema? .............. 34 

1.4 Os Novos Contextos da Educação: Educação Digital ................................... 39 

1.4.1 EAD, ensino superior e desenvolvimento docente ......................................... 40 

2. O CAMINHO DA PESQUISA ............................................................................. 45 

2.1 Análise das Entrevistas .................................................................................... 46 

2.1.1. Análise Individualizada: Desenvolvimento para atuação docente .................. 47 

2.1.2. Análise coletiva: Empreender como dimensão do trabalho docente .............. 57 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 69 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 73 

APÊNDICE A – Quadro teórico ............................................................................... 77 

APÊNDICE B – Teorias sobre a formação de professores .................................. 83 

APÊNDICE C – Entrevistas ..................................................................................... 84 

F.D.R.V.  – Diferenciação pedagógica dentro da tradição ........................................ 84 

I. P. M. – Trabalho colaborativo na construção de espaços da docência .................. 85 

P. C. – Atuação em EAD antes mesmo da internet se tornar comercial ................... 93 

S. H. C. L. S. – O aluno é empreendedor de seu próprio conhecimento ................... 97 

V. S. L. – Empreender em contextos de incertezas e falta de recursos .................. 101 

A. L. S. L. – Mostrar paixão naquilo que concebe e executa é empreender ........... 106 

A. C. M. P. – Empreender para adaptar-se às novas realidades ............................ 113 

E. C. B. – Autonomia e protagonismo para empreender ......................................... 116 

 

 

 
 

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse pela realização desta pesquisa está intrinsecamente relacionado 

ao meu desenvolvimento profissional como professora e à constituição dos meus 

saberes ao longo dos anos na profissão, nos cursos de formação, no contato com os 

parceiros, com os meus alunos e com a realidade social na qual me acho inserida. 

Trabalhando há mais de cinco anos com o tema “empreendedorismo”, no qual 

busco junto aos alunos desenvolver as suas capacidades empreendedoras, as 

quais, necessariamente, não precisam estar voltadas à abertura de novos negócios, 

comecei a me questionar se as capacidades as quais eu me dedicava todo dia a 

desenvolver em meus alunos, também não seriam essenciais para a atuação de 

meus parceiros e minha, no sentido de melhorar o nosso fazer pedagógico. 

O grupo de professores do qual eu faço parte na instituição de ensino técnico 

em que ministro aulas sobre empreendedorismo, mantém uma verdadeira rede de 

relacionamento e compartilhamento de métodos, conteúdos e estratégias de ensino 

e aprendizagem. Cotidianamente, é possível observar a dedicação com que os 

parceiros buscam atividades novas e diferenciadas, utilizando a internet, gravando 

vídeos, compartilhando conteúdos em redes sociais, buscando estratégias que 

utilizem o celular como recurso de aprendizagem, entre outras. 

A ação desses professores e minha é tornarmos nossas aulas mais 

interessantes e significativas para os nossos alunos, jovens em sua maioria, que já 

nasceram sob o domínio das tecnologias digitais, as quais têm oferecido à escola e 

à educação novas e diversas possibilidades de ensino, ampliando as dimensões e 

os espaços em que se dá a aprendizagem. 

Severino (2002) escreve que a educação praticada na escola é uma 

educação institucionalizada, que deverá preparar os indivíduos para o domínio dos 

três principais aspectos que regem a existência concreta do ser humano e formam o 

seu universo de atuação, quais sejam: o universo do trabalho, o universo da 

sociabilidade e o universo da cultura simbólica. 

O universo do trabalho diz respeito à esfera da produção material e das 

relações econômicas, enquanto o universo da sociabilidade circunscreve-se às 

relações políticas mantidas pelos homens e o universo da cultura simbólica diz 

respeito à consciência pessoal, à subjetividade e às relações intencionais 

(SEVERINO, 2002). Percebe-se que a educação escolar tem uma tripla função na 

sociedade atual, em que deve dar conta de contribuir para o desenvolvimento do 
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homem integral, capaz de ações no mundo do trabalho, nas relações com os seus 

pares e consigo próprio, posicionando-se de modo crítico e transformador de sua 

própria realidade. 

A escola é também um universo que se configura como uma teia de relações, 

na qual estão entremeadas, internamente, as práticas, saberes e experiências de 

seus atores (gestores, professores e alunos) e, externamente, da comunidade, 

políticas educacionais, poder público e sociedade, atores cujas relações trazem 

consequências às ações que se processam na educação institucionalizada. 

Entre os atores do ato educativo institucionalizado, encontram-se nós, os 

professores, profissionais que, por excelência, devem possuir as competências 

necessárias para efetivar o processo de ensino e aprendizagem. Espera-se desse 

profissional o protagonismo em relação às atividades pedagógicas cotidianas, 

planejando e executando o seu plano didático, selecionando as metodologias que 

julgue mais apropriada para a aprendizagem de seus alunos, construindo os 

instrumentos avaliativos mais condizentes com a realidade daqueles e 

administrando, de forma geral, a sala de aula. 

Além dessas práticas profissionais, ao professor é dada a incumbência de 

inserir as tecnologias informacionais como recursos em sua atividade pedagógica e 

refletir sobre o mundo em que vive, o que contribui para a atualização e 

contextualização do ato educativo, tendo como direcionamento desse o sujeito que 

se quer formar e para qual sociedade formá-lo. 

Diante dessas argumentações, é forçoso indagarmos quais experiências, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e expertise deverão reunir um professor para 

dar conta de proceder à educação dos indivíduos na escola, tendo por parâmetros o 

homem em sua integralidade, o seu desenvolvimento e participação na realidade 

social, além do compromisso e qualidade do ensino. 

Cunha (2003) referencia que os professores reúnem saberes que os 

permitem proceder a sua prática pedagógica e que tais saberes vêm de sua 

formação, atuação e desenvolvimento. Além disso, a constituição dos saberes dos 

professores contribui para a confirmação, construção e reconhecimento de sua 

identidade profissional, bem como para a formação em desenvolver um ensino 

coerente com as finalidades socialmente estabelecidas da educação, ainda que as 

diversidades marquem de modo intenso a vida e trabalho do professor. 
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Placco e Silva (2007) ponderam que a formação de professores é um tema 

antigo, pois em diferentes momentos da história da educação ela vem sendo 

questionada, à medida em que a sociedade vem demandando novas configurações 

para a educação institucionalizada, por conta das reconfigurações tecnológicas e 

culturais. 

As autoras concordam, ainda, que formação de professores é também atual, 

uma vez que o tema integra as reflexões (como um fator problemático) sobre a 

educação escolar, no que concerne à qualidade do ensino, à evasão e reprovação 

(PLACCO; SILVA, 2007). 

De fato, tem-se falado sobre as perspectivas para a educação para o século 

XXI, tema central do documento da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), no qual é destacado o papel da educação na busca pelo 

conhecimento, como fator para o desenvolvimento das nações. Consequentemente, 

é destacada a atuação do professor e dele é exigida a preparação de jovens para 

enfrentar, transformar e construir o futuro (CUNHA, 2003). 

Nessas perspectivas, a formação do professor passou a ocupar o centro das 

discussões sobre a educação, pois a sociedade passa a exigir um profissional com 

capacidades de atuação frente às mudanças contextuais, nas quais o favorecimento 

da compreensão mútua e da tolerância são aspectos fundamentais na formação e 

desenvolvimento dos sujeitos (CUNHA, 2003). 

O autor destaca que, ao mesmo tempo em que a sociedade demanda muito 

do trabalho do professor, nem sempre questiona as possibilidades e as condições 

em que se efetivam as diversas responsabilidades atribuídas a ele, pois essas 

responsabilidades são, geralmente, de complexa consecução e nem sempre estão 

definidas claramente (CUNHA, 2003). 

A falta de clareza a respeito das condições e possibilidades,  nas quais as 

responsabilidades e o trabalho do professor se efetivam,  acaba por tornar o campo 

do conhecimento sobre a formação desse profissional algo que suscita inquietações 

e questionamentos, principalmente na contemporaneidade, marcada por constantes 

modificações, em que as incertezas, provisoriedade e transitoriedade provocadas 

pelo desenvolvimento acelerado das tecnologias e da busca desenfreada pelo 

conhecimento, formatam uma sociedade em constantes transformações. 

De acordo com Prigol (2015, p. 27443): 
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O grande desafio que se impõe aos professores é sobre o seu fazer 
pedagógico, constantemente são desafiados a buscar novos 
caminhos para exercer a docência, identificar o colapso das velhas 
certezas, da docência obsoleta orientada por paradigmas 
individualistas, centralistas e transmissores de verdades absolutas, 
promotora de um processo de ensino e aprendizagem com 
predominância no aluno passivo, que muitas vezes ainda continua 
apenas escutando, repetindo e reproduzindo os conteúdos 
transmitidos pelos docentes. 
  

Há aqui, uma mudança de paradigmas que provoca um redirecionamento da 

forma como os professores exercem o seu trabalho pedagógico: o deslocamento do 

processo educativo do ato de ensinar, para o ato de aprender; o deslocamento da 

centralidade do papel do professor, para considerar o aluno em sua subjetividade, 

especificidade e projetos diferenciados de vida; o abandono de métodos tradicionais 

de exposição oral, em nome de metodologias ativas1, que considerem a autonomia e 

protagonismo do aluno em relação ao seu aprendizado. 

Soma-se a tudo isso, o avanço tecnológico, sobretudo das tecnologias 

informacionais que, introduzidas no sistema produtivo, modificaram sobremaneira o 

modo como se organiza e realiza o trabalho. Todo esse panorama tem obrigado os 

trabalhadores, em escala mundial, a rever papéis e tradicionais métodos de trabalho, 

em nome de demandas sociais e econômicas formatadas por um mundo 

globalizado. Os professores representam essa classe trabalhadora e, como tal, têm 

buscado se ajustar ao novo panorama das relações de produção. 

Por conta disso, da observação diária de meus colegas e considerações 

sobre a minha prática, reflito que as capacidades empreendedoras têm sido 

evocadas para a atuação dos professores na contemporaneidade, sendo que esses 

profissionais já se deram conta disso. O foco está na aprendizagem do sujeito e não 

mais no ensino, o que tem levado esses professores a trilhar o caminho da inovação 

e da criatividade para tornar as aulas mais dinâmicas e significativas, com o uso 

intenso das tecnologias informacionais. 

Diariamente, se observam professores tentando aprender a como tirar 

proveito das plataformas digitais, das mídias sociais, utilizar recursos como 

celulares, compartilhar aulas pelo WhatsApp; matricular-se em cursos de 

                                                           
1
 De acordo com Bueno e colaboradores (2012), as metodologias ativas são um conjunto de técnicas 

e recursos de ensino e aprendizagem, que buscam deslocar o aluno para o centro do processo 
educacional, tornando a aprendizagem mais significativa para esse indivíduo. São exemplos de 
metodologias ativas: aprendizagem por projetos, sala de aula invertida, aprendizagem por problemas 
etc. 
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capacitação que tenham algum tema voltado à tecnologia; buscando por 

metodologias ativas de aprendizagem; desenvolvendo projetos; participando de 

ambientes on-line de aprendizagem e criando artefatos para determinada sala de 

alunos que apresenta dificuldade com os conteúdos. 

Essa busca pelo conhecimento de forma autônoma, pró-ativa, motivada, com 

o objetivo de inovar e apresentar aulas mais criativas, tem demonstrado a atitude 

empreendedora de nós, professores, tendo em vista o sujeito que se quer formar e 

para qual contexto social e histórico. Aos trabalhadores são exigidas capacidades 

empreendedoras no seu labor e o professor também poderá evocá-las, sempre que 

o objetivo for a qualidade da aprendizagem de seus alunos. 

A partir dessas considerações, emergiu a questão-problema que motivou esta 

pesquisa: O que é empreender no trabalho docente? Uma vez que acreditamos que 

o empreendedorismo não é apenas a capacidade disponibilizada para abertura de 

novos negócios, mas que pode ser um componente valioso das práticas dos 

professores e, por isso mesmo, integrante da constituição de seus saberes, de sua 

identidade e como uma dimensão a mais do trabalho docente. 

Diante da questão-problema, apresentamos uma solução possível, isto é, a 

nossa hipótese: O empreender é uma atitude inerente à docência. Ou seja, é uma 

capacidade, como outras que o professor agrega em seu fazer pedagógico, 

constante na dimensão de seu trabalho, para ser um bom professor, que alcance a 

efetividade do processo de ensino e aprendizagem com qualidade e de modo 

significativo para o seu aluno. 

A partir da questão-problema e de sua possível solução, a etapa seguinte foi 

o estudo do trabalho docente, desde a formação do professor, o seu 

desenvolvimento e a constituição de seus saberes e das dimensões de seu trabalho. 

Por isso, o objetivo proposto por esta pesquisa foi o de estudar as ações docentes 

que revelam a sua atitude empreendedora frente ao trabalho pedagógico que 

desenvolve, o que foi alcançado por meio de objetivos específicos: discutir o 

empreendedorismo em educação; analisar as dimensões da prática docente; relatar 

as experiências de professores na EAD no desempenho de suas funções docente e 

discutir a criatividade e a inovação do professor como artífice. 

O percurso metodológico selecionado quanto à abordagem foi o de pesquisa 

qualitativa, pois entendemos que essa abordagem ocupa um reconhecido lugar 

entre as diversas possibilidades de se estudar os fenômenos relacionados aos seres 
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humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diferentes contextos. 

A abordagem qualitativa permite, ainda, compreender melhor o fenômeno no 

contexto em que ele ocorre e do qual faz parte, para ser analisado numa perspectiva 

integrada (MÓL, 2017).  

Em relação aos objetivos, tratou-se de pesquisa descritiva, uma vez que os 

fatos observados foram registrados, analisados, classificados e interpretados sem 

que o pesquisador interferisse no contexto. O instrumento de pesquisa utilizado para 

a coleta de dados foi a entrevista, do tipo semiestruturada, visando favorecer não 

apenas a descrição dos fenômenos sociais, mas também a sua explicação e 

compreensão, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador, 

durante o processo da coleta de informações (GIL, 2008). 

O universo da pesquisa foram os professores que atuam na EAD de cursos 

universitários e a amostra compôs-se de oito desses professores. Entendemos que 

ao selecionarmos esse universo, focamos em professores que têm um nível 

diferenciado de inovação e criatividade, por conta do meio em que eles desenvolvem 

o seu trabalho pedagógico, o ambiente virtual.  

Na entrevista, composta por oito perguntas, interessou-nos saber o que os 

professores entendiam por empreendedorismo, atitudes empreendedoras, inovação, 

se o ambiente virtual exige deles atitudes empreendedoras mais que as aulas 

presenciais e como eles aprenderam a ser empreendedores. 

Silva e Carnielli (2005) comentam que o interesse pela universalização do 

ensino superior no Brasil tem fortalecido os argumentos favoráveis à implantação de 

programas de EAD no país. A sua expansão, enquanto uma estratégia inovadora de 

ensino, impõe desafios aos professores e às suas competências para ensinar, na 

medida em que a formação inicial e continuada desses profissionais deverá fornecer 

os conhecimentos e habilidades necessárias para que eles possam fazer uso das 

tecnologias digitais em seu trabalho pedagógico e utilizar novas metodologias. 

Isso porque a aprendizagem exige dos alunos a capacidade de organizar 

ideias para o pensamento independente, contra a memorização generalizada. A era 

digital demanda o desenvolvimento de hábitos intelectuais, como forma de os 

indivíduos se prepararem para um futuro mais acessível, complexo, global e flexível; 

requer, ainda, a capacidade de lidar com as complexidades criativas, a capacidade 

de assumir riscos, tirando proveito dos erros como oportunidades de aprendizado 

(PEREZ GÓMEZ; GRANADO, 2013). 
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O desafio está posto aos professores e é preciso que eles despertem para 

esses contextos novos de aprendizagem e queira trabalhar nesse panorama. Para 

tanto, as capacidades empreendedoras que vier a apresentar (iniciativa para buscar 

oportunidades e criar valor, correr riscos calculados, orientar-se para a qualidade e 

eficiência, persistência, comprometimento, busca por informação, entre outras) serão 

mobilizadas no sentido de trazer a inovação para o seu fazer pedagógico. Nesse 

sentido, defendemos a essencialidade do comportamento empreendedor fazer parte 

dos saberes docentes e das dimensões de seu trabalho pedagógico. 

A relevância desta pesquisa está em levantar discussões acerca das 

capacidades empreendedoras do professor e como essas, fazendo parte dos 

saberes e das dimensões docente, contribuem para que esse profissional tenha uma 

atitude inovadora e criativa em seu fazer pedagógico, mas também que essa atitude 

sirva para que ele se coloque em uma postura pró-ativa diante de sua formação e de 

seu desenvolvimento, buscando atender às demandas contemporâneas de uma 

sociedade globalizada em relação à educação: desenvolver conhecimentos, 

capacidades e qualidades para o exercício autônomo e consciente da cidadania, 

articulando o saber para o mundo do trabalho e o saber para o mundo das relações 

sociais e históricas. 

Este estudo, de acordo com os objetivos a que se propôs, encontra-se 

dividido em dois capítulos: o primeiro expõe o quadro teórico em que nos baseamos 

para orientar a pesquisa e a coleta de dados. Assim, foram analisados o conceito de 

empreender, empreender em educação, criatividade e inovação, da educação 

digital, do desenvolvimento da EAD e também as contribuições para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico do professor universitário. 

No segundo capítulo, à luz do quadro teórico, foram analisadas as entrevistas 

dos professores que corresponderam à amostra, no sentido de identificar as atitudes 

empreendedoras e inovadoras desses profissionais atuando em EAD, utilizando 

tecnologias digitais e novas metodologias de ensino e aprendizagem. Inicialmente, a 

análise foi individual, buscando identificar a formação e constituição dos saberes e 

dimensões do trabalho docente que permitam a eles criar e inovar; em segundo, a 

análise foi coletiva, fazendo um comparativo entre os discursos desses professores, 

identificando a atitude empreendedora como componente de sua dimensão. 
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1. QUADRO TEÓRICO 

A partir das publicações encontradas em ambiente virtual, construímos o 

quadro 1 (Apêndice A), que representa os fundamentos do aporte teórico desta 

pesquisa. Esses autores serão importantes pois, a partir de suas investigações e 

estudos, foi identificada a atitude empreendedora de professores, isto é, a ação que 

servirá como modelo para as argumentações do “empreender” na dimensão da 

prática docente. 

Tais autores tratam, ainda, de temáticas que até então não haviam sido 

apontadas como essenciais para o trabalho do professor em sala de aula e hoje 

passam a ser, mormente em face da virtualidade tecnológica que vem invadindo o 

cotidiano das escolas: a inovação, a valorização de atitudes empreendedoras, 

visionárias e orientadas para metas. O quadro teórico, serve, ainda, como o norte 

para o percurso de nossas investigações e a análise das entrevistas (Apêndice C) 

dos professores entrevistados. 

A partir da pesquisa exploratória, identificamos que há uma profusão de 

estudos acerca do empreendedorismo voltado à Administração, à abertura de novos 

negócios e à educação. Entretanto, nesse último tema, tem-se a educação 

empreendedora e o empreendedorismo do aluno para o aprendizado, sem relacionar 

a atitude empreendedora do professor, assunto que nos interessa como objeto. 

Dessa forma, nos baseamos nos estudos de eminentes teóricos, dispostos no 

quadro 2 (Apêndice B) que se debruçaram, em suas pesquisas e escritos, sobre a 

formação do professor, a constituição de seus saberes, as competências docente e 

as dimensões da atuação docente. É preciso esclarecer que não se tratam de 

aspectos diferentes, que todos eles contribuem no processo de desenvolvimento 

profissional dos professores, mas respeitamos as nomenclaturas, de acordo com 

cada um dos autores. 

 Frisamos que, para que o processo de ensino e aprendizagem escolar 

cumpra o seu papel fundamental: a formação e desenvolvimento dos seres 

humanos, de tal forma que eles possam participar de sua realidade social, 

transformando-a e assumindo a sua condição de cidadão, pleno de direitos e 

garantias, é necessário, entre outras garantias, o trabalho do professor envolvido 

com a educação significativa e consciente de seu papel social. 
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1.1 O Empreender 

Neste capítulo, buscamos analisar as principais características dos sujeitos 

empreendedores e correlacioná-las com os saberes e dimensões da ação 

pedagógica dos professores em sala de aula, discutindo se as competências desses 

profissionais, diante de um contexto de intensas transformações de caráter social, 

cultural e econômico, têm sido desenvolvidas e mobilizadas em favor de uma 

aprendizagem mais significativa para os seus alunos. 

Para tanto, analisaremos o desenvolvimento dos professores, focando na 

constituição de seus saberes e nas dimensões de sua prática, investigando a sua 

atuação em educação digital, uma modalidade educacional contemporânea e que 

tem se expandido pelo país, capitaneada pelo desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, as quais têm na Internet e no 

ambiente virtual os meios de propagação acelerada e abrangente. 

1.1.1 Empreender em educação 

O fenômeno “empreendedorismo” vem sendo cada vez mais trazido às 

discussões e o tema encontra-se bastante presente na sociedade contemporânea, 

principalmente em contextos mercadológicos e econômicos. Todavia, nos interessa, 

neste estudo, o empreendedorismo sob o ponto de vista das competências 

acumuladas pelo sujeito do fenômeno, o empreendedor, bem como os aspectos que 

perpassam pelo tema: a criatividade e a inovação. 

Machado e Nassif (2014) citam diversos estudos que investigam as 

características do empreendedor, para descreverem-no como alguém que identifica 

oportunidades, acumula conhecimentos e motivação para criar valor que capacite as 

pessoas a explorar oportunidades e tornar-se empreendedores, possui habilidades e 

motivações que estão associadas à criação de valores, é um agente relacional, que 

atua em networks e em redes sociais, é um agente social ativo, capaz de criar valor, 

identificar e explorar oportunidades e construir artefatos ou mercados. 

Os empreendedores localizam-se na contemporaneidade e, por isso mesmo, 

encontram-se alertas ao ambiente, às mudanças, constroem oportunidades, criam 

artefatos através de recursos pessoais e da interação com outras pessoas, fazendo 

acordos e, com isso, possibilitando a transformação de seus recursos em novos 

meios e objetivos (MACHADO; NASSIF, 2014). 

Empreendedores são capazes de reconhecer, descobrir e criar oportunidades 

e o fazem com base em redes de contatos, em conhecimentos e experiências 
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prévias. O que distingue os empreendedores de outros sujeitos não são 

necessariamente os recursos físicos que possuem, mas o conhecimento, a 

criatividade e a habilidade de se relacionar. A penúria e a escassez de recursos 

também podem representar contextos de atuação do empreendedor, resultando na 

criação de valor ou em crescimento (Id. Ibid.). 

Ainda que todas essas definições venham do pensamento econômico, elas 

não se traduzem em equívoco teórico: pensamos que tais definições podem muito 

bem ser utilizadas em nossos estudos, na definição do professor empreendedor, ou 

seja, aquele que possui capacidades empreendedoras e as utilizam em sua ação 

pedagógica. 

Por conseguinte, indaga-se a possibilidade de o empreendedorismo fazer 

parte da constituição dos saberes dos professores, como uma dimensão de sua 

ação pedagógica, enquanto atitude e disposição para utilizar outras capacidades, 

como a inovação e a criatividade, para tornar o aprendizado escolar algo mais 

significativo para os seus alunos. 

Stettiner (2013) publicou um estudo de caso sobre a Educação 

Empreendedora e, ainda que essa pesquisa não tenha focado nas competências 

empreendedoras dos professores, ela é importante como referência às 

características que os empreendedores apresentam e que costumam ser comuns a 

todos eles. Baseando-se na teoria de McClelland (1972), Stettiner (2013) segmentou 

as características empreendedoras em três grupos: 

 Grupo 1 – Realização: a) buscar oportunidades e iniciativa, b) persistência, 

c) correr riscos calculados, d) exigência de qualidade e eficiência, e e) 

comprometimento. 

 Grupo 2 – Poder: a) independência e autoconfiança, b) persuasão e rede 

de contatos. 

 Grupo 3 – Planejamento: a) busca de informações, b) estabelecimento de 

metas, c) planejamento e monitoramento sistemático. 

A análise dessas características dispostas em grupos específicos leva-nos a 

reconhecer que elas também podem estar presentes como fatores de 

desenvolvimento profissional dos professores, uma vez que habilidades de 

planejamento, estabelecimento de metas, qualidade e eficiência são apontadas 

como fundamentais para o trabalho docente e a garantia de um ensino de qualidade. 
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O planejamento e a intencionalidade são ações fundamentais na atualização 

do conceito de formação do professor; são processos que podem promover a 

mudança necessária, a partir de atividades e experiências que possam impulsionar o 

desenvolvimento profissional dos professores, com a finalidade de atingir a 

qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos (GARCIA 2009). 

Placco (1994) também reflete sobre o planejamento no trabalho docente, 

inserindo essa capacidade na dimensão técnica da formação do professor, a qual 

abrange conhecimentos teóricos, de conteúdos e técnicas que possibilitarão 

desenvolver a sua ação pedagógica, planejando-a, a fim de obter um ensino mais 

significativo e com qualidade para os seus alunos. 

Outros autores também identificam muitas daquelas características 

empreendedoras no trabalho dos professores, principalmente em face das novas 

exigências sociais, em que os espaços de sala de aula se veem ampliados, exigindo 

a variedade de métodos e uso de recursos educativos e tecnológicos. Costa e 

colaboradores (2015) argumentam que diante desse cenário, os professores 

deverão apresentar competências como pró-atividade, responsabilidade por sua 

formação, dedicação, tomada de decisões e estabelecimento de metas em suas 

ações educativas. 

Essas características podem muito bem ser direcionadas para uma ação 

empreendedora na educação, na medida em que professores usam a criatividade e 

a inovação em sala de aula, fazendo a diferença no ensino e também despertando o 

espírito empreendedor em seus alunos (COSTA; MARTINS; DIESEIL, 2015). 

Aulas práticas e inovadoras fazem a diferença. A teoria não é mais 

suficiente, pois, atualmente, a internet traz muita informação, e os 

professores precisam encontrar maneiras inovadoras de ensinar, 

inserindo o aluno como protagonista do seu aprendizado (Id. Ibid., p. 

100). 

 

Frente a todos esses desafios postos ao professor, percebe-se a necessidade 

de uma mudança de comportamento desse profissional diante de sua ação 

pedagógica. Cada vez mais se ampliam as dimensões de sua atuação, levando à 

necessidade de um conhecimento estrito do contexto social e histórico, bem como 

as especificidades de seus alunos, suas motivações e projetos de vida, a fim de que 

o processo de ensino e aprendizagem seja significativo e integre os seus projetos de 

desenvolvimento pessoal e profissional. 



22 

 

O empreendedorismo em educação é um assunto relativamente novo no país 

e, por isso mesmo, ainda pouco teorizado. Contudo, a partir dos estudos elencados 

neste capítulo, foi possível tecer algumas considerações sobre essa competência 

profissional, que já vem sendo demandada de professores, em diferentes níveis 

educacionais. 

Desse modo, indicamos as iniciativas dos professores, frente ao seu fazer 

pedagógico, que podem ser consideradas empreendedorismo em educação, quais 

sejam: 

 Buscar oportunidades, aliado à iniciativa: Os professores têm o seu campo 

de atuação e a sua área de trabalho. Nesse âmbito, cada qual avalia a sua 

atuação e por meio da iniciativa, busca novas oportunidades em seu fazer 

cotidiano, tendo em vista o sujeito de sua ação: o aluno. 

 Calcular os riscos e corrê-los: Todo o profissional que busca novas 

oportunidades através da iniciativa, enfrenta consequências de sua ação. 

Por esse motivo, é imprescindível que os professores tracem objetivos e 

planos para o alcance de seus objetivos. Tal ponto de vista, traduzido em 

aulas e conteúdo, indica o planejamento dos tempos e espaços das aulas, 

considerar as especificidades da sala de aula, a diversidade dos alunos, 

além do estabelecimento de metas a ação educacional. 

 Exigir qualidade e eficiência: O contexto atual tem exigido a qualidade na 

educação, como forma de afastar a problemática da evasão e manter o 

nível de competitividade das instituições educacionais, além da formação 

de sujeitos aptos a interferirem em sua realidade social. O professor é 

empreendedor quando exige qualidade e eficiência tanto em suas ações, 

quanto na produção de seus alunos. Nesse último quesito, os sistemas de 

motivação podem ser uma ferramenta importante no processo. 

 É necessário persistir: O empreendedor tem como atitude fundamental a 

persistência. Em grande parte das ações, os planejamentos falham e é 

preciso capacidade de adequação, tanto em planos, quanto em atividades 

e a persistência pela qualidade pode ser um diferencial entre um ato 

educativo que falhou e outro que proporcionou as metas estabelecidas. 

 É preciso comprometer-se: Empreender em educação é comprometer-se 

com os objetivos traçados, com a qualidade e a eficiência do processo. Um 
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professor formado para atuar em determinada área pode considerar 

ministrar aulas um processo simples. Entretanto, isso envolve mais que 

saber conteúdos e como ensiná-los: é preciso ter em mente a concepção 

do sujeito que se quer formar e de mundo para qual formá-lo. 

 Buscar informações: Tal ação deverá estar correlacionada ao alcance dos 

objetivos educacionais. O professor tem um papel social e a sua ação se 

torna significativa quando conhece a realidade de seu aluno, seu contexto 

social e cultural e como esse interfere em seu processo de aprendizagem. 

Por isso, a busca de informações não se circunscreve a conhecer conteúdo 

e métodos de ensino, mas também a respeito do sujeito que o profissional 

de educação se depara em sala de aula. 

 Estabelecer metas: As metas em educação encontram-se apostas nos 

documentos legais. No Brasil, a LDB nº 9.394/1996, o Plano Nacional de 

Educação (PNE), o Plano Político Pedagógico (PPP) de cada instituição 

educacional, além dos Pareceres, diretrizes estaduais, entre outros, 

norteiam os fins educacionais. Estabelecer metas é fundamental, 

principalmente em relação à diversidade dos alunos, pois cada professor 

compreende e trabalha para atingir os fins que a concepção de homem e 

de mundo lhe orienta, procurando fazer com que cada um dos alunos, 

mesmo nas suas diferenças, alcance o fim esperado, tendo consciência 

que tempos e espaços podem ser diferentes entre os sujeitos. 

 Planejar e monitorar, de forma sistemática: Após o empreendedor definir as 

suas metas (o que), ele planeja as suas ações (como) e as monitora, 

buscando verificar se o método (caminho percorrido) o está levando a 

atingi-las. Da mesma forma o professor pode agir, frente a sua ação 

pedagógica. Por exemplo, pode ser indagado se dentro dos fins 

educacionais, as aulas planejadas e o método escolhido podem levar o 

aluno ao aprendizado. Se verificada uma resposta negativa, são 

necessários os ajustes, até mesmo em relação às metas. 

 Praticar a persuasão e estabelecer redes de contatos: O trabalho em 

educação tem que ser coletivo e funcionar de acordo com as 

características do mundo multidisciplinar em que se vive atualmente. É 

necessário que os professores estabeleçam redes de relacionamentos 

entre si e que tenham consciência de classe, uma vez que a 
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competitividade entre profissionais da educação não pode ser salutar para 

o desenvolvimento integral dos alunos. 

Segundo já afirmado, essas ações, presentes nas iniciativas de todo 

empreendedor, podem fazer parte do escopo do trabalho docente. Ainda que esse 

seja regulamentado pelas legislações vigentes, tal profissional encontra autonomia 

em sala de aula. Essa autonomia traz responsabilidades ainda maiores, que podem 

ser fortalecidas por meio da organização de seu trabalho pedagógico, trazendo mais 

autoconfiança a esse profissional e possibilidades maiores de sucesso em sua ação.  

No tópico seguinte, discutimos dois componentes essenciais da ação 

empreendedora: a criatividade e a inovação. Buscamos refletir como tais 

disposições, anteriormente consideradas habilidades de sujeitos acima da média, 

atualmente têm contribuído para a atuação mais significativa dos professores, 

principalmente em face das tecnologias aplicadas à informação e à produção de 

conhecimento. 

1.2 Criatividade e Inovação 

Ainda não há um consenso nos estudos e pesquisas sobre o que realmente 

venha a ser inovação e criatividade: competências ou atitudes e, ainda, modos de se 

interrelacionar com o mundo. Contudo, uma proposição é fato: para aquele que quer 

empreender, ambas são fundamentais. 

Do ponto de vista do mercado e da economia, a criatividade tem representado 

uma força motriz que gera valor e se circunscreve à busca por ideias novas e úteis. 

O conceito de inovação, por sua vez, aparece atrelado ao de criatividade, pois indica 

a implementação bem-sucedida das novas ideias. Criatividade e inovação possuem 

valor de troca no mercado, uma vez que, ser criativo e inovador, não corresponde 

somente à originalidade, mas assegura lugar privilegiado na sociedade do capital 

(ROCHA, 2009). 

A criatividade é conceituada por Brito e colaboradores (2009) como um 

conjunto de capacidades que possibilitam a uma pessoa comportar-se de modos 

novos e adaptativos em determinados contextos; é, ainda, a capacidade de criar 

uma solução que é, ao mesmo tempo, inovadora e apropriada.  

De acordo com Newell e colaboradores (1963), citados por Brito e 

colaboradores (2009), é possível utilizar-se quatro critérios para categorizar 

determinada solução como criativa: a solução é nova e útil, tanto para o indivíduo, 

quanto para a sociedade; a solução requer que sejam rejeitadas ideias previamente 



25 

 

aceitas; a solução é consequência de intensa motivação e persistência; a solução é 

obtida por meio do esclarecimento de determinado problema que anteriormente era 

vago. 

O primeiro critério indica que a criatividade pode ser distinguida entre aquela 

relacionada ao indivíduo e produzida por esse (criatividade psicológica) e uma que 

se relaciona ao reconhecimento da produção individual pela sociedade (criatividade 

histórica). Os comportamentos criativos demandam a análise da interação entre 

indivíduo e seu ambiente (BRITO et. al., 2009).  

A atividade criativa vai além da interação entre o sujeito e o mundo do 

trabalho ou das relações entre um indivíduo e outro: grande parte da criatividade 

humana se mostra em atividades que ocorrem em contextos em que a interação (no 

tempo, espaço e com outras pessoas) e os artefatos que agregam conhecimento do 

grupo representam fatores que contribuem no processo (Id. Ibid.). 

Pelaes (2010) cita as contribuições de Guilford (1967) para os estudos sobre 

a criatividade, dos quais se destaca a afirmação de que a criatividade constituiria 

uma variável multidimensional que implicaria em diferentes traços, como 

sensibilidade para os problemas, flexibilidade de pensamento, fluência de 

pensamento e originalidade. Da mesma forma, o pensamento criativo desempenha 

um papel essencial na resolução dos problemas vividos pelos seres humanos em 

sociedade. Há, ainda, os traços associados à criatividade, dos quais se destacam a 

espontaneidade, a curiosidade, independência e iniciativa, os quais, ao serem 

cultivados e reforçados no meio social em que o indivíduo se encontra inserido, 

poderão acarretar em maiores chances de ocorrerem produções criativas. 

Por sua vez, os estudos sobre inovação contam com as contribuições de 

Schumpeter, considerado o teórico que primeiro se debruçou sobre o conceito. 

Inovação é uma palavra usada para descrever uma série de novidades que podem 

ser introduzidas em um sistema econômico, alterando de modo substancial as 

relações entre produtores e consumidores. Para o teórico, inovação é o elemento 

essencial para o desenvolvimento econômico. No âmbito dessa teoria, Schumpeter 

distingue a invenção da inovação (TORRES, 2012). 

De acordo com o teórico, a invenção é definida como criação de um novo 

artefato, o qual pode ou não ter relevância na economia; uma invenção só se torna 

uma inovação se for transformada em mercadoria ou em uma nova maneira de 

produzir mercadoria, com a finalidade de exploração econômica. A inovação, por 
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sua vez, refere-se a novas combinações de recursos já existentes para a produção 

de novas mercadorias ou, ainda, produzir mercadorias antigas, de forma mais 

eficiente e, ainda, acessar novos mercados (TORRES, 2012). 

Há, na opinião de Schumpeter, cinco tipos de inovação: novos produtos, 

novos métodos de produção, novas fontes de matérias primas, exploração de novos 

mercados e novas formas de organização das empresas. Para Santos (2011), o 

conceito de inovação está atrelado ao de desempenho inovador empresarial, isto é, 

aquele alcançado por meio das inovações tecnológicas de processos e produtos que 

são comercialmente viáveis. Nesse caso, o desempenho inovador é uma 

consequência dos esforços tecnológicos realizados pela organização. 

As inovações que ocorrem no interior das organizações podem muito bem ser 

significativas ou incrementais. Significativas quando se relacionam a produtos e 

processos inteiramente novos, diferentes daqueles já existentes. Inovações de 

produtos ou processos incrementais são consequentes do aperfeiçoamento de 

produtos que já existem e que podem ser melhorados. Para se medir o índice de 

inovação empresarial é preciso considerar tanto quantidades de inovação em 

produtos e processos, quanto a parcela do faturamento que decorre das inovações e 

número de patentes conquistadas (SANTOS, 2011). 

Um outro conceito de inovação é proposto por Johannessen, Oslan e Lumpkin 

(2001), que a definem como criação de novidade. Para construir essa definição, os 

autores usaram seis tipos de inovação, que podem ocorrer em seis áreas distintas, 

quais sejam: novos produtos, novos serviços, novos métodos de produção, abertura 

para novos mercados, novas fontes de fornecimento e novos modos de se organizar 

(GODOY, 2009). 

Outra classificação interessante de inovação é aquela proposta no Manual de 

Oslo (2005): inovação em produtos, inovação em processo e inovação em produto e 

em processo. A inovação tecnológica em produto pode assumir dois aspectos: 

produtos tecnologicamente novos, cujas características ou usos pretendidos 

diferenciam-nos dos produzidos anteriormente, e produtos tecnologicamente 

aprimorados, no qual um produto existente tem seu desempenho melhorado ou 

aprimorado de forma significativa. A inovação em processo produtivo é 

compreendida como a adoção de processos novos ou significativamente 

melhorados. Essas mudanças podem ocorrer no equipamento ou, ainda, na forma 

como a produção é organizada (SANTOS, 2011). 
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Godoy (2009), citando estudos de Higgins (1995), referencia que a inovação 

pode ser também classificada como inovação em produto, resultando em produtos 

novos ou serviços ou, ainda, em melhorias de produtos e serviços já existentes; 

inovação em processo, resultando em processos melhorados; inovação de 

marketing, com consequente melhoria de elementos como produto, preço, 

distribuição e mercado; e inovação em gestão, que compreende as melhorias na 

forma de gerir a organização. 

Torres (2012) esclarece, a partir dos trabalhos de Ruttan (1959), Schumpeter 

(1934) e Usher (1955), que inovação abrange todas as “novas coisas” que, para 

surgir, requereram atos de insight que vão além do exercício normal das habilidades 

técnicas ou profissionais. Essas “novas coisas” podem estar nas áreas da ciência, 

da tecnologia e da arte. Dessa forma, quando necessária maior precisão, é possível 

que o termo “inovação” venha acompanhado de um adjetivo, como “inovação 

científica”, “inovação técnica” ou “inovação organizacional”. Nesse caso, “invenção” 

seria um subconjunto da inovação técnica, para a qual se pode obter uma patente, 

ser explorada comercialmente e, portanto, estará sob o guarda-chuva da inovação. 

Santos (2011) referencia os estudos de Drucker (2008) para conceituar a 

inovação como sendo a atribuição de novas capacidades aos recursos que já 

existem em uma organização, visando à geração de riqueza. A inovação é o 

instrumento dos empreendedores, um processo por meio do qual se explora a 

mudança como oportunidade para a diferenciação, agregar valor e desenvolver-se 

economicamente. 

Considerando os conceitos de criatividade e inovação em sala de aula, nos 

apoiamos nas contribuições de Stockmanns (s. d.), para quem é fundamental a 

quebra de paradigmas na prática pedagógica e nas ações didáticas em sala de aula; 

que os professores tragam novos elementos ao contexto da escola, buscando 

estimular e valorizar atitudes, emoções, sonhos e comportamentos. Nesse 

movimento, a criatividade pode também ser ensinada aos alunos, a partir das novas 

ideias trazidas ao âmbito educacional. 

Não se trata aqui de criar novas disciplinas, no âmbito curricular da 

escola, e, sim tomada de atitudes, metodologias que propiciem e 

favoreçam a construção do conhecimento, estimulem a criatividade, 

insiram os alunos no contexto social com ações de pesquisa de 

campo e discutindo alternativas ou ampliação de ações voltadas para 
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o contexto real e o conhecimento científico de cada área do 

conhecimento do currículo escolar (Id. Ibid., p. 20). 

  
Na sala de aula, a inovação deverá estar presente no modo como o professor 

irá fazer a transposição didática, selecionar o conteúdo orientador do 

comportamento didático-pedagógico, adotar os instrumentos disponíveis que 

poderão fornecer as condições positivas para direcionar o papel fundamental de 

transformar a educação em instrumento eficaz de emancipação cultural, política, 

social e econômica. (GUIMARÃES; LIMA, 2016). 

A sala de aula é um ambiente complexo para a atuação do professor. A 

escola reflete a sociedade e, por isso mesmo, a sala de aula é um ambiente 

povoado de contradições e determinantes sociais, históricos e culturais. Nesse 

sentido, a criatividade, uma das fundamentais competências do empreendedor, leva 

o professor a pensar e raciocinar de forma diferente de outras pessoas, em 

determinadas situações na relação de aprendizagem, que exigem uma tomada de 

decisões. Frequentemente, os empreendedores necessitam tomar decisões em 

ambientes extremamente inseguros, com altos riscos, intensas pressões e 

considerável investimento emocional (GUIMARÃES; LIMA, 2016). 

Claro está que não estamos querendo dizer que a sala de aula é um ambiente 

inóspito aos professores, mas complexo e são nesses tipos de ambiente que se 

deve pensar de uma forma diferente daquela em que a natureza de um problema é 

bem compreendida e se dispõe de tempo e procedimentos racionais para solucioná-

lo (GUIMARÃES; LIMA, 2016). Para as nossas considerações a respeito do 

professor empreendedor, que é criativo e inovador em sala de aula, agregaremos os 

dois conceitos, inovação e criatividade, como criação de artefatos, atualização de 

produtos, para adaptar-se em novos contextos, além das contribuições de 

Stockmanns (s. d.). 

1.3 Dimensões do Professor 

Os professores são profissionais do ensino e como todo profissional, aprende 

a sua profissão e se desenvolve ao longo de sua vida e atuação. Nesse 

desenvolvimento, o professor vai constituindo saberes, os quais possuem diversas 

origens, e construindo a sua identidade.  

Tal processo deverá dar conta de possibilitar a esse profissional a atuação em 

diferentes frentes, sempre com foco na formação do aluno. Entretanto, as 

possibilidades de ação dos professores são limitadas e reguladas por outras 
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instâncias (família, comunidade, sociedade, os projetos políticos para a educação, 

entre outras). Nessa limitação, o professor pode atuar como agente que contribui 

para o desenvolvimento dos sujeitos para uma sociedade em transformação. 

Essas possibilidades de ação nos fazem recorrer aos estudos de Placco 

(1994), visando a uma investigação sobre o papel do professor, no sentido de 

compreender se a sua formação profissional se dá em diferentes dimensões e se a 

atitude empreendedora do professor frente a sua atividade principal – o ensino e 

aprendizagem – decorre de alguma dessas dimensões. 

Inicialmente, é necessário que sejam investigadas as dimensões da atuação 

dos professores. Placco (1994) argumenta que a prática dos professores se 

organizam em dimensões que se encontram em movimento e interrelações, 

fenômenos que se regulam por meio de dinâmicas de “reafirmação, negação e 

superação de todas e de cada uma, a cada momento e em diferentes momentos da 

prática do professor” (Id. Ibid., p. 20): 

 Dimensão política 

Essa dimensão se revela por meio da relação ética que o professor 

estabelece com a sua realidade social mais ampla. É percebida quando o professor 

busca relacionar o seu trabalho pedagógico com a realidade de seus alunos, pela 

percepção que esse profissional demonstra, tanto de seu papel social, quanto de 

seu aluno e por sua análise crítica da realidade, que se mostra em seus métodos e 

conteúdos. 

A dimensão política conduz o indivíduo a perceber e valorizar o seu papel 

social, analisando criticamente a realidade e assumindo a responsabilidade social 

perante os seus objetivos, com distanciamento necessário para que as 

considerações e preocupações pessoais ou individuais não interponham 

justificativas ou imputações de ordem subjetiva às questões sociais. 

 Dimensão humanístico-interacional 

Essa dimensão se revela pela construção, por parte do professor, do 

relacionamento socioafetivo e cognitivo com os seus alunos e também entre eles 

próprios. Isso se faz a partir do conhecimento de vida desse aluno, de seu 

desenvolvimento e aprendizagem, pela disposição em se construir um grupo de 

professores e alunos, com a finalidade de garantir um trabalho integrado e 

cooperativo na escola. 

 Dimensão técnica 
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A dimensão técnica da formação do professor abrange os conhecimentos 

teóricos, de conteúdos e técnicas que o permitirão desenvolver a sua atividade de 

ensino e aprendizagem, além do planejamento, atitude avaliativa e preocupação em 

relacionar os conteúdos e os métodos com a realidade do aluno, tornando o 

processo de ensino e aprendizagem significativo para esse último. 

O interessante dos estudos de Placco (1994) é demonstrar como todas essas 

dimensões se interrelacionam, ora negando-se, ora afirmando-se e constituindo as 

capacidades e possibilidades do trabalho dos professores. A autora argumenta que 

em determinados contextos há a prevalência de uma sobre as outras, mas o 

movimento dinâmico entre elas não se perde. A questão a ser analisada e posta em 

maior atenção é quando os desníveis entre elas se tornam muito grandes, pois 

provocam “contradições no discurso e ou na ação” (Id. Ibid., p 22), comprometendo 

a atuação significativa dos professores. 

Parece haver, em determinados contextos, uma negação de uma dimensão 

sobre a outra e Placco (1994) esclarece muito bem tal questão: por exemplo, ao se 

aconselhar um distanciamento do professor, na dimensão política, evitando os 

julgamentos pessoais e individuais quanto à realidade vivida, poderia se julgar que 

estaria havendo uma negação dessa dimensão sobre a dimensão humanístico e 

interacional. 

Contudo, Placco (1994) argumenta que não é possível um distanciamento e 

reserva total do professor em relação à realidade de seu aluno, visto que o próprio 

processo de ação e interação do profissional o colocará, de modo contínuo, em 

condições de enfrentamento dos “desafios de ordem humanístico-interacional e 

técnica” (Id. Ibid., p 20), como finalidade de alcance dos objetivos que a dimensão 

política coloca a esses profissionais. 

Outra relação de presença/distanciamento que Placco (1994) chama de jogo 

entre as dimensões, está na interação entre a dimensão técnica com as demais, 

uma vez que ela estabelece a preocupação e valorização dos aspectos técnicos do 

processo de ensino e aprendizagem (planejamento, avaliação, conteúdos 

programáticos e metodologias), o que poderia estar sinalizando um afastamento do 

compromisso político, ético e humanístico-interacional do professor com os seus 

alunos.  

No entanto, Placco (1994) deixa claro que aproximar-se da dimensão técnica, 

privilegiando competências e eficácia, não afasta, necessariamente, o professor de 
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seu compromisso com a realidade social e com o indivíduo, já que o ideal social e 

individual presente na dimensão política e na dimensão humanístico-interacional 

imprescinde de “ações consequentes e necessárias, úteis e eficientes, o que exige 

uma disponibilidade e competência para o uso de instrumental adequado a essa 

concretização” (Id. Ibid., p. 21-2). 

Isso mostra que o trabalho do professor deverá se configurar como 

intencional, planejado e sistematizado, tendo vistas para o seu papel social e o seu 

compromisso com o desenvolvimento do aluno e com a sociedade. Essas 

capacidades fazem parte de seus saberes, adquiridos na formação profissional e 

nas suas experiências de vida, o que estrutura o seu desenvolvimento na profissão e 

ajuda-o a construir a sua identidade profissional.  

As dimensões também se encontram inseridas no desenvolvimento 

profissional dos professores, pois permitem investigar como eles desenvolvem a sua 

prática e reconhecem o seu papel, orientados pelas demandas individuais e 

coletivas, em face da sociedade contemporânea, permeada pelas contradições e 

transformações dessas primeiras décadas do século XXI. 

As consequências da ação pedagógica do professor sobre o aluno são 

amplas. Orientados por essa máxima, queremos investigar se esse profissional, ao 

apresentar atitudes empreendedoras, o faz a partir do entendimento de que a sua 

ação tem um dimensão social e política, podendo redirecionar ou redimensionar a 

sua ação numa direção transformadora.  

Nessas considerações, colocamo-nos o desafio de identificar as atitudes 

empreendedoras que um professor explicita em seu saber e fazer pedagógico, tanto 

a partir das teorias aqui elencadas, quanto das análises dos relatos de experiência 

dos professores, sujeitos desta pesquisa (Apêndice C). Buscamos, ainda, 

compreender se essas atitudes são intencionais e encontram-se relacionadas à 

compreensão que o professor tem de seu papel social e político. 

1.3.1 Desenvolvimento de professores 

A contemporaneidade é marcada pela emergência e desenvolvimento 

acelerado das tecnologias informacionais, o que contribui para as constantes 

transformações na sociedade, impondo um desafio ainda maior para os professores, 

no que diz respeito a sua atuação pedagógica, pois são constantemente chamados 

a atuar a partir de novos formatos no seu fazer: uma vez que a sociedade sofre 

alterações constantes, também o professor deverá alterar o seu modo de exercer a 
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docência, abandonando paradigmas tradicionais e individualistas que, em outras 

épocas, colocavam os professores no centro da aprendizagem. Em dias atuais, o 

foco é a própria aprendizagem, isto é, os meios, inúmeros, pelos quais os alunos (e 

também os professores) buscam o seu conhecimento, modificando a forma como se 

aprende e se ensina. 

Há uma emergência de os professores compreenderem a necessidade de se 

aprender a ensinar, uma vez que o contexto demanda uma nova relação com o 

processo de ensino e aprendizagem. Sobre isso, Garcia (2009) opina que a 

formação de professores vem, sistematicamente, sofrendo modificações, 

principalmente na última década. 

Em sua obra “Formação de professores: para uma mudança educativa”, 

Garcia, (2009), destaca os processos de formação inicial ou continuada como objeto 

da formação de professores. Seriam esses dois aspectos que possibilitariam aos 

profissionais adquirir e aperfeiçoar os seus conhecimentos, habilidades e 

disposições para o exercício da atividade docente, como mecanismos de melhoria 

da qualidade da educação que os alunos recebem na escola.  

No entanto, num processo de atualização dos conceitos, Garcia (2009) 

assume que a definição de formação inicial e continuada é bastante abrangente, 

ainda que muitos autores prefiram a sua utilização em suas teorias, principalmente 

quando consideram ser de grande importância a atenção nos processos de 

preparação, profissionalização e socialização dos professores, como fatores 

essenciais na aprendizagem do aluno. 

Dessa forma, acompanhando os estudos de eminentes teóricos da área da 

educação, como Antonio Nóvoa (2007) e Imbernón (1991), Garcia (2009) tem 

fundamentado as suas discussões no conceito de “desenvolvimento profissional 

docente”, buscando substituir o conceito de formação inicial e continuada. De acordo 

com esse autor: 

[...] pensamos que a denominação desenvolvimento profissional se 

adequa melhor à concepção do professor, enquanto profissional do 
ensino. Por outro lado, o conceito “desenvolvimento” tem uma 
conotação de evolução e continuidade que, em nosso entender, 
supera a tradicional justaposição entre formação inicial e formação 

contínua dos professores (GARCIA, 2009, p. 9, grifos do autor). 
 

A opção pelo conceito de desenvolvimento profissional, ao invés de formação 

inicial e continuada, de acordo com o excerto supracitado, justifica-se porque retrata, 
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de forma mais clara, a concepção de profissional do ensino, além disso, falar em 

desenvolvimento profissional é buscar o sentido de evolução e continuidade no 

tempo e espaço e romper com a configuração justaposta de formação inicial e 

formação continuada. 

Segundo observa André (2010), é preciso atenção quando se resolve 

considerar o desenvolvimento profissional do professor para falar de sua formação: 

é um conceito bastante abrangente, o que pode conduzir à “diluição do objeto” (Id. 

Ibid. p. 175) e a dispersão em seus estudos; é preciso, então, clarear muito bem o 

conceito estudado. 

O desenvolvimento profissional do professor passa a ser considerado como 

um processo de longo prazo, no qual se agregam diferentes tipos de oportunidades 

e experiências planejadas de forma sistemática e intencional, visando promover o 

crescimento e o desenvolvimento desse profissional. 

Garcia (2009) argumenta que a intencionalidade e o planejamento são ações 

fundamentais na atualização do conceito de formação do professor na atualidade; 

são processos que podem promover a mudança necessária, a partir de atividades e 

experiências que possam impulsionar o desenvolvimento profissional dos 

professores, com a finalidade de atingir a qualidade do ensino e aprendizagem dos 

alunos. 

Nos processos de desenvolvimento profissional, é preciso que se dê uma 

atenção maior às representações, crenças e preconceitos dos professores, pois tais 

elementos irão afetar a sua aprendizagem do exercício da docência, possibilitando 

ou dificultando mudanças. É necessário que se traga à tona tais representações e 

que sejam analisadas de forma crítica, em conjunto com os professores, como meio 

de se encontrar modos de transformar essas representações e direcioná-las 

(GARCIA, 2009). 

Os valores, as representações e as crenças dos professores também são 

referenciadas por Pimenta (1999), quando a autora trata da identidade do professor 

e da construção dos saberes docentes. Segundo ela, com base em seus valores, no 

modo como se situa no mundo, em sua história de vida, em suas representações, 

saberes, angústias e anseios, o professor constrói a sua identidade profissional, 

amparada, ainda, no significado que tem em sua vida o “ser professor”. 

A construção da identidade do professor é um processo contínuo e decorrente 

de seus quadros de referências, a partir dos quais esse profissional percebe, 
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interpreta e atribui significado a sua ação. A identidade fundamenta-se no significado 

social da própria profissão, em dado contexto específico e momento histórico, e 

também no significado pessoal que o professor confere a sua própria atividade 

profissional, baseando-se em histórias de vida, concepções e valores pessoais 

(PIMENTA, 1999). 

Com a mesma linha de pensamento compactua Garcia (2009), quando 

destaca a identidade profissional dos professores como fator inseparável do 

desenvolvimento profissional, citando elementos que a afetam, como a escola, as 

reformas políticas, os contextos econômicos e políticos e as suas implicações, que 

trazem a noção de compromisso pessoal, de disponibilidade para aprender a 

ensinar, além das crenças, valores, conhecimentos científicos que serão ensinados 

e aprendidos, experiências passadas e vulnerabilidades (inclusive profissionais). 

A constituição da identidade do professor, segundo o autor, é que deverá ser 

um dos componentes essenciais de propostas curriculares para formação, que 

originará cursos, atividades e experiências de desenvolvimento profissional docente 

(GARCIA, 2009). 

Pode-se dizer que há uma quantidade interessante de pesquisas que tratam 

do tema formação de professores, das quais se destacam os teóricos Antonio 

Nóvoa, que trata da formação de professores a partir da profissão docente, Maurice 

Tardif, cujas teorias focam a constituição dos saberes dos professores e Vera 

Placco, com importantes contribuições a respeito da formação do professor e sua 

atuação transformadora na sociedade, a partir da compreensão das dimensões que 

estruturam a sua ação profissional. 

1.3.1.1 Formação de professores: Por que dar importância a esse tema? 

O professor desempenha um papel fundamental na educação 

institucionalizada e se espera desse profissional que os seus conhecimentos, 

habilidades e expertise deem conta de educar os seres humanos para participar de 

sua realidade social, agindo sobre ela de forma crítica, transformando-a e, nesse 

processo, se constituindo como sujeitos. 

Entretanto, a realidade dos sujeitos não é imutável, ao contrário: é plena de 

transformações. Vive-se em uma sociedade marcada por incertezas e plena de 

modificações, na qual prevalece o instantâneo, a perda de fronteiras, que leva à 

noção de que o mundo está cada vez menor, em grande parte provocada pelo 

avanço tecnológico, sobretudo das tecnologias informacionais. 
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Nessa nova realidade, os sujeitos interagem e produzem os meios para a sua 

sobrevivência, agindo sobre o contexto e pensando sobre ele O desafio para a 

educação dos seres humanos é ter claro que tipo de sujeito se está formando e para 

qual sociedade. 

Ainda que o desenvolvimento profissional dos professores não se resuma à 

formação inicial e continuada, será importante revisitarmos alguns estudos que 

tratam desses dois aspectos. Garcia (1999), por exemplo, reflete que há outros tipos 

de formação possível aos professores e não aquela que se dá somente no contexto 

escolar, ainda que esse tenha os seus privilégios formativos. Os contextos são 

múltiplos e impactados pelas configurações da sociedade contemporânea – da 

informação e do conhecimento, do desenvolvimento das ciências e tecnologias, da 

internalização da economia, da globalização, entre outras. 

A formação dos professores é algo tão complexo como a própria formação 

humana, que Garcia (1999, p. 144) assume como desenvolvimento profissional e 

classifica esse termo como “[...] o conjunto de processos e estratégias que facilitam 

a reflexão dos professores sobre a sua prática, que contribui para que os 

professores gerem conhecimento prático, estratégico e sejam capazes de aprender 

com sua experiência”. 

Garcia (1999), citando os estudos de Sharoon-Feiman (1983), argumenta que 

o processo de aprender a ensinar se dá em fases distintas, quais sejam: 

 Pré-treino: Fase em que estão reunidas as experiências prévias 

vivenciadas de ensino, geralmente como alunos; 

 Formação inicial: Nessa fase, ocorre a preparação formal em uma 

instituição de formação de professores, geralmente uma universidade. 

 Iniciação: Fase que corresponde aos primeiros anos de atuação 

profissional. 

 Formação permanente: Essa fase inclui todas as atividades que 

possibilitam o desenvolvimento profissional e o aperfeiçoamento da prática 

do professor. 

É interessante observar que a formação dos professores e, 

consequentemente o seu desenvolvimento profissional, perpassam tanto por 

instâncias de educação institucionalizada, quanto de educação não formal, nas 

quais o aprendizado na prática e por meio de vivências e relações também 
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representam um componente importante na constituição dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes desse profissional 

Não é diferente do que Tardif (2002) denomina de constituição de saberes 

docente. Para esse autor, os professores são profissionais que constituem 

conhecimentos e habilidades próprios para a sua atividade pedagógica e que lhes 

permitem efetivar o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. 

Assim como escreve Garcia (1999) sobre a formação de professores, Tardif 

(2002) também referencia que os saberes desses profissionais são constituídos a 

partir de diversas fontes: da cultura pessoal, consequente da história de vida e da 

cultura escolar anterior, dos conhecimentos disciplinares angariados em instituições 

de formação de professores, e de sua prática profissional, que lhes conferem os 

conhecimentos de didática e Pedagogia. 

Para Tardif (2002), os saberes docente dos professores se classificam em: 

 Saberes da formação profissional: Dizem respeito ao conjunto dos saberes 

que se fundamentam nas ciências e na erudição, transmitidos aos 

professores no processo da formação inicial e ou continuada. São os 

conhecimentos pedagógicos – técnicas e métodos de ensino. 

 Saberes disciplinares: Relativo às disciplinas e aos diferentes campos do 

conhecimento – letras, ciências exatas, humanas e biológicas, artes etc. 

 Saberes curriculares: São os saberes vindos dos programas escolares, 

definidos por objetivos, conteúdos e métodos, os quais os professores 

deverão aprender e aplicar. 

 Saberes experienciais: Representam os saberes que se originam da 

própria atividade profissional dos professores, são saberes produzidos a 

partir das vivências de situações específicas que têm relação direta ou 

indireta com o espaço da escola, resultante das relações estabelecidas 

com os alunos e os colegas de profissão, que se incorporam à experiência 

individual, fundamentando as habilidades e atitudes dos professores. 

Uma análise pontual que relaciona os estudos de Garcia (1999) e Tardif 

(2002) sobre a formação dos professores, demonstra que ambos delegam às 

vivências e experiências na profissão, além da formação científica e acadêmica, a 

constituição das competências desse profissional para poder ensinar. De fato, assim 

como nas outras profissões, a docente também necessita de um aprendizado, tanto 

teórico, quanto prático. 
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Nóvoa (2007) é outro autor que traz importantes contribuições às discussões 

acerca da formação de professores, argumentando que ensinar é uma profissão. 

Para esse autor, a formação inicial em educação precisa estar articulada ao 

exercício profissional, a exemplo do que ocorre na formação dos médicos (estágio e 

residência), também enfatiza a necessidade do trabalho coletivo, tanto para os 

formadores de professores, quanto para os futuros profissionais, indicando que esse 

processo é um compromisso mútuo. 

Nóvoa (2007) enfatiza que a formação dos professores deverá se construir 

dentro da profissão e elenca cinco componentes que fazem parte dessa 

problemática: prática, profissão, pessoa, partilha e público. 

 A prática: Esse componente assume um papel central na aprendizagem 

dos alunos e deve ser guiada pelo trabalho da instituição. Ele auxilia na 

reflexão que possibilita transformar a prática em conhecimento, superando 

uma concepção de formação de professores baseada somente no trabalho 

docente e em referências externas.  

 A profissão: Nóvoa (2007) defende que a formação do professor deve 

acontecer dentro da escola; deve ser criada uma cultura profissional na 

qual os professores mais experientes desempenhem um papel central na 

formação dos professores mais jovens.  

Trata-se de uma compreensão colaborativa do desenvolvimento profissional 

de professores que, em última instância, contribui para a superação e enfrentamento 

de inúmeras definições influenciadas por decisões externas, que servem como 

parâmetros para discussões a respeito da formação e da construção de critérios 

para avaliações de desempenho desses profissionais. 

Garcia (2009) também atribui ao trabalho coletivo no âmbito da escola papel 

relevante à formação profissional dos professores. De acordo com esse autor: 

[...] entendem o desenvolvimento profissional docente como um 
processo, que pode ser individual ou coletivo, mas que se deve 
contextualizar no local de trabalho do docente — a escola — e que 
contribui para o desenvolvimento das suas competências 
profissionais através de experiências de diferente índole, tanto 

formais como informais (Id.Ibid., p. 10). 
 

Percebe-se um discurso afinado entre Garcia (2009) e Nóvoa (2007) a 

respeito de como funciona o processo de formação de professores, o qual se dá na 

prática, dentro de seus lócus de atuação, ou seja, a escola, mas que também conta 
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com um componente teórico, de conhecimentos científicos e um produto das 

relações coletivas com seus pares. 

Os demais componentes apontados por Nóvoa (2007) são também 

fundamentais na constituição do profissional, quais sejam: 

 O pessoal: Esse componente diz respeito à dimensão pessoal da profissão, 

denominada componente-pessoa, isto é, o professor é pessoa e, por isso 

mesmo, não pode dissociar a dimensão pessoal da profissional.  

Tais considerações implicariam, sobretudo, na necessidade de motivar os 

futuros professores e no princípio do exercício profissional, às práticas da 

autoformaçao, nas quais são utilizadas estratégias que contribuam para uma 

reflexão na ação, envolvendo, aí, as narrativas pessoais. 

 A partilha: Esse componente diz respeito aos modos coletivos de produção 

e de regulação da atividade principal do professor (o ensino 

aprendizagem), que contribuem para a formação de um “tecido 

profissional” (NÓVOA, 2007, p. 43) que estrutura o desenvolvimento 

profissional dos professores.  

A partilha é essencial nesse trabalho, pois pode levar à transformação da 

experiência coletiva em conhecimento profissional e, ainda, conectar a formação de 

professores aos projetos educativos que se desenvolvem na escola e demais 

instituições de ensino. 

 O público: Contextualiza o desenvolvimento profissional dos professores 

com a demanda pública, isto é, a questão pública reclama uma formação a 

partir do princípio de responsabilidade social, a qual busque favorecer a 

comunicação e a participação profissional no espaço público educativo.  

Não se pode pensar na ausência de voz dos professores nos debates 

públicos, pois isso favorece o enfraquecimento da identidade e do reconhecimento 

do trabalho desses profissionais na sociedade. 

Ao analisarmos as pesquisas e estudos dos autores até agora elencados 

sobre o desenvolvimento profissional dos professores (GARCIA, 1999, 2009; 

NÓVOA, 2007; PIMENTA, 1999; TARDIF, 2002), buscamos responder à questão 

interposta neste capítulo, sobre o porquê formar professores nesta sociedade. 

Pensamos que esse profissional, sobretudo em face da realidade social na 

contemporaneidade, não pode se configurar como um mero replicador de teorias ou 

aplicador de técnicas e práticas alheias ao contexto social e histórico. 
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Sobre essa questão, nos apoiamos nos escritos de Nóvoa (2007), que 

argumenta ser o professor, no processo de ensino e aprendizagem, aquele que 

deverá assumir as responsabilidades, enquanto agente de mudanças. Desses 

profissionais dependerão, em grande parte, as transformações necessárias à escola 

e ao ensino, bem como o sucesso educacional dos alunos e sua realização como 

sujeitos. O professor ressurge, neste século XXI, como elemento insubstituível para 

a promoção das aprendizagens, construção dos processos de inclusão, que 

representam um desafio para o trabalho com a diversidade e desenvolvimento de 

métodos apropriados para fazer uso das novas tecnologias. 

Percebe-se que o professor, enquanto sujeito contextualizado social e 

historicamente, consciente de suas atribuições na sociedade contemporânea e um 

profissional do ensino, terá compromissos em relação à educação que extrapolam o 

âmbito escolar.  

1.4 Os Novos Contextos da Educação: Educação Digital 

O conceito de educação digital não se encontra desvinculado dos processos 

de introdução e mediação das tecnologias digitais no âmbito do ensino e 

aprendizagem, principalmente as chamadas novas tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDICs). Segundo referenciam Lopes e Melo (2014), o 

contexto atual é marcado por rápidas e intensas produção e disseminação da 

tecnologia, que acabam por provocar transformações em diversas esferas da 

vivência humana. 

As novas linguagens tecnológicas impactam na educação, determinando uma 

nova cultura na sociedade, novos valores e necessidades diferentes aos 

professores, dos quais se destacam aqueles que atuam na modalidade EAD. Essa 

modalidade educacional, que vem ganhando cada vez mais espaço no contexto 

atual, se amplia impulsionado pelo advento da informática, da Internet e das TDICs, 

o que o torna acessível para a solução de problemas que estão relacionados 

também à formação do profissional da educação (RIBAS, 2008). 

A sociedade contemporânea encontra dificuldades em responder a uma 

questão: qual é, verdadeiramente, a extensão da utilização das TDICs no sistema 

educacional do Brasil. Rosini (2013) informa que os dados não são confiáveis 

quando tratam da abrangência das TDICs nas escolas do país. Existem até alguns 

censos educacionais, como aqueles promovidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (Inep), mostrando que a maioria das escolas públicas 
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brasileiras possui a sua disposição tecnologias que devem ser usadas nos trabalhos 

em sala de aula. 

Costa e Peixoto (2015) indicam a necessidade de se construir conteúdos 

inovadores que utilizem todo o potencial das TDICs no processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que tais tecnologias fornecem inúmeras possibilidades de 

construção do conhecimento que só o quadro e o giz não possibilitam. A avaliação 

dos resultados é outro fator de importância, pois permite mapear o (in) sucesso 

dessas ações. Por conseguinte, a formação do professor deverá avançar muito na 

questão da utilização das ferramentas tecnológicas e no desenvolvimento de 

competências que permitem a esse profissional o aproveitamento do potencial das 

TDICs em seu fazer pedagógico. 

Um professor capacitado para o uso das TDICs em sala de aula é uma 

perspectiva que contribui para o sucesso de seus alunos. Diversas avaliações 

realizadas em países da União Europeia mostraram que a introdução dessas 

tecnologias nas escolas, aliada a professores bem desenvolvidos em suas 

capacidades e saberes, tem produzido enormes diferenças em diversas áreas do 

conhecimento e aumentado, por exemplo, o potencial de comunicação dos alunos 

(COSTA; PEIXOTO, 2015). 

Outro contexto que tem se modificado com as TDICs é a forma de interação 

entre professores e alunos: a relação de poder entre esses dois atores do processo 

educativo tem ganhado uma nova dimensão, uma vez que os alunos demonstram 

ter mais familiaridade com as ferramentas tecnológicas que os seus “mestres”, 

podendo inserir-se no ambiente da sala de aula de um modo diferente; a relação de 

poder, nesse caso, torna-se menos autoritária e passa a ser mais colaborativa na 

construção do conhecimento (FREITAS; ALMEIDA, 2012). 

Tal ponto de vista fica bem explicitado na modalidade EAD. Desenvolvida no 

advento da Internet, da ferramenta computacional e da estruturação dos ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVAs), essa modalidade de ensino tem sido cada vez 

mais aplicada a cursos superiores, com ganhos de produtividade que merecem ser 

estudados. 

1.4.1 EAD, ensino superior e desenvolvimento docente 

O maior desafio das universidades nos dias atuais é a universalização do 

ensino superior, com o atendimento da demanda cada vez maior da sociedade, 

porém, sem relegar importantes aspectos, como a qualidade. Conforme escreve 
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Harvey (2000), o acesso ao conhecimento técnico-científico tem grande importância 

competitiva, embora a sociedade atual tenha se configurado pela renovação de 

interesse e ênfase em conhecimentos. A transformação do mundo contemporâneo, 

aliada aos avanços tecnológicos, permitiu, nessas últimas décadas, a produção de 

um ideal de sociedade do conhecimento, em que a formação geral e qualificação 

profissional passaram a ser pontos fundamentais. 

Esses aspectos têm fortalecido os argumentos favoráveis aos inúmeros 

programas de ensino a distância. A EAD vem tomando força gradativamente como 

estratégia inovadora de ensino, num sentido de representar alternativas de 

ampliação de oportunidades para o ingresso de indivíduos nos diversos níveis 

educacionais, mormente no nível superior (SILVA; CARNIELLI, 2005).  

Para Souza (2012), a definição de EAD é a de modalidade de ensino em que 

os sujeitos envolvidos se encontram fisicamente distantes durante a maior parte do 

processo de ensino e aprendizagem. No entanto, a noção de conceitos como 

presença e distância na sociedade atual tem sofrido profundas mudanças, 

principalmente no que se relacionam às formas de ensino e de aprendizagem; isso 

porque, segundo publica Moran (2004), há atualmente a possibilidade de que a 

interação que ocorre no processo educacional tenha a mediação de espaços 

virtuais, em que é possível se valer das mais diferentes espécies de mídias 

disponíveis. 

Hermida e Bonfim (2006) esclarecem que a EAD não é sinônimo de 

tecnologia, uma vez que a sua definição inclui a utilização de um vasto número de 

tecnologias, desde as mais simples e antigas, com o emprego de livros, até as mais 

modernas e complexas, com o auxílio da Internet. A tecnologia deverá ser utilizada 

como meio ou ferramenta para a sistemática de disponibilização e interação do 

conteúdo educacional, não como fim em si. Isso se deve ao fato de que, por 

representar uma das formas em que se dá o processo de ensino e aprendizagem, 

na EAD também deverá prevalecer os conceitos pedagógicos. 

Para Chiarini e Vieira (2012), essa modalidade de ensino pressupõe a 

combinação de tecnologias convencionais e modernas, as quais permitem o estudo 

individual ou em grupo, tanto dentro, quanto fora dos locais de trabalho, realizado 

através de métodos de orientação e de tutoria à distância, englobando, ainda, as 

atividades específicas, tais como encontros dos grupos para estudos e avaliações. A 

modalidade EAD passa a representar uma alternativa capaz de atender às 
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demandas da sociedade moderna em relação à formação e inserção dos indivíduos 

no mercado de trabalho. 

A expansão da EAD nesta última década pode ser explicada, ainda, pela 

viabilidade financeira e praticidade pedagógica em relação à aproximação ao ensino 

presencial. Para o setor privado, um dos aspectos mais valorizados é a redução dos 

custos, possibilitando a economia em escala: algumas empresas defendem que 

cursos de capacitação e aperfeiçoamento só são economicamente viáveis se 

oferecidos na modalidade EAD, uma vez que existe a impossibilidade do 

deslocamento dos funcionários para outras localidades para receberem treinamento, 

bem como os custos elevados para a empresa, nas formas convencionais, entre 

outros aspectos (SILVA; CARNIELLI, 2005). 

A EAD contém elementos vantajosos tanto em relação ao ensino 

convencional, quanto às respostas das exigências do mundo do trabalho, em 

relação a “qualificações e competências, à socialização do saber e à posse de 

informações” (SILVA; CARNIELLI, 2005, s. p.), em curto prazo. Tal modalidade de 

ensino adquire maior validade não somente como alternativa tecnológica, mas, 

ainda, como possibilidade de democratização da educação. 

Uma das condições impostas pelo modelo capitalista é a competitividade, 

tanto em nível nacional, quanto internacional, em uma sociedade de economia 

globalizada e altamente tecnológica (BELONI, 2001). Somente um modelo 

educacional que supere os limites temporais e espaciais poderá ser capaz de 

oferecer condições permanentes de aprendizagem ao longo da existência de um 

indivíduo, o qual, mesmo que tenha obtido formação inicial sólida, terá dificuldades 

de competir num mercado de trabalho globalizado, se não lhe for proporcionada a 

formação ao longo da vida. 

Para Ribas (2008, p. 4-5), a formação, tanto inicial, quanto continuada dos 

professores do ensino superior, deverá dar conta de fornecer os conhecimentos 

necessários para que esses profissionais possam introduzir as tecnologias em seu 

fazer pedagógico. A formação inicial deverá ser sólida o bastante para que integre 

os diversos aspectos da ação docente pedagógica, técnico-científica, sócio-política e 

cultural e circunstâncias da sociedade tecnológica na atualidade. A formação 

continuada, por sua vez, terá objetivos claros, como “sugerir novas metodologias e a 

atualização dos profissionais nas discussões teóricas da atualidade, bem como 

contribuir para as mudanças de melhorias em toda a ação pedagógica”. 



43 

 

Isso porque, na vigência da chamada era digital, há um novo paradigma de 

formação de sujeitos, da qual a educação, em todos os níveis, deverá considerar. 

Conforme Pérez Gómez e Granado (2013, p. 68), o contexto atual requer uma 

aprendizagem de ordem superior, que auxiliará o sujeito “a viver na incerteza e 

complexidade” 

[...] memorização generalizada não é mais vista ou exigida tanto 
quanto a capacidade de organizar ideias para o pensamento 
independente, [...]. A era digital exige o desenvolvimento de hábitos 
intelectuais para se preparar para um futuro em que quase tudo é 
mais acessível, complexo, global, flexível e mutável; requer a 
capacidade de lidar com altos níveis de "ambiguidade criativa"2, a 
capacidade de assumir riscos e tirar proveito dos erros como 
oportunidades para aprender, desenvolver na ambiguidade e 
incerteza, como condição de desenvolvimento criativo de indivíduos 
e grupos (Id. Ibid.). 
 

Os novos paradigmas da educação demandam uma atuação do profissional 

docente que passe ao largo do fazer pedagógico, em que pese o tradicionalismo das 

exposições orais, memorizações e repetições, de o professor no centro do processo 

de ensino e aprendizagem. Pelo contrário, desse são exigidas competências, como 

inovação e criatividade, que possam extrair de seus alunos, acostumados ao uso 

das tecnologias digitais, conhecimentos, a partir do pensamento independente. 

Magalhães e colaboradoras (2010) argumentam que é fundamental que o 

professor do ensino superior esteja disposto e saiba como inovar em sua ação 

pedagógica. É preciso que ele se disponha a conhecer novos métodos e novas 

tecnologias aplicadas à aprendizagem para que, a partir de tais inovações, esse 

profissional possa interferir e estimular os próprios alunos a interferirem nas 

organizações e na sociedade. 

Os professores do ensino superior têm introduzido as tecnologias em sua 

ação pedagógica e eles consideram esse processo como forma de agregar valor as 

suas aulas, fazendo com que elas se tornem mais atrativas, estimulem a curiosidade 

e elevem as expectativas dos alunos. Esses professores referenciam a comunicação 

a distância que as tecnologias digitais permitem, como alternativa para a qualidade 

de suas aulas (MAGALHÃES; OLIVEIRA; DUARTE, 2010). 

                                                           
2
 O autor destaca esse termo para argumentar que na era digital na qual se vive as certezas absolutas parecem 

perder lugar para a dúvida e o erro e que esses dois aspectos podem representar um caminho valoroso para o 

aprendizado. Os diferentes pontos de vista sobre determinado fato, consequência da diversidade e pluralismo, 

mostram que o desenvolvimento do pensamento independente é um dos grandes desafios da educação e do 

trabalho docente. (Comentários da autora) 
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Na era digital, as competências dos professores deverão ser mobilizadas para 

ajudar o aluno a se educar, mais que ensinar conteúdos disciplinares: ao professor 

caberá ensinar, ajudar, educar os indivíduos a se constituírem como sujeitos 

autônomos e únicos, fazendo uso das “melhores ferramentas oferecidas pelo 

conhecimento e pelo fazer acumulado pela humanidade” (PÉREZ GOMEZ; 

GRANADO, 2013, p. 71). As habilidades profissionais docente se expandem e se 

reestruturam para o exercício da nova função de auxílio ao aprendizado e à 

educação de seus alunos. 

As tecnologias têm representado recursos facilitadores do ensino e 

aprendizagem, contribuindo na construção da autonomia dos alunos. Contudo, esse 

processo não deverá estar apartado da ação reflexiva que surge da tomada de 

consciência por parte do professor, o que permite uma análise crítica do contexto 

educacional (OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

O ensino superior tem como prioridade promover a capacitação do aluno para 

“investigar, processar, assimilar, interpretar e refletir sobre as informações que 

recebe” (OLIVEIRA; SILVA, 2015, p. 4), o que poderá contribuir para o 

desenvolvimento de sua autonomia. Tal ação encontra-se intimamente atrelada ao 

discernimento do professor, principalmente em relação à utilização das ferramentas 

tecnológicas, como recursos facilitadores da construção do conhecimento e de 

ampliação das possibilidades de formação de novos pesquisadores. 

É cada vez mais imperativo que se conscientize professores e demais 

profissionais da educação da necessidade do uso de métodos inovadores no 

processo de ensino e aprendizagem, como facilitadores do acesso à informação e 

do desenvolvimento da pesquisa, para que o aluno possa desenvolver habilidades e 

atuar de modo mais eficiente em um mercado altamente competitivo (FREIRE; 

FERNANDEZ, 2015). 

No ambiente EAD, o professor é exigido a fazer uso de suas habilidades 

empreendedoras, minimamente, no que diz respeito à inovação e à criatividade, na 

busca de provocar o interesse, a curiosidade, a imaginação e a própria criatividade 

de seus alunos. Aulas inovadoras podem ter um valor atrativo maior para os alunos, 

já que teorias são fartamente encontradas disponíveis na Internet e a tarefa do 

professor é levar o aluno a produzir conhecimento, a partir dessas informações 

encontradas na rede mundial. 
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Percebe-se a necessidade de uma mudança de comportamento desse 

profissional diante de sua ação pedagógica. Cada vez mais se ampliam as 

dimensões de sua atuação, levando à necessidade de um conhecimento estrito do 

contexto social e histórico, bem como as especificidades de seus alunos, suas 

motivações e projetos de vida, a fim de que o processo de ensino e aprendizagem 

seja significativo e integre esses projetos. 

 

 

 

2. O CAMINHO DA PESQUISA 

A técnica de coleta de dados selecionada para a realização desta pesquisa foi 

a de entrevista semiestruturada, por entendermos que tal técnica permite uma maior 

liberdade ao entrevistador, principalmente no decorrer dos questionamentos, em que 

possam surgir outros interesses e poderão ser acrescentadas novas perguntas ao 

questionário feito aos entrevistados. 

Os sujeitos da pesquisa corresponderam a oito professores que atuam na 

modalidade EAD da educação superior, de diferentes instituições educacionais, 

localizadas na cidade de São Paulo. A escolha desses profissionais obedeceu a 

critérios bem definidos pela pesquisadora, entre os quais a vivência de tais 

profissionais também em ambiente presencial, pois era interessante, para a 

realização desta pesquisa e reflexão à luz da teoria que embasa este estudo, 

observar, analisar, refletir e opinar sobre o movimento desses professores em 

introduzir as tecnologias digitais, comuns ao ambiente EAD, em suas aulas 

presenciais. 

Acredita-se que a introdução das TDICs nas aulas presenciais por parte 

desses professores, panorama muito comum na modalidade EAD, exige deles um 

grau maior de inovação e criatividade em seus métodos de ensino e aprendizagem 

e, consequentemente, de uma necessidade maior de empreender, visto que o 

empreendedor é aquele que cria um benefício voltado a determinada população, 

visando à melhoria das condições de vida, identificando oportunidades, criando 

artefatos e ou mercados (MACHADO; NASSIF, 2014). 

A escolha desses profissionais se deu a partir do grau de proximidade e 

conhecimento da pesquisadora, bem como do currículo e atuação desses 

professores em sua área. A maioria já era conhecida pela pesquisadora, sendo 
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alguns seus colegas de profissão e outros, docentes em instituições em que essa 

mantinha relações de alguma natureza, como de estudante. 

Os encontros com os profissionais selecionados se deram nos meses de 

março, abril e maio de 2018, período em que a pesquisadora se reuniu com cada um 

dos professores, em suas respectivas instituições de ensino, aplicando o 

questionário de perguntas, estruturado em dez questões. A entrevista seguiu 

características de uma conversa informal sobre a atuação desses profissionais, sua 

história na docência, a constituição de seus saberes e, consequentemente, de seu 

desenvolvimento profissional, e se eles se consideravam empreendedores em sala 

de aula.  

É preciso ressaltar que houve uma facilidade de comunicação, não ocorrendo 

dificuldades no processo de aplicação dos questionários e resposta dos professores, 

excetuando-se a necessidade de a pesquisadora abordar uma segunda vez o 

professor F. D. R. V., o primeiro entrevistado, para elucidar algumas perspectivas de 

sua entrevista, principalmente em relação ao fato desse profissional considerar-se 

um empreendedor. 

Conforme mencionado, foram definidos alguns critérios para as respostas dos 

entrevistados e análise, de acordo com o referencial teórico, dessas respostas, 

segundo o interesse desta pesquisa. Desse modo, tais critérios foram os seguintes: 

1º Tempo na docência, incluindo a atuação em EAD, com o objetivo de refletir 

sobre o processo de desenvolvimento docente dos entrevistados; 

2º O entendimento do que significa empreender em educação e dos conceitos 

de criatividade e inovação introduzidos em seu fazer pedagógico cotidiano; 

3º A crença de que é um professor empreendedor, diante do processo de 

ensino e aprendizagem de seus alunos: a escolha do método e o uso dos 

recursos tecnológicos, tanto na modalidade EAD, quanto na presencial; 

4º A exploração de novas oportunidades, visando ao seu desenvolvimento 

pessoal e profissional e, também, de seus alunos. 

A partir desses critérios e à luz do referencial teórico, a pesquisadora analisou 

e refletiu sobre o discurso dos professores selecionados, tanto individual, quanto 

coletivamente, de acordo com o que esclarece o tópico seguinte. 

2.1 Análise das Entrevistas 

Neste capítulo, procuramos identificar as características do professor que 

empreende em educação, bem como os seus discursos, uma vez que acreditamos 
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ser essa capacidade inerente às dimensões da prática docente, que faça parte de 

seus saberes e fazeres, para uma atuação significativa, em face das demandas da 

contemporaneidade.  

Para isso, nos apoiamos nas entrevistas realizadas com os professores 

universitários, nas reflexões dos discursos desses profissionais, possíveis por meio 

do quadro teórico que fundamenta esta pesquisa, visando testar a hipótese que 

responda à questão-problema, isto é, que os professores, em sua prática, invocam 

atitudes empreendedoras, para se constituir como professores criativos e 

inovadores, preocupados com a sua prática e o processo de ensino e aprendizagem. 

2.1.1.  Análise Individualizada: Desenvolvimento para atuação docente  

A análise individual contou com alguns critérios selecionados por nós: tempo 

na docência e na atuação em EAD, visando identificar o seu desenvolvimento 

profissional, as principais tecnologias que utilizam em suas aulas, a crença de que 

apresentam atitude empreendedora e como ela se manifesta no seu fazer 

pedagógico. Essa análise contou, ainda, com a identificação da capacidade do 

indivíduo que empreende, que possui características voltadas para a identificação de 

oportunidades, para acumular conhecimentos e motivar-se no sentido de criar valor 

para capacitar outros indivíduos a também explorar oportunidades em seu contexto, 

tornando-se, por sua vez, empreendedores de seus projetos de desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

F. D. R. V., 41 anos, atua há doze anos na docência e dois anos em EAD. As 

tecnologias que mais utiliza são os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), as 

plataformas digitais, aplicativos, jogos interativos e o m-learning. 

Acredita que a EAD possa fazer com que o aluno tenha uma postura mais 

pró-ativa e autônoma em relação ao seu aprendizado. Este professor é oriundo de 

uma área (Direito) tradicional em relação a novos métodos de ensino e, durante um 

tempo, acreditou que a EAD não funcionaria em suas aulas. Com o objetivo de 

melhorar a sua prática, buscou um curso na Faculdade de Educação da U. e 

acumulou, ao longo de sua prática e formação, a expertise para atuar na educação 

digital, que hoje leva para a sua prática em aulas presenciais, principalmente no 

tocante às tecnologias. 

Considera-se empreendedor na medida em que, para mobilizar o aprendizado 

de seus alunos no ambiente virtual, traz atividades diferenciadas e mediadas pelas 

tecnologias digitais. 
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[...] principal diferença que eu vejo entre o aluno do presencial e o EAD é 
que por vezes temos uma gama maior de assuntos que se prolifera dentro 
da aula, isso, se você não fomentar no EAD, corremos o risco desse aluno 
ficar restrito a matéria que ele tem ali, então cabe ao professor do EAD não 
só dar a matéria dele, corrigir as atividades, como fomentar o aluno a olhar 
outros assuntos, ver outras histórias que estão saindo,  que vejam notícias 
de rádio, jornais e televisão isso faz com que o aluno tenha uma visão 
“macro” da matéria, assim ele não fica restrito a só aquilo que a instituição 
determinou que eu passasse para ele. [...]. 
 

A atitude empreendedora desse professor se mostra na ação de criar valor 

para o seu aluno e o benefício das aulas estão em capacitá-los a explorar outras 

oportunidades, no sentido de esses alunos também se tornarem empreendedores de 

seu próprio projeto de vida e carreira. 

I.P.M., 52 anos, atua há treze anos na docência e há nove na EAD. As tecnologias 

que mais utiliza em suas aulas são as plataformas digitais e os AVAs. 

Esta professora percebe a necessidade de professores mais velhos se 

reciclarem e se ajustarem ao contexto tecnológico, como uma questão de 

sobrevivência na carreira e de uma atuação mais significativa. Acredita que a base 

de seu empreendedorismo em sala de ambientes virtuais está no trabalho 

colaborativo, em parcerias que desenvolve tanto com os alunos, quanto com os seus 

pares. 

De acordo com o seu discurso “empreender é construir uma rede com alunos 

e demais profissionais”. A EAD possibilitou isso a ela, inclusive desenvolvendo a sua 

atitude empreendedora, uma vez que ela pode criar um novo modo de relacionar-se 

com os seus alunos, as redes de colaboração. 

[...] aqui [na universidade] nós somos professores empreendedores, porque 
nós temos que criar nossas próprias circunstâncias [...] 
 
[...] principalmente aqueles docentes que lidam com outros espaços de 
docência, que não a sala de aula, ou levam para dentro da sala de aula 
outros espaços mediados, midiáticos de uso de tecnologias de apoio, sem 
outras estruturas, são, por natureza, empreendedores, nessa ideia de 
construir o próprio espaço da docência [...]. 
 

Outra crença da professora entrevistada é que atualmente se vive num 

panorama, no âmbito escolar, de desmonte da figura do docente e que a 

recuperação do valor desse profissional se dará por meio da capacidade 

empreendedora que ele vier a mostrar daqui para frente. 

Esse discurso está condizente com a contemporaneidade, na qual as 

modificações do sistema de produção, em face, principalmente, da introdução das 

tecnologias informacionais, veem demandando novos perfis profissionais em 
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diversas áreas. Não é diferente na área educacional. Os professores estão sendo 

obrigados a se adaptar aos novos contextos de trabalho e a EAD é prova viva de 

tudo isso. Dessa forma, a atitude empreendedora desse profissional pode possibilitar 

o atuar e sustentar-se em contextos de incertezas e de alta competitividade. 

[...] quando você, talvez, tire os professores de uma posição, hoje, muito 
complicada para todos nós, que é essa de um desmanche do ser docente, 
talvez isso dê a ele essa outra perspectiva: “meu ‘eu’ não está substituído, 
ele só está ganhando um novo aspecto, talvez muito mais interessante” [...]. 
 

O discurso da professora mostra uma preocupação com o papel docente na 

atualidade e no futuro. Recorremos aos estudos de Ribas (2008), que enfatizam a 

importância da formação inicial e continuada docente, como forma desse profissional 

ter acesso aos conhecimentos necessários para introduzir as tecnologias em seu 

fazer pedagógico, além de novas metodologias, uma vez que as demandas atuais 

são por um profissional que tenha competências para inovar, criar e, assim, extrair 

de seus alunos, acostumados às TDICs, os conhecimentos, por meio de um 

pensamento independente. 

P. C., 45 anos, atua há 25 anos na docência e, em EAD, desde 1993, quando iniciou 

suas atividades de professora no antigo curso do magistério. É a profissional que 

atua a um tempo maior em educação digital. As tecnologias que mais utiliza em suas 

aulas 

Começou a trabalhar muito cedo com o EAD, em 1993, quando a internet não era, 

ainda, comercial. 

Os discursos desta professora foram significativos para identificar a sua 

atitude empreendedora, face ao seu fazer pedagógico. Além de todas as 

capacidades empreendedoras identificadas (planejamento, motivação, poder fazer, 

criação de redes de relacionamento, entre outras), pudemos identificar a inovação 

presente em seu fazer, na medida em que ela, criou um curso em sua instituição, 

inédito no país, baseado em projetos, mesmo perante um contexto não muito 

favorável. Colocou-se, assim, em atitude pró-ativa e de correr riscos, para ver se o 

seu “carro” andava, numa metáfora interessante de projetos para desenvolver. 

Esta professora manifesta preferência pela EAD, pois acredita que tem uma 

comunicação mais eficaz com os seus alunos nesse ambiente, pode saber o que 

eles estão pensando, a partir do que eles escrevem, de uma forma individualizada, o 

que não é possível no presencial, uma vez que nem todos os alunos se manifestam 

em sala de aula. 
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A professora se sente uma empreendedora quando, dentro de uma instituição 

pública, que muitas vezes é conhecida por ter professores que fazem a sua 

pesquisa individualmente, sem colaboração, ela cria atividades que os mobiliza e, 

assim, consegue adesão. Porém, são atividades que dão muito trabalho para a 

concepção e execução. 

[...] eu acho que o empreendedor é aquele que vai desbravar outros 
caminhos e eu acho que eu sou empreendedora, porque eu tenho feito esse 
papel em vários lugares onde eu trabalhei e acho que eu sempre fui assim, 
desde que eu comecei a trabalhar no magistério, eu fazia maluquice desde 
lá, entendeu? [...]. 
 
Eu acho que as pessoas menosprezam o fazer, parece que o pensar é 
isolado, não é alquímico, você vai fazendo e você vai pensando sobre a 
coisa e o design tem isso e eu acho que a questão do empreendedorismo, 
também. É o você criar novas possibilidades, abrir novas portas, e é não 
fazer é você ir lá, arriscar e fazer, então eu acho que é isso. 
 

O último excerto da fala dessa professora revela uma característica 

interessante do professor empreendedor: o professor artífice, aquele que tem em 

sob o seu controle todo o processo de seu trabalho, desde a concepção até a 

execução. 

S. H. C. L. S., 37 anos, atua na docência há 14 anos e onze anos em EAD. As 

plataformas digitais são a tecnologia mais utilizada por essa professora em seu fazer 

docente, assim como os AVAs, as mídias sociais e os podcasts. 

Em seus discursos, esta professora explicita um certo descontentamento em 

relação à forma como as aulas EAD dos cursos semipresenciais são estruturadas, 

nas quais o professor tem pouquíssima autonomia e se configura mais como um 

tutor, já que o material vem pronto, não deixando espaço para o professor 

“empreender”. Além disso, tem críticas com a forma como a EAD é conduzida no 

Brasil, sem um planejamento e, muitas vezes, com caráter de improvisação. 

A sua atitude empreendedora se mostra na criação de novos espaços de 

aprendizagem, por meio da mediação das tecnologias e das plataformas digitais, 

como o Google Education. A forma de disponibilizar as atividades e produções dos 

alunos em ambientes virtuais tem por objetivo levá-los a ter um contato com 

possibilidades maiores de aprendizado, que não só aquele formato do professor 

como “ensinante”, mas o aluno como “aprendente”. 

[...] eu percebi que eu não queria nada disso para minha sala de aula [aluno 
que só replica o que o professor diz ou aluno que não busca a teoria], eu 
não queria nem que os meus alunos só pensassem e não aplicassem nada 
e nem alunos só fizessem e não pensassem nada, isso moldou a docente 
que eu sou, tanto no ambiente presencial, quanto no digital. [...]. 
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O excerto explicita uma característica interessante do empreender em 

educação, que é tornar o aluno também um empreendedor de seu conhecimento, de 

fazê-lo buscar aquilo que é importante para o seu projeto de vida. Além disso, essa 

professora mostra uma preocupação em estar sempre atualizada e com os seus 

conteúdos também atualizados. Demonstrou capacidades empreendedoras já no 

começo de sua carreira, quando, ao final da graduação, descontente com ela, 

procurou seguir outro caminho profissional e foi atrás de dar aulas, capacitar-se para 

isso, pensando como a tecnologia, que vinha se expandindo na educação, poderia 

ser uma ferramenta essencial para o seu desenvolvimento profissional na docência.  

[...] É preciso dialogar com as crianças e jovens, para buscar entender o 
que eles querem aprender e de que forma querem aprender, uma vez que o 
modo como os professores vem ensinando, pode não ser o método mais 
ideal para essa nova geração. [...]. 
 

Esse discurso traz à tona a necessidade de se discutir a educação no futuro, 

das novas gerações. Num ambiente pleno de alterações e de avanços tecnológicos, 

é preciso se discutir a formação e a constituição dos saberes docente, na medida 

em que esses assumem o papel de, mais que ensinar conteúdos, ajudar o seu aluno 

a se educar, ou seja, ensinar, ajudar, educar os indivíduos para que se tornem 

pessoas autônomas e únicas (PEREZ GÓMEZ; GRANADO, 2013) 

V. S. L., 47 anos, atua há doze anos na docência e dezoito em EAD, se considerar o 

tempo em que foi multiplicadora de um projeto educacional do Banco Mundial, para 

diversos países, o que era feito por meio dos AVAS. As tecnologias que mais utiliza 

em suas aulas são os AVAs. 

Considera-se uma professora que usa a inovação e criatividade, pois teve que 

se adaptar aos seus alunos, na medida em que esses passaram a utilizar tablets em 

sala de aula, tornando a comunicação entre ela e eles mais direta, fazendo com que 

repensasse a sua atuação como professora, seus métodos e técnicas de ensino. 

A experiência com alunos de música fez com que se tornasse uma professora 

empreendedora, na medida em que teve que buscar novos métodos e contextos de 

ensino para tornar o ensino aprendizagem efetivo para esses alunos. 

[...] O professor de EAD tem que ser bastante empreendedor, 
principalmente no que diz respeito aos contextos de incertezas e de 
dificuldades de recursos em que muitas vezes se encontra. Isso porque, 
citando a estrutura de uma instituição educacional, muitas vezes ela não se 
encontra preparada para dar suporte a todo o aparato tecnológico e de 
pessoal que um curso EAD necessita. Então, esses professores têm que 
desenvolver muito mais o seu potencial criativo para fazer com que o 
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processo de ensino e aprendizagem ocorra, mesmo em face dos contextos 
incertos e de falta de recursos. [...]. 
 

Essa fala da professora nos faz retomar o que Machado e Nassif (2014) 

discutem a respeito dos indivíduos empreendedores e de sua distinção entre as 

demais pessoas: os empreendedores não se distinguem pelos recursos que 

possuem, mas pelo conhecimento, criatividade e habilidade em criar valor e 

desenvolvimento em face da falta ou escassez desses recursos. 

As épocas de incertezas e recessão, como a que se vive na atualidade, 

demandam um perfil de um profissional que agregue, entre as suas competências, a 

capacidade para empreender. Os professores na contemporaneidade, ao 

demonstrarem que o empreender está em seus saberes, fazendo parte da dimensão 

de seu trabalho pedagógico, agregando capacidades como criatividade, estratégia e 

coragem para fazer, atendem a uma demanda de formação de novos indivíduos 

para atuar em seu meio e no mundo do trabalho. 

Ainda segundo a professora entrevistada, a EAD transformou a sua forma de 

atuar em sala de aula presencial, pois ensinou-a a ter uma visão mais 

individualizada de cada um de seus alunos, sabendo que no presencial, muitos se 

calam e no EAD, eles, individualmente, conseguem se posicionar. 

De acordo com os relatos, a sua atitude empreendedora se mostra na busca 

constante pela renovação. Um exemplo disso foi no início de sua carreira, quando 

adaptou as suas estratégias de ensino e aprendizagem para poder alcançar os 

alunos que usavam tablets e também quando tornou mais práticas as disciplinas que 

tinha que trabalhar com alunos de música, por conta do perfil desses alunos. 

[...] Então, tive que reformar toda a minha proposta educacional, claro que 
eu tinha um objetivo, a aula tinha um foco, mas como alcançar, como 
construir? E com ele tive que reestruturar tudo. E é nesse ponto que você 
se descobre empreendedor [...]. 
 
[...] ser um empreendedor do conhecimento, até tudo bem, agora, a gente 
não é preparada para os outros, e o docente do presencial está começando 
a vivenciar isso, porque agora nós temos os 20% de uma aula a distância 
[...]. 
 

Os excertos mostram uma preocupação que é da professora entrevistada, 

mas também de grande parte do profissional docente: uma formação que dê conta 

de atender às demandas da educação para as novas gerações, tendo em vista as 

profundas alterações consequentes da globalização e do avanço tecnológico. Sabe-

se que essa formação docente também ocorre na prática, por meio das vivências, 
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que são componentes essenciais para formar o arcabouço de competências dos 

professores, que, por sua vez, constituem as possibilidades de seu trabalho. 

Os professores se veem, atualmente, diante de uma ampliação das 

dimensões em que atuam, o que demanda conhecer o contexto em que estão 

atuando, as especificidades de seus alunos, suas motivações e projetos de vida, 

com a finalidade de que o seu fazer pedagógico esteja em consonância com suas 

necessidades sociais e históricas, seja significativo, portanto, e passe a integrar 

esse projeto de desenvolvimento, em face de uma sociedade em profundas 

alterações. 

A. L. S. L., 40 anos, atuando há quatro anos na docência e na EAD. As tecnologias 

que mais utiliza em suas aulas é o Moodle, um AVA, o qual ela trouxe da sua 

experiência em aulas EAD para as presenciais, além de recursos audiovisuais 

(vídeo-aulas, teasers) e chats. 

A sua especificidade é ter começado no ambiente EAD e depois ter migrado 

para o presencial. Isso levou-a a ter uma atitude mais empreendedora em relação ao 

ensino presencial, na medida em que buscou se afastar do lugar de “sou eu quem 

ensino” para elevar os seus alunos ao lugar de “eu aprendo”. Assim, buscou novas 

metodologias de ensino, novas técnicas e assumir novas posturas como professora. 

Em seus discursos, dá mostras de ser uma professora empreendedora, na 

medida em que se apaixona por aquilo que concebe e executa, com a finalidade de 

tornar a educação um ato significativo para os seus alunos. 

A professora foi a que mais mostrou, nesta entrevista, uma intencionalidade 

em relação a sua postura empreendedora frente às novas demandas dos alunos, 

tendo os recursos tecnológicos como mediadores do processo. Declara que esses 

foram introduzidos em sua aula como forma de melhorá-las e no sentido de tornar o 

processo de ensino aprendizagem mais significativo para os seus alunos. 

Os discursos da professora foram os que mais destacaram a atitude 

empreendedora dos professores: 

[...] Então, eu penso assim, todo esse meu início, ali, no on-line, me trouxe 
uma gana, um ímpeto, e eu acho que é essa a questão empreendedora, de 
descobrir como é que eu podia me apropriar daqueles recursos para o 
ensino presencial, porque lá é tudo EAD e aqui é tudo presencial [...]. 
 
[...] E como é que esse aluno vai aprender? Se eu criar condições para que 
ele aprenda. Então, se eu conseguir organizar o material didático, organizar 
uma trilha de aprendizagem, oferecer para ele materiais complementares, 
que junto com a minha aula, porque de forma alguma eu me retiro como 
professora, ele possa caminhar e, aí, essa educação ela pode ser 
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expandida, ao mesmo tempo ela pode ser muito vertiginosa, porque você 
tira da sua mão, você tira de você e põe na mão do aluno. [...]. 
 
[...] Então, eu acho que, quando você fala dessa atitude empreendedora, é 
a atitude empreendedora do professor que estimula uma atitude 
empreendedora no aluno. [...]. 
 

As falas da professora estão em consonância com os estudos de diversos 

autores sobre o perfil empreendedor e como esse pode ser relevante no âmbito 

educacional. Desses, destacamos Costa, Martins, Dieseil (2015), Machado e Nassif 

(2014), que indicam o empreendedor como o indivíduo que identifica oportunidades 

e tem a coragem para propor algo novo e criativo, visando à criação de valor e o 

desenvolvimento de seus contextos. Os empreendedores fazem uso das 

tecnologias, criam artefatos e novos mercados, visando à melhoria das condições de 

vida das pessoas que estão em seu entorno. 

No caso das salas de aula, essa atitude é cada vez mais necessária, pois os 

contextos de ensino e aprendizagem se ampliam, hoje não sendo mais a escola a 

detentora de todas as informações e conhecimento. Isso exige de seus profissionais 

capacidades e pró-atividade para a criação e seleção de uma variedade de métodos 

e uso de recursos, inclusive para despertar a atitude empreendedora de seus 

alunos, no sentido de eles próprios buscarem o conhecimento necessário para os 

seus projetos de vida. 

A. C. M. P., 55 anos, atuando na docência há 23, não ficando claro há quanto tempo 

atua em EAD. As tecnologias que mais utiliza em seu trabalho pedagógico são os 

AVAs. No passado, participou de um programa de TV, no qual ministrava aulas por 

meio dos recursos audiovisuais, o que ele acha um meio essencial para 

democratizar a educação. 

Alega que o seu início de carreira foi como professor presencial, em uma área 

considerada mais tradicional em relação a metodologias de ensino e aprendizagem, 

o Direito, a exemplo do professor F. D. R. D. 

O professor revela atitudes empreendedoras quando pensa em melhorar o 

contexto das pessoas que estão a sua volta, no caso, indivíduos que precisam ter 

acesso à informação e ao conhecimento. Isso o levou a modificar padrões de 

comportamento, no sentido de lançar-se à EAD, o que ele, no princípio, achava ruim. 

Ele admite que a EAD mudou a sua forma de relacionar-se com os seus 

alunos e a forma como levá-los a aprender, de modo mais significativo, as matérias 

do curso. Isso indica um processo criativo quanto ao desenvolvimento de seu fazer 
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docente. Talvez, de forma até não intencional, o professor indique a necessidade de 

capacidades empreendedoras fazerem parte da dimensão docente, principalmente 

em contextos de adaptação a novas realidades, seja em sala de aula, seja diante do 

mundo que nos cerca.  

Desenvolver esta dimensão empreendedora pode tornar o trabalho docente 

mais de acordo com as demandas contemporâneas da educação, frente à 

diversidade das possibilidades de se buscar a informação, com a mediação das 

tecnologias informacionais. 

E. C. B., 38 anos, atuando há sete anos na docência e um em EAD. As tecnologias 

mais utilizadas em seu trabalho pedagógico são as mídias sociais, plataformas 

digitais e os AVAs. 

Atua em EAD justamente com a matéria de empreendedorismo. Começou em 

ambiente presencial, até que a matéria se tornou digital e hoje ele é responsável por 

ela na instituição em que leciona. Ao contrário dos demais professores, ele leva a 

experiência das salas presenciais para o virtual, utilizando bastante as plataformas, 

principalmente as sociais. Diz que utiliza essas plataformas como extensão das 

atividades em sala, porque não dá tempo de resolver tudo nas aulas. Combina as 

metodologias ativas com os recursos disponíveis da EAD: 

[...], mas um significado que eu acho essencial, não importa se no contexto 
de empreendedorismo de negócio, de educação, não importa, que é 
autonomia e protagonismo, que é um termo [sic] muito usado, e a gente 
considerar as metodologias ativas, é considerar o aluno cada vez mais 
protagonista, ao meu ver eles já eram, isso inclusive no método avaliativo 
[...]. 
 

O uso das metodologias ativas não é exatamente inovar em sala de aula. 

Entretanto, o professor as utiliza para desenvolver a autonomia e o protagonismo de 

seus alunos, capacidades essenciais para o desenvolvimento de atitudes que 

colaboram para a capacidade empreendedora. Esse trabalho, em si, pode ser 

considerado empreendedor por parte do professor E. C. B., o qual tem na 

dedicação, tomada de decisões, pró-atividade e criatividade o sentido de seu fazer 

pedagógico. 

 
[...]. Eu não dou prova, dei aula em outras universidades, que exigiam 
prova, mas eu particularmente nunca gostei de prova. Isso, para mim, já é 
considerar o aluno como protagonista, ele ali vai desenvolver um trabalho, 
um projeto e, nesse sentido, quando está envolvido nesse contexto, nós 
também somos protagonistas, no sentido de que eu vou produzir meus 
conteúdos, que são totalmente abertos, e isso é uma baita 
responsabilidade. [...]. 
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[...] quais são os processos pedagógicos para ambas [disciplinas diferentes 
que ministra], ou quais as experiências educativas para ambas; e, aí, você 
tem que empreender, no sentido de que tem que encontrar soluções que se 
enquadrem mais nas ansiedades de cada aluno e realidade de cada 
disciplina, a ementa, o objetivo da disciplina etc. [...]. 
 
 [...] então cada vez mais o perfil do docente vai ter que mudar, ele terá que 
ser mais empreendedor, no sentido de que ele já é e que ele tem que ter 
essa noção e o mundo de certa forma vai ter que reconhecer, esse 
professor não vai ser só e não deve ser só um professor que só vai 
reproduzir coisas, ele realmente terá que produzir coisas para seus 
contextos específicos, para que o processo educacional aconteça, então ele 
tem que empreender nesse sentido [...]. 

 

As falas do professor E. C. B. revelam aquilo que Costa e colaboradores 

(2015) argumentam a respeito de aulas práticas e inovadoras, as quais são um 

diferencial na aprendizagem dos alunos. Aulas teóricas não são mais suficiente, uma 

vez que a internet encontra-se repleta de teorias. O papel do professor é encontrar 

formas inovadores para ensinar e inserir o seu aluno como protagonista da situação. 

Todos esses professores entrevistados, quase em uníssono, declararam a 

necessidade de uma mudança de comportamento por parte dos docentes que hoje 

atuam em diferentes etapas da educação escolar. Cabe a esses profissionais, uma 

mudança de comportamento frente ao seu fazer pedagógico, em face das novas 

demandas da sociedade e dos contextos em que o avanço tecnológico tem alterado 

as formas como o trabalho é realizado. 

Contudo, esse panorama não se transforma de uma hora para outra. Assim 

como as demais profissões, também a docente precisa de tempo para 

amadurecimento e constituição de saberes, o que estrutura a dimensão de seu 

trabalho pedagógico. 

Assim, retomamos os trabalhos de Pimenta (1999), que tratam da formação 

da identidade do professor, que se estrutura em representações e crenças, valores e 

histórias de vida. Os discursos dos professores mostraram que a constituição de sua 

identidade se deu por meio de quadros de referências, no significado social dessa 

profissão na sociedade e para ele mesmo. Todos os entrevistados conseguem 

vislumbrar que a educação digital é um importante divisor em sua atuação 

profissional. 

Tardif (2002) também fala da constituição profissional dos professores, como 

saberes, os quais esses profissionais desenvolvem a partir da cultura pessoal, 

consequência da história de vida e da cultura escolar anterior, dos conhecimentos 
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disciplinares angariados em instituições de formação de professores, e de sua 

prática profissional. Os entrevistados revelaram uma sólida formação teórica e 

acadêmica para atuarem como professores, além de cursos, capacitações e 

atualizações para trabalhar com a EAD. 

Nesse sentido, a formação inicial e continuada é destacada por Garcia (2009), 

uma vez que ela é responsável pelos professores adquirirem e aperfeiçoarem os 

seus conhecimentos, habilidades e disposições para o exercício da atividade 

docente, como mecanismos de melhoria da qualidade da educação que os alunos 

recebem, além do desenvolvimento do profissional docente. 

É importante, ainda, no quesito formação e desenvolvimento docente, 

recuperarmos as considerações de Nóvoa (2007), para quem “ensinar é uma 

profissão”, sendo que os professores constituem a sua profissionalização no 

exercício da função, a exemplo do médico na residência.  

De fato, as entrevistas revelam que os professores, no percurso de sua 

profissionalização e atuação profissional, foram levados a atuar com a EAD, não 

sendo uma escolha da maioria deles, mas que, serviu bastante para moldar o 

profissional que hoje eles são. Nóvoa (2007) discute tal questão, alegando que a 

profissionalização docente também se dá na prática, assim como na instituição, de 

acordo com referências e trabalhos colaborativos, na partilha, no pessoal e no 

público, na medida em que o seu trabalho reflete as questões sociais e também as 

impacta. 

No caso específico desses professores universitários, objetos da pesquisa, a 

introdução das tecnologias em seu trabalho pedagógico foi uma noção que se deve 

a essa formação defendida por Nóvoa (2007) que se dá no pessoal, na história de 

vida, mas também na observação do contexto, inserido em determinado momento 

histórico, compartilhando com outros pares e tendo acesso ao conhecimento 

científico próprio. 

2.1.2. Análise coletiva: Empreender como dimensão do trabalho docente 

Empreender é possuir determinadas habilidades que permitem a criação de 

valor, isto é, o benefício, aquilo que é mais importante em um produto e que, no 

jargão do mercado econômico, se conhece como “custo-benefício”. A atitude 

empreendedora direciona o indivíduo a formar a sua rede de relacionamentos, atuar 

em networks, redes sociais, de modo ativo, identificando e explorando oportunidades 

para construir artefatos ou mercados (MACHADO; NASSIF, 2014). 
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As falas a seguir, extraídas das entrevistas feitas com oito professores que 

atuam nas modalidades EAD e presencial de cursos de graduação e pós-graduação 

de determinadas instituições educacionais, buscam levar à reflexão sobre a 

importância do empreender em educação e como essa atitude está na dimensão da 

atuação docente, fazendo com que a atuação pedagógica desses profissionais seja 

mais significativa e cumpra os objetivos da educação: 

Então, eu acho que essa educação a distância, de fato, me faz me tornar 
mais, vamos dizer, esse aspecto empreendedor, ele se torna mais visível, 
porque você é obrigado a buscar meios para trabalhar aquilo, para constituir 
essas redes, para trabalhar esses alunos, você o tempo todo tem que estar 
se atualizando daquelas questões que são pertinentes à área que você 
trabalha, você é obrigado (Profa. I. P. M.). 
 
Eu passei a fazer questões, entrega de relatórios, atividades, desde as mais 
simples, como cruzadinhas, para que eles entendam o vocabulário jurídico, 
até usar aplicativos para revisão de matérias, jogos interativos, onde as 
pessoas usam o celular e, dependendo da turma, eu uso aplicativos, onde a 
matéria vai no próprio celular (sic): os slides estão no celular do aluno e eu 
só mexo nesse material, através do celular dele, não tenho o slide projetado 
em tela. Dessa forma, ele não tem como ficar perdendo tempo com outros 
aplicativos como WhatsApp, por exemplo (Prof. F. D. R. V.). 
 
[...] eu entendo que a mediação, e aí ela [a tecnologia] também traz uma 
outra coisa que eu acho que é fundamental para as questões desse 
empreendedorismo, que é o trabalho colaborativo, que é o trabalho 
multidisciplinar, interdisciplinar e em grupo (Profa. I. P. M.). 

 

Percebe-se, no primeiro excerto, que a professora utiliza a expansão da EAD 

para buscar novas formas para ensinar e, ao mesmo tempo, desenvolver-se como 

professora, utilizando, para isso, a atitude que todo empreendedor tem: identificar 

oportunidades, transformando isso em um benefício para si próprio e para a 

comunidade em que está inserido.  

Na fala do professor F. D. R. V., vê-se uma busca também em aproveitar 

oportunidades e, a partir delas, criar artefatos que agreguem valor ao seu serviço: no 

caso, o uso dos aplicativos, como o WhatsApp, popular entre os alunos, se 

transforma em um recurso para a aprendizagem, como meio para o envio e leitura 

dos slides das aulas de Direito. 

Finalmente, outra declaração da professora I. P. M., no terceiro excerto, 

mostra que, de modo intencional ou não, ela cria as suas redes de relacionamento, 

enfatizando o trabalho colaborativo e em grupo, fenômeno que a tecnologia 

introduzida no ensino e aprendizagem favorece. Esse ponto de vista vai ao encontro 

do que Machado e Nassif (2014) classificam como uma atitude do empreender, o 

networking, a construção de uma rede de relacionamentos.  
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A construção da rede de relacionamentos, de acordo com Vasconcelos 

(2007), é fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade de 

empreendimentos, assim como os relacionamentos indiretos, que conectam 

indivíduos e são fontes de informações valiosas, de relações de confiança, trocas, 

comprometimento e afeição. 

Ao transportarmos o que referencia Vasconcelos (2007) para o ambiente 

educacional, enfatiza-se a importância de os professores se conectarem em suas 

redes de relacionamento, tendo em vista um trabalho educativo com maior qualidade 

e significação para os seus alunos. De acordo com Damiani (2008), o trabalho 

colaborativo na escola levado a efeito pelos professores apresenta um potencial 

maior para o enriquecimento de sua forma de pensar, agir e resolver problemas, 

podendo criar possibilidades de sucesso à complexa tarefa pedagógica. 

A ação dessa professora ao criar as redes de relacionamento não é 

propriamente empreender. É atitude empreendedora, porém, o que ela faz com 

essas redes de relacionamentos: ela cria algo novo, criativo, pensando que isso 

pode tornar a sua ação pedagógica mais significativa e condizente com os projetos 

de desenvolvimento de seus alunos. 

O empreender é classificado como comportamento por Stettiner (2013), que 

se inspirou nos estudos de McClelland (1972). Ao refletirmos sobre o empreender 

como atitude que está arraigada à dimensão do trabalho docente, poder-se-ia 

afirmar que tal capacidade se externaria como comportamento de um professor 

preocupado com a sua atuação e qualidade de seu trabalho, em face das novas 

demandas sociais e de mercado, que incidem diretamente no papel da escola. 

O comportamento empreendedor é, então, explicitado por meio de três 

características básicas: realização (busca de oportunidades, iniciativa, persistência, 

correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência e comprometimento; 

poder (independência, autoconfiança, persuasão e networks) e planejamento (busca 

de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento 

sistemático. 

Nos discursos dos professores entrevistados, em menor ou maior grau, é 

possível localizar todas as características apontadas por Stettiner (2013) no fazer 

pedagógico deles, cotidianamente: 

[...] porque você é obrigado a buscar meios para trabalhar aquilo [matérias 
em EAD), para constituir essas redes, para trabalhar esses alunos, você o 
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tempo todo tem que estar se atualizando daquelas questões que são 
pertinentes à área que você trabalha, você é obrigado (Profa. I. P. M.). 
 
[...] eu estive a frente de vários cursos, estive a frente de encarar uma 
mudança de cultura, bancar isso, eu acho que isso é ser empreendedor, é 
muito difícil, não é nada fácil, porque você tem que inovar diante da 
comunidade, diante do aluno, dos seus colegas, diante da instituição, então 
você propor coisas novas, ou propor outras metodologias [...] (Profa. P. C.). 
 
Eu costumo até pensar que você cria o plano de ensino e ele é só um plano, 
a primeira e a segunda aula, muitas vezes, você entra até em crise, porque 
você precisa se ajustar a quem são esses alunos, então, às vezes, você 
tem que mudar sua aula, percebendo se você tem uma percepção dos seus 
alunos, é um momento de crise do professor que quer dialogar com a turma, 
porque, aí, muitas vezes você precisa mudar todo o contexto. (Profa. S. H.  
C. L.). 
 

A primeira fala demonstra um empreender revelado na atitude dessa 

professora em realizar, isto é, motivar-se para fazer algo, buscar o novo em 

contextos de transformações, como propõe o ensino EAD. Os mesmos aspectos 

podem ser extraídos da fala da segunda professora, acrescentando “o poder”, ou 

seja, a independência e a autoconfiança para agir, com iniciativa e persistência (“[...] 

estive a frente de encarar uma mudança de cultura, bancar isso, eu acho que isso é 

ser empreendedor”), bem como da terceira entrevista, que deixa claro a importância 

do planejamento, mesmo quando tenha que sair dele, visando atender as 

necessidades de seus alunos. 

Diante dessas constatações, é possível argumentar que o empreender, 

enquanto uma dimensão do trabalho docente, ao lado de outras (dimensões 

humanístico-interacional, política e técnica), possibilita a esse profissional a tomada 

de decisões, tendo como foco a formação e desenvolvimento de seu aluno, a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem e uma educação significativa. A 

dimensão empreendedora da ação docente possibilita ao profissional realizar, 

buscando estratégias, vislumbrando as oportunidades, persistindo e correndo riscos 

calculados, o que é possível por meio de um planejar as ações, isto é, buscar 

informações, estabelecer metas e monitorar os resultados, de acordo com as 

expectativas do profissional.  

Sobre correr riscos calculados, a professora P. C. declara: “Eu acho que a 

gente ‘tá’ vivendo um momento em que a gente tem que.... É o que acontece: tem 

uma coisa do empreendedorismo, que é muito você arriscar mais, não é um risco p** 

louca de você se jogar, é um risco calculado”. 
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Contudo, os dois movimentos – realizar e planejar – contam com outro, o 

poder, na medida em que o professor tenha independência e conte com uma rede 

de relacionamentos que venha ao seu auxílio, nos momentos mais complexos da 

ação pedagógica. Nessa questão, evocamos, outra vez, as palavras da professora 

P. C., sobre a importância do trabalho colaborativo que dê sustentação ao fazer 

docente:  

[...] a gente, principalmente, em gestão pública, temos [sic] a visão de que 
professor de instituição pública é acomodado, só quer fazer a pesquisa dele 
no seu canto e não precisa se comunicar com ninguém. E isso não é 
verdade, a gente tem aqui um grupo, nós estamos fazendo acontecer, eu 
acho que isso contamina as pessoas, outras não. Mas eu acho que essa 
atitude contamina sim. 
 

Nos discursos trazidos pelas entrevistas, não pareceu-nos que aqueles 

professores sintam-se cerceados em suas iniciativas e no seu fazer pedagógico, 

podendo, pois, demonstrar autonomia frente à organização em que atuam. Ainda 

que as suas instituições tenham os seus problemas, como explicitados em duas 

falas, os professores entrevistados têm conseguido desempenhar o seu papel de 

uma forma empreendedora: 

[...] e fazer com que a universidade entenda a necessidade de uma equipe 
multidisciplinar, uma equipe de tecnologia, como? E a universidade tem um 
modus operandis, a parte administrativa e financeira dela tem um enfoque e 
chega a EAD com essas outras necessidades e a universidade não tem 
estrutura, então, como você viabiliza isso, por meio de outros projetos que 
possam trazer as equipes? (Profa. V. S. L.). 
 
Eu acho que eu vou reforçar só a parte do EAD, a educação a distância é 
um conceito que ainda precisa ser muito bem trabalhado, infelizmente, aqui 
no Brasil, a gente tem uma política que, eu brinco com os meus alunos, que 
é política do puxadinho, faz um quarto e cozinha, nasce um filho, a gente 
sobe um quartinho, a arquitetura não foi feita para aquilo, a estrutura da 
casa não foi prensada para aquele quartinho, mas você vai fazendo, então, 
não tem um planejamento, não tem um plano de ação e, aí, quem é 
impactado com isso são os alunos (Profa. S. H. C. L.). 

 
A fala da professora V. S. L. explicita a necessidade de um comportamento 

empreendedor de um professor que age em ambientes de recessão, recursos 

escassos e penúria, como assinalam Machado e Nassif (2014); são nesses 

contextos que a ação de um professor empreendedor pode criar valor e descobrir 

novas possibilidades, vislumbrando oportunidades até então não vistas, que levem à 

melhoria de sua própria atuação e do processo de ensino e aprendizagem. 

Já havíamos mencionado, em passagens anteriores, o professor como artífice 

de seu ofício. Nessa questão, os discursos dos professores entrevistados, todos 

eles, declaram ser eles próprios os elaboradores dos materiais que utilizam para 
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ministrar as aulas, alguns deles dividindo a sua atuação com materiais produzidos 

pela instituição, principalmente na EAD, mas que não ficam somente nos conteúdos 

e estratégias pré-prontos, como mostram as falas dos professores abaixo: 

[...] a gente trabalha a educação a distância, ela é muito permeada por isso 
[elaborar os próprios materiais], mesmo que talvez eu não faça todo ele, eu 
tenho que indicar aquilo que faz parte, por exemplo, do pompito da minha 
disciplina, trabalhando com as ideias, os designs educacionais. Mas, eu sou 
muito, por uma série de questões, da minha própria natureza, da minha 
própria formação, eu sou muito de construir o próprio material.  Muitas 
coisas, eu mesmo (sic) faço, [...] (Profa. I. P. M.). 
 
Ah, eu acho que a gente faz um pouco de tudo, né? Porque, assim, como a 
gente trabalha com EAD, não tem como, a gente produz muita coisa, então 
maior parte das coisas, a gente está sempre pensando em novos tipos de 
produtos (Profa. P. C.). 
[...] meu material pedagógico é fruto do meu estudo e das conclusões que 
eu cheguei, então, num primeiro momento, eu me preparei para dar as 
aulas, eu escrevi, eu digitei, eu pesquisei e eu sempre tive uma boa 
memória e, com o passar do tempo, comecei a entrar na sala de aula sem 
absolutamente nada, pois tudo já estava na minha cabeça e, aí, eu fui 
aprimorando [...] (Prof. A. C. M. P.). 
 
Ambas as coisas [perguntado se ele produz e ministra os seus conteúdos], 
não sei se estou me adiantando, mas, como esse semestre eu estou no 
EAD aqui no S., o material já está pronto. Em outras universidades, não sei 
se é, mas, aqui, é assim (Prof. E. C. B.). 
 

É possível refletir, pela leitura e análise dos excertos acima, que os 

professores são os próprios criadores daquilo que utilizam como conteúdo para o 

ensino e aprendizagem de seus alunos, recuperando o sentido de professor artífice 

que, nas palavras de Sennett (2009, p. 22), é o próprio artesão que desenvolve “o 

trabalho prático, artesanal que requer do seu executor o desenvolvimento de 

habilidades e competências diversas”. 

Ainda de acordo com o autor, ao buscar soluções para as complexidades com 

as quais se depara no trabalho, o artífice reafirma a vinculação entre o fazer e o 

pensar, seja ele um carpinteiro ou um regente de orquestra (SENNETT, 2009). Ao 

transportarmos essa assertiva para o trabalho docente, reflete-se que o professor, 

tal qual o artesão, participa de todas as etapas de seu labor, desde a concepção, até 

a execução. Isso pode tornar menos complicada para esse profissional uma das 

iniciativas do empreender, que é o planejamento, execução e monitoramento das 

ações. 

Nessa iniciativa, o empreendedor, após definir suas metas, planeja as ações 

e monitora os resultados, verificando se os métodos escolhidos estão levando-o a 

alcançar as metas definidas. Não muito diferente é o processo de trabalho que os 
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professores entrevistados revelam realizar: há os fins educacionais, apostos nos 

regimentos e documentos da instituição; a partir desses, os professores 

estabelecem as suas metas em relação ao ensino aprendizagem de seus alunos, 

planejam aulas, com seus conteúdos e recursos pedagógicos, executam-nas e 

monitoram a eficácia (ou não) de suas ações.  

Reafirma-se que todos os professores entrevistados alegaram ser os 

produtores (concepção) e utilizadores (execução) de seus materiais pedagógicos e 

conteúdos, tomando para si o processo que resultará em seu labor, que é o ato 

educativo. Entretanto, há que se indagar, de que forma esses professores realizam 

essa tarefa: com criatividade, aplicando a inovação, uma vez que são essas duas 

capacidades essenciais para todo o empreendedor? 

A entrevista continha uma questão focal que levaria os professores 

entrevistados a declararem se eles se consideravam inovadores em suas práticas: A 

sua atuação, em contextos virtuais, inovou a sua prática na docência, o que permite 

dizer que o senhor tem uma atitude empreendedora? O interesse da pesquisa é 

entender, a partir da hipótese colocada, se a inovação, uma das capacidades 

fundamentais do empreender como dimensão da prática docente, estaria presente 

no fazer dos entrevistados. 

De forma geral, nenhum dos entrevistados disse claramente “sim, eu sou um 

inovador em sala de aula”, mas admitiram ter um comportamento empreendedor 

quando selecionam atividades diferenciadas para os seus alunos, sobretudo, nas 

aulas presenciais, trazendo muito da EAD para esses encontros, utilizando os 

recursos tecnológicos que, porventura, deixariam as suas aulas mais atrativas: 

Eu trouxe o virtual para a sala presencial, eu passei a usar atividades do 
“Moodle” (plataforma digital da instituição), que antigamente era só um meio 
de enviarmos material ao aluno. Eu passei a fazer questões, entrega de 
relatórios, atividades, desde as mais simples, como cruzadinhas, para que 
eles entendam o vocabulário jurídico, até usar aplicativos para revisão de 
matérias, jogos interativos, onde as pessoas usam o celular e, dependendo 
da turma, eu uso aplicativos, onde a matéria vai no próprio celular (sic): os 
slides estão no celular do aluno e eu só mexo nesse material, através do 
celular dele, não tenho o slide projetado em tela. Dessa forma, ele não tem 
como ficar perdendo tempo com outros aplicativos como WhatsApp, por 
exemplo (Prof. F. D. R. V.). 
 
[...] quando eu comecei a dar aula em Guarulhos para os alunos de 
graduação, a maioria dos meus alunos tinha tablet em sala de aula e eles 
usavam, levavam “pra” sala de aula. Então, eu tive que aprender, enquanto 
eu dava aula para eles, como criar estratégias que eu usasse a cultura 
deles, porque usar o tablet significa que ele vai conversar com você várias 
vezes ao dia, significa que ele vai ser objetivo em cada conversa, então ele 
vai voltar, mas vai ser uma linguagem mais objetiva. Isso muda a estratégia 
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e esse é um exemplo de como a gente vai interagir com alunos, [...] (Profa. 
V. S. L.). 
 
[...]. Então, eu parti desse contexto [educação on-line] e tive que aprender a 
produzir material, a organizar, a identificar que recursos eu teria que usar 
para que aquela aula fosse completa. Você não tem o recurso da fala, da 
transmissão, então, como é que você ia organizar aqueles materiais de 
forma que o aluno pudesse se apropriar dele, no ambiente on-line? Ao fazer 
isso, você aprende muito como organizar sua aula, os materiais e como 
isso, no presencial, é importante. [...] (Profa. A. L. S. L.). 

 

Os excertos acima são uma amostra das falas dos entrevistados, no que diz 

respeito à necessidade de empreender em sala de aula, como uma forma de 

garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Entretanto, 

há que se pensar se essas atitudes mostradas nas falas dos professores, são 

atitudes inovadoras e ou criativas. 

Ao retomarmos as teorias sobre criatividade e inovação, entendemos que 

ambas interrelacionam-se no empreender. A criatividade é definida como um 

conjunto de capacidades que permitem a uma pessoa comportar-se de forma nova e 

adaptativa, diante de certos contextos, criando soluções que são, ao mesmo tempo, 

inovadoras e apropriadas (BRITO et al., 2009).  

Por sua vez, a inovação pode ser conceituada como uma série de novidades 

que são introduzidas em um sistema econômico, alterando de forma significativa as 

relações de produção e, também, por novas combinações de recursos pré-

existentes na produção de novas mercadorias ou mercadorias antigas, com um grau 

maior de eficiência, atingindo novos mercados (TORRES, 2012). 

As falas dos professores entrevistados revelam a utilização de métodos e 

recursos educativos de forma criativa. Todos eles aproveitam as suas experiências 

na EAD para melhorar as suas práticas em sala de aula presencial, fazendo uso das 

tecnologias informacionais para promover a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem de seus alunos.  

Nesse sentido, chamam a atenção as falas da professora A. L. S. L., que 

iniciou a sua carreira na educação on-line e expandiu para a presencial, utilizando os 

saberes adquiridos na modalidade EAD, para incrementar a sua atuação nas aulas 

presenciais: 

 
[...] eu estou dando aula no presencial, para uma turma de primeiro 
semestre, eu preparei um ambiente virtual fantástico para eles, modéstia à 
parte, é muito diferente do que, às vezes, os professores pedem. Até 
porque, óbvio, essa minha condição de ter começado aqui com esses 
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recursos digitais, me apaixonou, então, cada vez mais eu quero usar esses 
recursos, com intencionalidade, para que os alunos também possam se 
apaixonar, como eu me apaixonei. [...]. 
 
[...]. Então, eu combino várias tecnologias e não só digitais, então, por 
exemplo, eu montei lá na plataforma um ambiente superbacana para eles e 
aí fizemos uma tarefa na sala, que era uma análise de um texto [...]. 
 
[...] eu gravo vídeos explicando tarefas que eles têm que fazer, que recai na 
organização do professor, porque eu não tenho tempo no presencial de falar 
tudo o que eu preciso. Então, eu tenho só duas horas-aula por semana e aí 
eu pensei: “Puxa vida, estou adiando tanto para falar do trabalho, como é 
que eu vou fazer? É um trabalho complexo, análise de um texto... pronto! 
Eu vou gravar uma vídeo-aula”. Então, eu gravei uma vídeo-aula de 10 
minutos [...]. Coloquei a comanda lá, no Moodle, e avisei para eles que a 
atividade estava lá. [...], certamente o vídeo tem muito mais elementos do 
que eu poderia explicar numa aula, ele [o aluno] tem o recurso de poder 
assistir quantas vezes quiser e motiva o aluno a ir no ambiente virtual. [...], 
temos um grupo de WhatsApp da disciplina, eu gravei um teaser de trinta 
segundos, dizendo: “Pessoal, tem coisa nova lá no Moodle, vão lá, porque 
tem um vídeo, assistam!” E, imediatamente, você vê as respostas deles e 
agradecimento. 
 

Na contramão dos outros entrevistados, a professora A. L. S. L. teve que se 

adaptar à sala presencial e, ao refletirmos as suas atitudes frente ao seu fazer, 

entendemos que essa profissional é criativa na maneira como seleciona os seus 

conteúdos e as suas estratégias de ensino e aprendizagem, elegendo os recursos 

tecnológicos como mediadores desse processo. A criatividade é um recurso do ser 

humano para se adaptar aos contextos, encontrando soluções apropriadas para 

essa adaptação. 

Da mesma forma, o professor E. C. B., ao utilizar os recursos das redes 

sociais como mediador do processo de ensino e aprendizagem em suas aulas (“[...] 

eu estou buscando usar mais as plataformas, não só como relacionamento, assim 

como Facebook. [...]”), bem como metodologias ativas, especialmente o trabalho por 

projetos, mostra estar em consonância com o que referencia Brito e colaboradores 

(2009) a respeito do que é a criatividade: solução nova e útil, solução que rejeita 

ideias antes aceitas (uso de metodologias tradicionais, na contramão do 

desenvolvimento do protagonismo e autonomia do aluno em relação ao seu 

aprendizado), solução que resulta de intensa motivação e persistência e solução que 

se obtém a partir do esclarecimento de certo problema, anteriormente vago.  

Nesse último caso, o problema, para todos os professores entrevistados, era 

como levar os seus alunos a aprenderem significativamente em ambientes virtuais e 

presenciais. A solução seria disponibilizar a capacidade criativa que esses 

profissionais possuem, mobilizada pela sensibilidade diante de um problema (como 
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levar os alunos a aprenderem significativamente, por meio das aulas), pela 

originalidade, flexibilidade e fluência do pensamento. 

As contribuições de Guiford (1967), citadas por Pelaes (2010), indicam que a 

originalidade, isto é, a produção de respostas inteligentes, não comuns ou não 

usuais, é dependente da fluência do pensamento, entendida como a facilidade com 

que o sujeito utiliza itens de informações pessoais registradas em face de um 

problema, estímulo ou demanda, e da flexibilidade, ou seja, ausência de fixidez ou 

rigidez de pensamento. São capacidades que passam a integrar o que Tardif (2002) 

denomina por saberes docentes, constituídos na formação, na atuação e nas 

experiências de vida e Placco (1994), de dimensões do trabalho docente e que 

podem ser sacadas no desempenho das atividades pedagógicas dos professores. 

No caso dos professores entrevistados, com exceção do professor E. C. B., 

que tem apenas um ano de atuação em contextos de EAD, há uma constituição de 

saberes em anos da prática profissional e também de formação. Todos eles 

possuem formação na área educacional e atuação em EAD e ensino presencial, o 

que implica argumentar que a dimensão técnica de seu trabalho, ou seja, os 

conhecimentos teóricos, as técnicas, habilidades de planejamento em educação 

(PLACCO, 1994), contribui para o desencadeamento dos principais fatores da 

criatividade – produção de respostas inteligentes, mobilização e uso de informações 

pessoais para a resolução de problemas e sensibilização em relação às 

complexidades do contexto. 

Outrossim, a criatividade parece fazer parte das capacidades docente dos 

entrevistados e, conforme já mencionado, ela é um componente essencial do 

empreender em educação, pois significa adaptação em diferentes contextos. Ora, 

comportamentos adaptativos, principalmente em razão das profundas alterações 

que a sociedade vem passando, diante da globalização e da introdução das 

tecnologias no setor produtivo, têm sido exigidos de todos os trabalhadores, o que 

não excetua os professores. 

A criatividade mobilizada no trabalho dos entrevistados está condizente com 

os estudos de Guilford (1967), referenciados por Pelaes (2010), pois os 

comportamentos criativos demandam sensibilidade para os problemas e vontade de 

atuar, para mobilizar o pensamento criativo, que se aplica à resolução dos 

problemas, tendo por finalidade a melhoria dos contextos e qualidade de vida dos 

indivíduos que dele participam. É necessário, porém, para o desencadeamento 
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desse pensamento criativo, disposições que os entrevistados mostraram diante de 

seu fazer pedagógico e interação com seus alunos: curiosidade, iniciativa, 

espontaneidade escorada em conhecimento do contexto e de seus alunos e a 

independência para construir as trilhas de aprendizagem, tendo em vista as 

especificidades de alunos, contextos, projetos de vida, entre outros. 

Ainda que os professores tenham dado exemplos de como usam a 

criatividade em sua prática pedagógica (introdução de tecnologias informacionais, 

jogos interativos, plataformas digitais, recursos audiovisuais, ambientes virtuais de 

aprendizagem e uso de metodologias ativas em educação), essa capacidade 

essencial para o empreender está presente no fazer pedagógico da grande maioria 

dos entrevistados, referendando ainda mais o trabalho empreendedor com o qual 

vem tornando as suas aulas mais significativas com as necessidades de seus alunos 

e de seus contextos. 

Sustentamos que a própria tecnologia EAD já é a inovação, uma vez que ela 

passou a representar uma nova forma como o processo de ensino e aprendizagem 

se viabiliza, pelas alterações no modo como os atores do processo 

(professor/alunos) passam a interagir, passando a ter inclusive valor econômico para 

as organizações. A educação digital é a inovação, uma vez que, conforme escreve 

Torres (2012), traz novas combinações de recursos que já existiam (professores, 

alunos e conteúdos didáticos), produzindo novas mercadorias (EAD) ou, na melhor 

das hipóteses, remodelando mercadorias antigas (educação presencial), de modo 

mais eficiente, permitindo o acesso a novas oportunidades e, consequentemente, 

novos mercados. 

Os professores, ao criarem artefatos novos, estão inovando, usando a sua 

criatividade. Nessa questão, chama a atenção as falas da professora P. C., quando 

perguntado a ela se ela acredita estar inovando em sua prática e se considera ser 

uma empreendedora em educação: 

Em pensar que a gente construiu um curso em dois anos, um curso que não 
existe, um curso baseado em projeto, “dar a cara a tapa”, então, eu estive a 
frente de vários cursos, estive a frente de encarar uma mudança de cultura, 
bancar isso, eu acho que isso é ser empreendedor, é muito difícil, não é 
nada fácil, porque você tem que inovar [...]. 
 

Defendemos, apoiados nas considerações de Schumpeter (1934) citadas por 

Torres (2012), que essa professora é, sim, inovadora em suas ações. Quando ela 

declara ter criado um novo curso, que nem existia no Brasil, há aí tipos diferentes de 
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inovação: novos produtos/serviços, exploração de novos mercados e novas formas 

de organização da produção.  

A criação do curso por parte da professora é um exemplo de inovação 

significativa que, nas palavras de Santos (2011), é aquela que se relaciona a 

produtos/serviços completamente novos, diferentes daqueles que já existem. De 

acordo com Godoy (2009), referenciando os estudos de Johannessen e 

colaboradores (2001), esse empreendimento é inovador porque representa um novo 

serviço e abertura para novos mercados, além de possibilitar novas formas de 

organização produtiva. 

Aproveitamo-nos dos ensinamentos de Guimarães e Lima (2016), que 

argumentam que em sala de aula a inovação emerge na forma como os professores 

fazem a transposição didática, selecionam conteúdos, adotam instrumentos que 

poderão fornecer as condições propícias para fazer com que a educação cumpra o 

seu papel de instrumento eficaz de emancipação do sujeito.  

A dimensão empreendedora seria uma quarta dimensão da atuação docente, 

não considerada por Placco (1994) e que, a exemplo das demais, está em 

interrelação, num movimento de negação e afirmação. Essa dimensão seria a 

responsável pela atitude empreendedora dos professores em relação ao seu labor, 

isto é, ao processo de ensino e aprendizagem, a qual agregaria as capacidades 

criativas e inovadoras e que se interrelacionaria com as demais, tornando-se 

dependente das outras dimensões. 

O jogo entre as dimensões, caracterizado pelas relações de presença e 

distanciamento, também inclui a dimensão empreendedora, que, a exemplo das 

demais, interage intensamente com a dimensão técnica, uma vez que essa impõe o 

enfoque nos aspectos técnicos do processo de ensino e aprendizagem, isto é, o 

planejamento, a avaliação, os conteúdos e metodologias (PLACCO, 1994). O 

empreender, conforme já citado, pressupõe também um planejamento, que é uma 

das características que dão forma a essa capacidade, segundo Stettiner (2013). 

É possível inferirmos que no jogo entre as dimensões, a dimensão 

empreendedora se fortalece no processo de aproximação/distanciamento das 

demais, na medida em que o professor, ao buscar soluções para as complexidades 

de seu trabalho pedagógico, o fará a partir da aproximação com a dimensão política, 

reconhecendo e valorizando o seu papel como agente transformador junto aos seus 

alunos e a inserção desses na vida social; também com a dimensão humanístico-



69 

 

interacional, já que a atitude empreendedora do professor em buscar conteúdos 

mais significativos e métodos que interfiram na qualidade e eficiência do processo 

de ensino e aprendizagem, demonstra a preocupação em estabelecer o vínculo 

cognitivo e socioafetivo com o aluno. 

A exemplo das demais profissões que existem hoje na sociedade, a profissão 

docente também vem passando por alterações, em face das novas demandas que a 

globalização e o avanço tecnológico trouxeram sobre a organização do trabalho. Os 

professores compreendem, por exemplo, que a educação digital possui um 

desenvolvimento inexorável e que virá (como já vem acontecendo) a modificar a 

forma como se pratica a educação na atualidade. O EAD, forma desenvolvida da 

educação digital, tem se expandido pelas instituições educacionais, representando 

uma forma de democratizar o ensino, ao mesmo tempo que representa um corte de 

custos, o que impacta diretamente na eficiência e produtividade da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada neste estudo permitiu-nos algumas constatações 

interessantes em relação às atitudes empreendedoras dos professores em seu 

trabalho pedagógico: são reconhecidamente intencionais, como forma desses 

professores trazerem a inovação para as suas salas de aula, tornarem o 

aprendizado de seus alunos mais significativos, tanto para o seu projeto profissional, 

quanto de vida, atenderem a uma demanda de suas instituições (mercado de 

trabalho) e da sociedade, em relação à formação de sujeitos autônomos e 
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protagonistas na busca pelo conhecimento e, ainda que não tenha ficado claro esse 

aspecto, manterem um nível excelente de empregabilidade. 

Dessa forma, é importante retomarmos os objetivos propostos por nós, tanto 

o geral, quantos os específicos, nesta pesquisa. As entrevistas revelaram que as 

ações docentes se direcionam no sentido de, cada vez mais, os professores 

trazerem a criatividade para a sala de aula. Atuando em EAD, esses profissionais 

têm um acesso privilegiado às tecnologias digitais, das quais se destacam as TDICs, 

que lhes possibilitam promover um ambiente mais interativo, por meio do uso de 

redes colaborativas, de recursos tecnológicos, metodologias ativas e, assim, 

inovarem em suas aulas presenciais. 

O empreendedorismo, para esses professores, está na forma como eles se 

comportam e se comprometem diante de seu trabalho pedagógico. Empreender em 

educação é ter uma postura pró-ativa, querer fazer, correr riscos, criar algo novo e 

que todos esses fatores estejam voltados para a garantia de efetividade do processo 

de aprendizagem dos alunos, para que eles também possam desenvolver atitudes 

empreendedoras perante os seus projetos de vida. 

A pesquisa, também, permitiu-nos refletir mais sobre a constituição dos 

saberes e dimensões do trabalho docente, aspectos que permitem ao profissional 

constituir a sua identidade profissional, assunto importante em um contexto marcado 

pela descaracterização de profissões historicamente constituídas, dadas as 

alterações sofridas no mundo trabalho pela globalização, introdução das tecnologias 

informacionais nos processos produtivos e alta flexibilização do trabalho. 

Os saberes docente são constituídos na formação inicial e continuada dos 

professores, o que permite o seu desenvolvimento profissional. Além disso, as 

histórias de vida, o relacionamento com os seus pares, o compartilhamento de 

experiências e a percepção e atuação em sua realidade histórica, acabam por 

estruturar um profissional engajado com o seu contexto e comprometido com o seu 

projeto de formação de sujeitos. Todo esse aparato fará parte das dimensões do 

trabalho docente, as quais possibilitam ao profissional o engajamento social e 

histórico, a interação com os seus alunos, suas histórias de vida e particularidades, 

como forma de propor, intencionalmente, as melhores estratégias de aprendizagem, 

tendo em vista o cidadão que se quer formar. 

A todas as profissões são impostos desafios, o que não é diferente para a 

profissão docente. Em face de uma sociedade globalizada, em que a busca pelo 



71 

 

conhecimento se tornou uma demanda cada vez mais crescente, aos professores se 

colocam a necessidade de inovar, buscar novos caminhos para exercer a docência, 

na contramão das velhas certezas, de uma docência calcada em paradigmas 

individualistas, centralistas e transmissores de verdades absolutas, os quais 

promovem métodos com predominância no aluno passivo, reprodutor de conteúdos. 

O avanço tecnológico, ao mesmo tempo que impôs alterações na forma como 

o trabalho é organizado, promoveu a expansão das possibilidades em ensino e 

aprendizagem nas escolas. Esse panorama tem demandado que os professores 

invoquem capacidades inovadoras e criativas, no sentido de tornar as suas aulas 

mais práticas e interessantes, contextualizadas, pois a teoria já não é mais suficiente 

em sala de aula, uma vez que a internet traz muita informação e impõe aos 

professores criarem métodos de aprendizagem, que tornem o aluno protagonista de 

seu aprendizado. 

Nesse sentido, uma fala do professor E. C. B. deixa claro que esses 

profissionais compreendem isso e enxergam esse novo panorama como 

possibilidade, inclusive, para o seu desenvolvimento profissional. Nesse caso, a 

atitude empreendedora do professor não está somente em inovar e criar em sala de 

aula, visando ao aprendizado de seu aluno: está, também, no modo como o 

professor se compromete com o seu trabalho pedagógico e se coloca de forma pró-

ativa e autônoma diante de seu desenvolvimento profissional: 

Isso [mudar as estratégias de aplicação de provas para projetos], para mim, 
já é considerar o aluno como protagonista, ele ali vai desenvolver um 
trabalho, um projeto e, nesse sentido, quando está envolvido nesse 
contexto, nós também somos protagonistas, no sentido de que eu vou 
produzir meus conteúdos, que são totalmente abertos, e isso é uma baita 
responsabilidade. 
 

Há algumas décadas, o trabalho docente era fundamentado nos 

conhecimentos científicos que o professor detinha e em uma série de técnicas 

utilizadas para ensinar os seus alunos. Contudo, na atualidade, essa dimensão se 

ampliou, para abranger atitudes que o docente demonstra perante o seu fazer. 

Assim, defendemos que o empreender pode ser uma das dimensões do trabalho do 

professor, uma vez que Placco (1994), teórica do assunto, deixou em aberto a 

possibilidade de surgirem novas dimensões que fundamentem a prática do 

professor. 

Diante disso, emerge a resposta para a questão-problema, em que foi 

mantida a nossa hipótese: o empreender é uma dimensão do trabalho docente e os 
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professores que atuam em EAD no ensino superior compreendem bem esse 

aspecto, pois é essa capacidade que lhes permite atender aos desafios impostos 

pelos novos formatos e contextos de educação institucionalizada, além de 

atenderem a uma demanda do ensino superior, que é a universalização dessa 

formação, a qual a EAD vem tornando cada vez mais possível, com caráter de 

eficiência do processo, ao mesmo tempo que introduzem tecnologias informacionais, 

no sentido de tornar as suas aulas mais significativas e formar sujeitos autônomos, 

também engajados e empreendedores. 

O empreendedorismo desses professores se mostra, ainda, na atitude de 

resolver os problemas em sala de aula, à medida em que eles surgem, afastando-se 

de práticas antigas, aproveitando-se de um mundo de virtualidade digital. Também 

se manifesta em contextos de incertezas, de recursos escassos, de complexidades 

organizacionais, pois enxergam oportunidades para criar valor aos seus alunos e, 

consequentemente, às instituições em que atuam. 

A criatividade e a inovação também surgem dos discursos dos professores 

entrevistados, que fundamentam as suas práticas em conhecimentos tecnológicos, 

adquiridos tanto nas experiências práticas, quanto em cursos teóricos e na rede de 

relacionamentos que mantêm com os demais parceiros de trabalho. Essas 

capacidades se mostram na criação de novos cursos, de artefatos para melhorar as 

suas aulas e torná-las mais práticas e significativas, bem como nos comportamentos 

adaptativos que esses demonstram, em face das novas demandas de sua profissão. 

Nesse quesito, esses professores foram levados a empreender, como 

desenvolvimento de sua profissão, uma vez que as tecnologias da educação digital 

solicitam atualização constante. A exemplo de outros profissionais, os professores 

também se veem na necessidade de se reinventarem, revisitarem velhas práticas e 

transformá-las.  

Alguns discursos revelam uma inquietação relacionada ao futuro da profissão, 

à descaracterização da função docente, ao comportamento das organizações, em 

sua intensa busca pela eficiência e qualidade dos processos, cortando recursos, 

tanto humanos, quanto materiais e financeiros. Entretanto, essa inquietação é mote 

para esses professores empreenderem, inovarem, ampliarem as possibilidades de 

sua atuação, em um compromisso com o que a educação universitária se coloca: a 

universalização da educação superior, com qualidade e atendendo às necessidades 

da sociedade contemporânea. 
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Por fim, a dimensão empreendedora do trabalho docente pode ser 

desenvolvida, acreditamos, na formação teórico-científica. Contudo, empreender é 

comportamento e as experiências de vida, a relação com o outro (professores e 

alunos) e com o contexto vivido, pode moldar comportamentos, o que fundamenta e 

dá estrutura aos saberes da docência. 

Essa questão pode muito bem ser enfocada e introduzida como discussão e 

alteração na formação inicial de nossos professores, fazendo parte dos currículos 

dos cursos de licenciatura, os quais formam professores para atuação no mercado. 

Desse modo, a formação inicial teria por tema, além dos conhecimentos científicos, 

a busca por desenvolver competências empreendedoras nos futuros profissionais da 

educação. 

A sugestão para trabalhos futuros é que se efetivem pesquisas que 

contemplem um novo olhar à profissionalização docente, tendo em vista a expansão 

da EAD, focando em aspectos como novas organizações do trabalho docente 

(professor ou tutor em EAD?), fechamento de postos de trabalho docente, em 

virtude da introdução das tecnologias digitais na educação e novas atribuições 

docente na sociedade tecnológica e globalizada. 
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APÊNDICE A – Quadro teórico 

Autores Publicação Objetivos Metodologia Conclusão 

GUIMARÃES, 
LIMA, 2016 

Artigo Descrever as 
medidas no âmbito 
das universidades 
públicas no tocante 
ao cotidiano da 
prática docente que 
tenham como 
referência os 
fatores unificadores 
da iniciativa 
empreendedora, 
em especial nos 
Cursos de 
Administração. 

Estudo de caso No ambiente 
universitário – ou em 
qualquer espaço que 
se digne em operar 
todos os meios 
possíveis para, de fato 
e, concretamente, 
promover à 
transformação na 
forma como se ensina 
e no jeito como se 
aprende – a inovação 
pressupõe criar e criar 
é precedida pela 
motivação 
peculiarmente 
determinante na 
prática docente. 

STOCKMANNS, 
[s. d.]. 

Livro Aprofundar a 
temática da 
Pedagogia 
Empreendedora, 
possibilitando aos 
profissionais 
docentes um 
aprofundamento 
sobre a Educação 
Empreendedora e 
suas bases teóricas 
e significados, a 
compreensão 
teórica da 
Pedagogia 
Empreendedora e 
os elementos que a 
constituem e os 
princípios básico da 
proposta 
pedagógica e das 
estratégias da 
Pedagogia 
Empreendedora 

- A formação 
pedagógica para a 
docência e o 
aprofundamento de 
novas teorias tem sido 
objeto de estudos, 
apontando a 
necessidade de 
pesquisas constantes 
sobre novas 
concepções 
epistemológicas e as 
práticas pedagógicas, 
as quais trazem 
questionamentos 
frequentes, tanto para 
o docente como para a 
comunidade educativa, 
tais como: novas 
práticas pedagógicas 
para quê? Qual o 
sentido da formação 
continuada? Quais os 
desafios que a escola 
hoje enfrenta perante 
as mudanças 
constantes da 
sociedade? Por que 
conceber a Pedagogia 
Empreendedora no 
âmbito da escola? 
Nessa perspectiva, é 
importante aprofundar 
e compreender as 
concepções 
epistemológicas no 
âmbito educacional e, 
considerando os 
desafios que surgem 



 
 

Autores Publicação Objetivos Metodologia Conclusão 

da sociedade local, 
regional e mundial. 

RAIMANN, 
2015 

Tese Responder 
questões 
relacionadas à 
formação e 
profissionalização 
do professor, sob o 
discurso do 
empreendedorismo, 
que demanda 
criatividade e 
inovação, num 
contexto de 
acirramento das 
contradições do 
Capitalismo. 

Pesquisa 
documental 

Embora os 
documentos apontem 
para a valorização do 
profissional docente, a 
pesquisa evidenciou 
conflitos entre aquilo 
que os profissionais da 
educação defendem e 
o que o Governo 
Federal interpreta 
como sendo trabalho e 
profissionalização 
docente. As condições 
objetivas e subjetivas 
do trabalho docente 
apontam para a 
desprofissionalização 
docente. No contexto 
do capitalismo atual, a 
reengenharia produtiva 
do trabalho é 
orquestrada pela 
flexibilização do 
trabalho e a figura do 
empreendedor entra 
em cena, sob 
diferentes aspectos. 

COSTA, 
MARTINS, 
DIESEL, 2015 

Artigo Investigar o quanto 
os alunos do 
Centro Universitário 
UNIVATES que 
participam como 
bolsistas do Pibid 
estão sendo 
empreendedores 
no cenário escolar 
em que atuam. 

Estudo de caso 
com abordagem 
qualitativa 
e a análise dos 
dados coletados 
seguiu os 
pressupostos da 
Análise Textual 
Discursiva 

Sendo assim, pode-se 
dizer que o Pibid da 
Univates está 
contribuindo para que 
os bolsistas 
desenvolvam um 
espírito 
empreendedor. As 
características que 
apareceram com maior 
ênfase foram a busca 
por informações e 
conhecimento, o 
comprometimento e a 
dedicação com sua 
formação, a busca por 
oportunidades e 
tomada de iniciativa, 
bem como o 
planejamento e o 
estabelecimento de 
metas em suas ações 
educativas. Diante do 
cenário atual de crise 
econômica enfrentada 
pelo governo 
brasileiro, foram 
anunciados cortes 
significativos de 
repasse de verba para 



 
 

Autores Publicação Objetivos Metodologia Conclusão 

o Pibid, cogitando-se, 
inclusive, encerrar o 
Programa. Salienta-se, 
contudo, que os dados 
analisados foram 
coletados numa época 
em que não se 
cogitava terminar com 
o Pibid. Assim, os 
dados apresentados 
corroboram com a 
importância do 
Programa para o 
âmbito educacional 
brasileiro e a 
necessidade de 
continuar auxiliando na 
formação inicial de 
professores. 

SANTOS, 
TORRES, 2013 

Artigo Fazer uma reflexão 
teórica sobre quatro 
conceitos básicos 
para a ação do 
professor de EJA, 
de forma a propiciar 
o desenvolvimento 
da autonomia e da 
criatividade em sala 
de aula. 

Revisão 
bibliográfica 

As reflexões apontam 
que o empreendedor 
transforma a condição 
mais insignificativa em 
uma excepcional 
oportunidade, catalisa 
a mudança e vive no 
futuro, cria o tempo 
todo, transformando 
possibilidades em 
probabilidades, caos 
em harmonia. 
Enquanto o 
empreendedor vive no 
futuro, o gerente vive 
no passado, centra-se 
nos problemas, na 
ordem das coisas, é 
bastante pragmático. 
Já o técnico não 
sonha, coloca em 
prática, vive no 
presente, adora o 
palpável e o fato de 
que as coisas podem 
ser feitas, executa o 
trabalho. Estabelecer 
um equilíbrio 
necessário dessas três 
habilidades é o grande 
desafio. Poderíamos 
dizer que seríamos 
competentes e 
criativos. 

OLIVEIRA, 
2010. 

Artigo Promover uma 
reflexão sobre a 
gestão e a 
pedagogia 
empreendedoras 
que necessitam de 

 Revisão 
bibliográfica 

Após a decisão da 
escola de implantar a 
pedagogia 
empreendedora pelos 
gestores 
empreendedores, 
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um educador 
também 
empreendedor. 

haverá necessidade 
de um processo de 
preparação do seu 
corpo docente. Faz 
parte da estratégia de 
implementação, o 
oferecimento de um 
seminário aos 
professores para a 
discussão dos 
aspectos didáticos e 
do planejamento da 
execução. A 
sensibilização dos pais 
e da comunidade, 
através de suas 
lideranças e 
representações de 
todos os seus setores, 
também é 
imprescindível à 
implementação bem-
sucedida. 

NESPOLI, 
2011. 

Livro Discutir a relação 
educação, 
pedagogia e 
empreendedorismo 
presente na 
dimensão da 
gestão 
educacional. 

- Os avanços científico-
tecnológicos marcam 
um cotidiano em que o 
espaço e o tempo têm 
dimensões 
diferenciadas e, por 
essa razão, 
sobressaem as ações 
empreendedoras, 
provocando nos 
educadores um 
repensar sobre as 
competências e as 
habilidades que 
precisam ser 
desenvolvidas nos 
educandos e para que 
possam estar 
preparados para viver 
nesse tempo de 
mudanças. 

SOUZA, 2001. Dissertação Proporcionar uma 
metodologia para 
educadores, para 
interligar o seu 
potencial criador 
aos ambientes 
escolares, que seja 
relacionada às 
perspectivas 
empreendedoras, e 
voltada para a 
capacidade e 
potencialidade 
humana, com a 
qual possam atuar 

 Como as 
transformações 
sociais, culturais e 
tecnológicas dos 
últimos tempos têm 
exigido, de cada 
pessoa, uma 
redefinição de 
objetivos e alternativas 
que possam atender 
às solicitações atuais, 
cada uma deverá se 
equipar com 
ferramentas de 
reflexão, investigação, 
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como 
incentivadores do 
espírito 
empreendedor e 
como mediadores 
para o 
desenvolvimento de 
uma postura 
criativa e 
autônoma. 

informação e 
conhecimento. Para 
isso se tornar viável, 
considera-se como 
meta, continuar 
contribuindo, 
somando, 
capacitando, para se 
ter pessoas 
preparadas e 
atualizadas, com 
capacidade de visão e 
ação e com formação 
que proporcione ao ser 
humano o “saber 
sentir”, “saber inovar”, 
“saber refletir”, “saber 
fazer”, “saber ser 
crítico” e o “saber ser 
ético”. Alguém capaz 
de criar uma teia que 
possa envolver e 
transformar o mundo. 

CAMPOS et al., 
2009. 

Artigo Mostrar uma 
experiência feita 
em sala de aula 
com óleo vegetal já 
utilizado para 
alimentação, onde 
ocorre a 
transformação, 
utilizando-se de 
soda cáustica para 
a fabricação de 
sabão. 

Pesquisa 
aplicada 

O professor que 
assume a pesquisa em 
suas aulas propõe-se, 
possivelmente, a 
aprender e ensinar 
também o que não 
sabe a partir do que 
ele e seus alunos já 
sabem. Com isso 
torna-se mediador e 
provocador dos seus 
alunos, superando o 
papel transmissivo e 
desafiando-se 
constantemente a 
utilizar as 
contribuições e 
conhecimentos dos 
alunos para 
encaminhar sua 
reconstrução e 
superação. Assim, o 
processo implica uma 
mudança radical em 
relação ao que se 
realiza em muitas 
aulas em todos os 
níveis de ensino. De 
algum modo o 
professor deixa de 
ensinar de ensinar no 
sentido tradicional, 
para investigar junto 
com seus alunos. 

STETTINER, 
2013. 

Dissertação Investigar se 
professores de um 

Análise 
documental e 

A pesquisa mostrou 
que os professores do 
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curso de 
bacharelado em 
Administração de 
Empresas têm perfil 
empreendedor, 
com o objetivo de 
poder considerar se 
estes professores 
podem sustentar a 
Proposta 
Pedagógica da 
Instituição, à qual 
pertencem, no 
quesito que diz 
respeito ao curso, 
bem como 
sustentar o Projeto 
Pedagógico do 
próprio curso. 

estudo de caso curso mencionado 
possuem perfil 
empreendedor médio 
a médio alto, acrescido 
de um bom 
conhecimento sobre 
Educação 
Empreendedora, o que 
realmente pode 
garantir Proposta 
Pedagógica do curso. 

Quadro 1 – Autores que fundamentam teoricamente a pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE B – Teorias sobre a formação de professores 

Autores Contribuições às discussões sobre a 
formação de professores 

Antonio Nóvoa Discute a formação do profissional tanto na 
prática quanto a partir de conceitos teórico-
metodológicos. A profissão professor é 
estabelecida em sua ação e também no 
conhecimento científico produzido 
academicamente. 

Maurice Tardif Para esse autor, o professor em suas 
atribuições profissionais utiliza-se de 
determinados saberes próprios de sua 
profissão, saberes esses constituídos em sua 
prática profissional, em sua vida social e 
também por meio da formação científica. 

Carlos Marcelo Garcia Esse autor fala de formação e treino de 
professores, de forma a assegurá-los a 
preparação devida para as funções profissionais 
que irão exercer. Direciona importância ao papel 
da instituição formadora desses profissionais, 
como a certificadora para a sua atuação. 

Vera Placco A autora trata das dimensões do trabalho dos 
professores e como essas interrelacionam-se 
em um processo de presença e afastamento, 
para estruturar as formas de ação desses 
profissionais na escola e para além dessa 
instituição, em contextos social e histórico. 

Quadro 2 – Autores que fundamentam as teorias sobre o desenvolvimento profissional docente 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

APÊNDICE C – Entrevistas 

F.D.R.V.  – Diferenciação pedagógica dentro da tradição 

Eu gostaria, inicialmente, que o senhor me dissesse o seu nome e a sua idade. 

F. D. R. V., 41 anos. 

Qual a sua formação, professor? 

Direito, Mestrado em Direito da Informação. 

O senhor é professor há quanto tempo? 

Ao todo, 12 anos.  

Como se iniciou a sua carreira? 

Minha carreira de professor começou após o meu Mestrado, a partir de um convite 

de um professor de graduação, que entendia que eu tinha o perfil para ser professor. 

O senhor produz e ministra, ou só produz ou só ministra o seu material 
pedagógico? 
Eu produzo e ministro. Todo semestre eu tenho que fazer slides novos, 

principalmente no que diz respeito à atualização de material, em especial dentro das 

novas Leis (de alterações legislativas do judiciário, entendimento jurisprudenciais, 

que são levados ao aluno). 

Você atua em contextos virtuais? 

Sim. 

Há quanto tempo? 

Dois anos. O M. começou a preparar os seus professores há mais tempo, (mais ou 

menos uns quatro anos), mas eu, efetivamente, comecei a gravar material, ministrar 

aula, atender os alunos, de forma virtual, de um ano para cá. 

A atuação do senhor, em contextos virtuais, inovou a sua prática na docência, 
o que permite dizer que o senhor tem uma atitude empreendedora? 
Eu trouxe o virtual para a sala presencial, eu passei a usar atividades do “Moodle” 

(plataforma digital da instituição), que antigamente era só um meio de enviarmos 

material ao aluno. Eu passei a fazer questões, entrega de relatórios, atividades, 

desde as mais simples, como cruzadinhas, para que eles entendam o vocabulário 

jurídico, até usar aplicativos para revisão de matérias, jogos interativos, onde as 

pessoas usam o celular e, dependendo da turma, eu uso aplicativos, onde a matéria 

vai no próprio celular (sic): os slides estão no celular do aluno e eu só mexo nesse 

material, através do celular dele, não tenho o slide projetado em tela. Dessa forma, 

ele não tem como ficar perdendo tempo com outros aplicativos como WhatsApp, por 

exemplo. 



 
 

Sua atuação em contexto virtual teve ou tem impacto na sua prática docente 
presencial? 
Sim. 

Para terminar, você gostaria de acrescentar algo mais? 

Alguns anos atrás, eu resolvi fazer uma matéria na [instituição pública], na 

Faculdade de Educação, com o intuito de falar para o professor que o EAD não 

funcionaria em Direito, e o professor, já de início, deixou muito claro que eu estava 

caminhando para o lado errado da “coisa” pois não teria mais jeito de se mexer em 

algo que já estava resolvido, que eu deveria pensar em outras situações e analisar 

outras formas de estudar a questão do EAD, principalmente no curso de Direito, e 

hoje eu sou um professor de EAD realizado no sentido de poder atender várias 

pessoas e poder ir me adaptando também numa nova realidade. O tratamento com 

aluno é diferente, levar material, o material tem que estar sempre disponível para o 

aluno, a principal diferença que eu vejo entre o aluno do presencial e o EAD é que 

por vezes temos uma gama maior de assuntos que se prolifera dentro da aula, isso, 

se você não fomentar no EAD, corremos o risco desse aluno ficar restrito a matéria 

que ele tem ali, então cabe ao professor do EAD não só dar a matéria dele, corrigir 

as atividades, como fomentar o aluno a olhar outros assuntos, ver outras histórias 

que estão saindo,  que vejam notícias de rádio, jornais e televisão isso faz com que 

o aluno tenha uma visão “macro” da matéria, assim ele não fica restrito a só aquilo 

que a instituição determinou que eu passasse para ele. 

I. P. M. – Trabalho colaborativo na construção de espaços da docência 

Eu gostaria, inicialmente, que a senhora me dissesse o seu nome e a sua 

idade. 

I. P. M., 52 anos.  

Qual a sua formação, professora? 

Arquiteta. 

Há quanto tempo você atua como professora?  

Oficialmente desde 2005, são treze anos.  

Como você começou a sua carreira docente?  

Na verdade, de Formação eu sou arquiteta, né, da arquitetura eu fui muito 

rapidamente, apesar de exercer a função de arquiteta, para área do Design (para 

design virtual ou digital), quando começo, principalmente, fazendo mais trabalhos na 

área ainda muito do profissional liberal, em escritórios e, aí, eu tive a oportunidade 



 
 

em algum momento de fazer um novo curso, porque eu sentia falta de uma 

sistematização de alguns conhecimentos na área de design.  

Quando eu fiz esse novo curso, eu já tinha tido pequenas experiências docentes 

espalhadas, mas nada de uma consistência,  né, aí eu faço esse curso, era um 

curso tecnológico de dois anos, como eu fui da primeira turma e era uma turma de 

pessoas mais velhas, porque era um curso que abarcava nicho específico de 

editoração e pegou muita gente, de alguma maneira, talvez sem uma graduação ou 

precisando se reciclar, os professores tinham mais ou menos a mesma idade que a 

gente e o diálogo fluía de uma forma muito natural e “rentosa”, e eu já tinha nesse 

momento uma faculdade e uma pós, né, então foi um caminho natural. A partir daí, 

eles me convidaram para dar aula. Eu comecei dando aula na F. [instituição privada] 

aqui de São Paulo, eu sou de Curitiba, mas já estava aqui em São Paulo, né.  

Isso começou como uma segunda opção, eu sempre gostei muito, mesmo na época 

da faculdade, dessas questões de pesquisa, eu sempre fui muito interessada nisso, 

apesar de não ter feito sistematicamente. Na época, pelo menos na faculdade que 

eu cursei lá em Curitiba, o âmbito da pesquisa para arquitetura não era algo ainda 

muito do seu universo, o âmbito que se tinha naquela época não sei se hoje é 

diferente, mas naquela época da universidade era se ter o âmbito do fazer, do 

profissional que ia atuar como profissional liberal. Então, a gente não tinha muito e 

também não tinha as oportunidades que se tinha (sic) têm hoje, em termos de 

diversidade e aplicações científicas, que você pode participar. E eu sempre gostei 

muito disso, então, mesmo sempre dando aula, eu sempre fui muito interessada, 

mesmo sendo um professor “aulista”, ou seja, aquele que não tem um espaço no 

primeiro momento dentro da universidade para pesquisa. Para esse tipo de coisa, eu 

sempre fui muito interessada em pensar e refletir aquilo que eu estava fazendo, 

então aquilo que começou lá em 2005, oficialmente, digamos assim, como algo a 

complementar, eu continuava trabalhando como profissional liberal, mas, ao mesmo 

tempo, aquilo começou a mexer numa área minha, que foi tomando muito espaço, 

então, assim, no âmbito de dois a três anos eu basicamente sai do campo do 

profissional liberal e fiquei apenas na universidade. Apenas, não, porque já é muito, 

mas eu digo assim, apenas no sentido de abrir mão de um dos dois campos, né, e, 

aí, o caminho natural foi fazer mestrado, tanto que em 2008 eu entrei no mestrado 

no M., no mesmo programa que você e a partir dali eu fui também galgando outras 

universidades, com espaços de docência, então eu me mantive na F., mas, aos 



 
 

poucos, eu fui para a B. A., dei um tempo aula na U., até que em algum momento, 

eu consegui consolidar minha vida acadêmica, primeiro na B. A., depois no M., 

enquanto professora substituta na área de design, mas, depois disso, eu retorno ao 

M., já depois do Doutorado, que já foi em educação a distância, não exatamente em 

educação à distância, mas nas questões das tecnologias, das mediações da 

Internet, esse tipo de coisa, eu volto para trabalhar no programa de educação a 

distância do M., ai, não dando aula, mas fazendo a preparação, inclusive dos 

professores, inclusive, não só isso, mas também contribuindo com toda a estrutura 

lá. Nesse meio tempo, eu não dei aula, fiquei trabalhando mais diretamente nas 

oficinas, nessas questões, até que fiz o concurso para cá [U.] e acabei entrando aqui 

na U., no núcleo da Universidade Aberta do Brasil, que é um sistema federal de 

educação a distância, que tem representações na universidade institucionalizada e 

algumas delas funcionam como departamentos, então, esse é um departamento, eu 

tenho doze professores hoje em dia. Enfim, ações outras para além da própria 

Universidade Aberta do Brasil. Mas, entre o Mestrado e o Doutorado, que teve, aí, 

um hiato de um ano (eu terminei o Mestrado em 2009 e comecei o doutorado em 

2010), eu comecei a trabalhar em um escritório, ainda nessa duplicidade de funções, 

que trabalhava para educação a distância corporativa e era um escritório muito 

pequeno, então, ali, eu tive a possibilidade de estar muito próximo de muita coisa, eu 

entrei na parte de design, que é a minha área de pesquisa, inclusive hoje eu trabalho 

com design para educação, principalmente no âmbito das mídias digitais e das 

tecnologias digitais e muito focada para educação a distância, inclusive. Então, ali eu 

comecei isso. Ali eu comecei a travar essa nova leitura do próprio design, quando 

você está trabalhando, o que se chama de front-end, ou seja, o ambiente virtual, 

essas coisas, mas muito ligado a um processo educacional, então eu comecei a ter 

esse outro olhar, que acabou, na verdade, desenhando aí a minha vida profissional. 

Hoje, dentro da educação a distância, e hoje eu sou professora aqui, além de 

coordenar o núcleo da Universidade Aberta do Brasil, já há três anos. Estou 

finalizando meu segundo mandato, eu também dou aula no curso de graduação, que 

agora nós temos aqui e que é a distância, que é o curso Superior de Tecnologia em 

Design Educacional, que é inédito no Brasil, porque hoje você tem os cursos 

chamados design institucionais, ou design educacionais; a formação hoje ela é 

múltipla e ela se consolida muitas vezes na pós-graduação, aí, sim tem uma 

variedade muito grande de pós-graduações nessa área, mas curso de graduação 



 
 

não tem nenhum, então nós fomentamos essa tecnologia de dois anos e meio, e eu 

dou/dei um pouco as cadeiras de gestão, mas, hoje, eu dou as cadeiras de design, 

dentro desse curso.  

Eu na verdade retornei à minha origem, eu, na verdade, fui trabalhando outras 

questões. Se você até olhar as disciplinas com as quais eu fui trabalhando, ao longo 

da minha vida profissional, enquanto professora, muito no design, mas eu fui para a 

publicidade, eu fui para a educação, em alguns aspectos da educação a distância. 

Então, o design, propriamente dito, foi ficando nas leituras que eu fazia, mas agora 

eu consigo trazer de volta, de uma maneira muito interessante, porque é um grande 

desafio você dar [aulas em] design a distância, num tipo de curso que, teoricamente, 

se dá muito pela prática, se dá muito pela presencialidade. 

A senhora produz e ministra, ou só produz, ou só ministra o seu material 
pedagógico? 
Na verdade, assim, a gente trabalha a educação a distância, ela é muito permeada 

por isso, mesmo que talvez eu não faça todo ele, eu tenho que indicar aquilo que faz 

parte, por exemplo, do pompito da minha disciplina, trabalhando com as ideias, os 

designs educacionais. Mas, eu sou muito, por uma série de questões, da minha 

própria natureza, da minha própria formação, eu sou muito de construir o próprio 

material.  Muitas coisas, eu mesmo (sic) faço, até mesmo porque eu tenho uma pós-

graduação em audiovisual, então, às vezes, eu preciso de uma externa que não 

envolve atores, que não envolve gravações de áudio, que aí já são mais complexas, 

envolve simplesmente a construção de um discurso visual, alguma coisa, eu mesmo 

faço, por exemplo, e aí os meninos aqui terminam de editar. Eu construo muito o 

conteúdo, isso sem dúvida, aquilo que faz parte, por exemplo. Todo conteúdo da 

disciplina sou eu quem escrevo, ou vou buscar as fontes, ou, enfim, o trabalho de 

curadoria, ou de escrita, ou de construção é todo sempre, pelo menos, “startado” por 

mim. Normalmente “startado” e finalizado. Muitas vezes, eu trabalho, como é um 

curso a distância, com os designers educacionais, num diálogo, para que a gente 

consiga chegar aos melhores recursos e as melhores formas de colocar aquele 

conteúdo e, aí, eles vão me ajudando nessas estratégias, aí, caso eu precise de um 

fórum, eles vão abrindo e eu vou “populando” aquilo. Até porque, eu tenho o tempo 

muito escasso, por conta das atribuições que foram me dadas aqui na Universidade, 

que além da coordenação, eu tenho a direção do Departamento de Desenvolvimento 

de Gestão e Pessoas, então, isso toma de mim um tempo muito grande que, às 



 
 

vezes, faz com que eu precise eu mesmo ter que colocar as mãos no 

desenvolvimento do material, não só porque eu gosto, mas, porque, eu não tenho 

tempo de cumprir todos os prazos que me são estipulados, então, eu tento 

compensar no sentido de eu mesmo fazer. Mas, eu gosto, eu acho que é 

indissociável. Particularmente, eu não acredito naquele modelo de EAD, onde existe 

o professor conteudista e o professor que desenvolve aquilo [material para que outra 

professora apresente]. Se existe isso, por uma questão de escala eventualmente, 

essas duas partes devem se conversar muito antes que essa aula aconteça. 

Comentário da entrevistada 

Eu acho que no aspecto do empreendedorismo, tem uma professora aqui do núcleo, 

a professora V., ela sempre falou isso, tá falando da nossa característica específica, 

aqui nós somos professores empreendedores, porque nós temos que criar nossas 

próprias circunstâncias. Isso, de exercício da docência, isso principalmente 

aconteceu porque até 2017, quando abriu esse curso, nós, enquanto docentes da 

universidade, não tínhamos um curso específico para dar aula, então, nós tínhamos 

que ficar na universidade, nos espaços e, aí, ela veio com essa ideia. Mas, 

independente [sic] do espaço existir ou não, eu acho que, principalmente aqueles 

docentes que lidam com outros espaços de docência, que não a sala de aula, ou 

levam para dentro da sala de aula outros espaços mediados, midiáticos de uso de 

tecnologias de apoio, sem outras estruturas, são, por natureza, empreendedores, 

nessa ideia de construir o próprio espaço da docência, eu acho que são 

naturalmente empreendedores, acho que a tecnologia, a mediação tecnológica, ela 

vem potencializar isso, e eu entendo que a mediação, e aí ela também traz uma 

outra coisa que eu acho que é fundamental para as questões desse 

empreendedorismo, que é o trabalho colaborativo, que é o trabalho multidisciplinar, 

interdisciplinar e em grupo. Fundamentalmente, não há um curso como esse nosso. 

A gente não consegue fazer se a gente não trabalhar em equipe. Nós temos, hoje, 

uma equipe aqui, por exemplo, que qualquer curso da OAB, se trabalha em torno de 

30 pessoas, 40 pessoas para que exista, nas mais diversas áreas. Essas áreas têm 

que conversar e têm que conversar com cada professor. Então, ela sai daquele lugar 

de criar o seu próprio espaço docente dentro da sala de aula, com seu material, para 

um trabalho que tem que ser, a priori, em grupo. E o “eu” talvez esteja mudando de 

lugar, acho que mais do que morrendo, eu acho que sempre vai existir a questão da 

autoria, da perspectiva do professor imprimir naquele material, naquele conjunto de 



 
 

ações e atividades do seu fazer docente, mas eu acho que ele muda de lugar em 

vários aspectos; eu acho que existe muitas discussões, e aí não é a minha área, 

vocês são muito melhores que eu nisso, essa questão da sala de aula invertida, 

todos os nomes que vem se dando, na verdade estão tentando dizer de outros 

lugares possíveis, então eu acho que ele muda de lugar, o “eu” ele torna-se um “eu” 

“nós” um “eu” conjunto ou talvez, de uma curadoria coletiva dessas relações, mas 

sempre com um referencial a partir do “eu”. Acho que a gente não consegue 

abandonar e nem tem que abandonar, mas entender que tem outros “eus”, e aí a 

gente vai, talvez, entender que outros “eus” não são seres humanos, o próprio 

elemento tecnológico que você tá usando, que media, ele também tem impacto 

naquela relação, as relações que se estabelecem a partir do tipo de estrutura 

docente que você está estabelecendo, também tem e aí eu acho que o Bruno Lator 

fala muito maravilhosamente bem, quando ele diz que “somos todos atores em 

rede”. Eu acho que aí é a grande saída”. 

Há quanto tempo você atua em contextos virtuais?  
Seguramente, desde 2008/2009, de uma forma bem sistematizada, nove anos. 

Antes, ela existia em outros formatos, o ambiente virtual, desde que eu comecei a 

trabalhar em 2004, talvez eu entre de fato com design, no ambiente da mediação de 

alguma maneira, mas não educacional, necessariamente. 2003/2004, mas a partir 

de 2008/2009, ou seja, realmente, dez anos. É que isso vira definitivamente para os 

ambientes educacionais de alguma natureza. 

A atuação da senhora, em contextos virtuais, inovou a sua prática na docência, 
o que permite dizer que a senhora tem uma atitude empreendedora? 
Eu acho que essa noção, primeiro, da mudança do eu, sempre foi, eu acho, que da 

minha própria natureza e, pela minha natureza profissional, alguém que sempre 

gostou de trabalhar em grupo, colaborativamente, então, essa passagem, para mim, 

não foi nem um pouco difícil, de sair de uma sala de aula convencional, onde 

dependia exclusivamente de mim todo aquele preparo/interação/mediação, para 

trabalhar com os meus alunos desta maneira. Eu trabalho muito, até porque, sempre 

foram disciplinas de natureza mais criativas de projetos, de apresentação, de 

trabalhos, então isso eu também trazia essa desenvoltura. Entre a minha posição, 

enquanto mais orientadora de todo aquele processo e dos participantes, aquele 

processo de dar voz à participação deles, nesse processo também, eu acho que, 

quando eu começo a trabalhar definitivamente com educação a distância, isso 

ganha um aspecto muito forte para mim, porque, ela resgata tudo aquilo em que eu 



 
 

sempre acreditei, eu sempre fui de fazer projetos, de construção coletiva, de 

trabalho colaborativo, que eu entendo que são a base da questão empreendedora. 

Tudo bem, a gente vê vários casos de pessoas que criam aplicativos ou empresas 

do zero, mas elas não se constituem sozinhas, a ideia pode ter sido deste, pelo 

menos a epifania pode ter sido deste sujeito, mas ela não se constitui sozinha, ela 

depende de uma rede e essa rede pode estar ou não consolidada nesse espaço. 

Muitas vezes, você trabalha com pessoas afins, de outros âmbitos, que vão te 

ajudando a construir isso, e aí eu acho que quando eu entro na educação a 

distância, e isso ganha um aporte e, vamos dizer, valida aquilo no que eu já 

acreditava, dessa ideia de que “sim, temos, sim um “empreender”. O professor, ele 

não vai deixar de ser professor, mas ele tem esse novo olhar, essa nova atuação 

mais curadora, mais emancipadora do aluno e da conjuntura e, também, desse 

trabalho extremamente colaborativo, até porque o mundo se tornou muito complexo 

e essa complexidade, a minha visão, é você não simplificar, você torna mais clara, 

não é descomposto e esse torná-lo mais claro, você vai precisar dessa rede. Então, 

eu acho que essa educação a distância, de fato, me faz me tornar mais, vamos 

dizer, esse aspecto empreendedor, ele se torna mais visível, porque você é obrigado 

a buscar meios para trabalhar aquilo, para constituir essas redes, para trabalhar 

esses alunos, você o tempo todo tem que estar se atualizando daquelas questões 

que são pertinentes à área que você trabalha, você é obrigado. Então, eu acho que 

empreendedorismo não é só porque você cria um produto final, ele se dá nas várias 

camadas desse processo, dando um exemplo do design, que eu comentei no 

começo, eu hoje trabalho o design com os meus alunos, para que eu possa ter o 

percurso que eles estão construindo através do uso de mapas, então,  isso me faz 

ter uma noção melhor do percurso do aluno, porque todas fases estão ali 

documentadas, com comentários, com a construção do pensamento dele, não só 

para mim, mas para ele também, os dois têm a noção de como o projeto foi 

construído, e este é uma noção que é muito mais difícil manter numa aula 

presencial, por exemplo. Quando o processo fica pronto, ele consegue ver por tudo 

o que ele passou, ele tem todo o registro de todas as discussões e, ao mesmo 

tempo, no caso específico dessa ação, esse mesmo mapa foi compartilhado com 

uma outra disciplina do mesmo curso que complementou com outras coisas, então 

você vai criando uma rede que é para além e eu acho que é outro aspecto do 



 
 

professor empreendedor, que é trabalhar para além da sua disciplina, para além do 

que ele se propõe ali, que é construir essa rede empreendedora com seus alunos.   

Sua atuação em contextos virtuais teve ou tem impacto em sua prática docente 
presencial?  
Tem, ela, na verdade, fica um ir e vir, eu me lembro muito bem na época em que eu 

estudava no M., quando eu participei da minha primeira semana pedagógica, 

fizemos uma semana do EAD e aí explicando um pouco de como o EAD funciona, 

do trabalho da equipe toda, eu me lembro que um professor levantou a mão e falou 

assim “quando é que vamos ter isso para aula presencial”. Mas a gente carrega. Eu 

acho que o que muda mais, do que você tem estruturas e instrumentos ou novas 

tecnologias, é a lógica, a lógica ela sai de uma relação muito discursiva, muito 

baseado numa, vamos dizer, de desenho, de comunicação, onde você tem alguém 

que infere uma informação e alguém que recebe uma informação e, aí, se 

estabelece esta lógica mais flexível, talvez, em alguns aspectos, mais capaz de 

trabalhar esse ir e vir, isso vem dessa relação com a educação a distância, com o 

uso das novas tecnologias, com o uso do virtual, aonde você tem características que 

eu acho que são deles, mas que são transbordados para esses ambientes, que é 

esta questão muito do tempo presente, do assíncrono, do síncrono, da questão de 

que você propõe algo que o outro vai trazer e que você complementa em cima 

daquilo. Quando você prepara um ambiente virtual de aprendizagem, mesmo que 

você trabalha com jogos ou que trabalha com outras coisas, você tem ali uma 

intencionalidade, mas que depende muito da atuação dos outros nessa troca. É o 

tempo todo um diálogo muito grande, ou mais que um diálogo, eu acho que ali é 

uma grande troca, uma grande eloquência de inda e de vinda, então, eu acho, isso 

vai para dentro da sala de aula, o uso das tecnologias, então, muitas vezes a gente 

pode trabalhar com celulares, trabalhar com outros elementos, mesmo com 

computadores, com tabletes, ou  com o que se tem ali, de uma forma mais 

interessante, a partir da experiência do virtual, eu acho que tem uma coisa 

fundamental, que é, talvez, o trabalho, por incrível que pareça, o trabalho individual 

se aprimora, porque teoricamente, no ambiente virtual, você tá trabalhando com o 

indivíduo, nem sempre o indivíduo e nem sempre com o grupo, como um todo, 

então, essa relação, ela se torna e você se torna muito mais perspicaz  do percurso 

do indivíduo no contexto, e aí eu acho que vêm outras coisas, ideias, possibilidades, 

de usar vídeos, rádios, usar gravação, instrumentos e muitas coisas que os próprios 



 
 

alunos trazem, para motivar e criar outras formas de trabalhar o conhecimento, 

desenvolvimento deles ali, acho que tem muita coisa do poder literalmente trocar de 

lugar com eles em alguns momentos, possibilitar essas trocas e ver como se 

constroem. 

Para terminar, a senhora gostaria de acrescentar algo mais? 

Eu gostaria de elogiar essa sua perspectiva, eu acho que essa sua ideia de trabalho 

do professor como um trabalho empreendedor, inclusive, traz para o professor um 

aspecto que, agora conversando com você, aqui me passa pela cabeça, que é o de 

reposicioná-lo, portanto, dar a ele uma outra característica, que talvez estivesse 

latente lá, o tempo todo, mas que não estava trazida à vista dele próprio e da 

instituição onde ele trabalha, dos alunos, estrutura educacional, que ainda é muito 

pautada nesses dois lugares professores e alunos. Professor ali, com as estruturas 

que ele escolhe de tecnologia para trabalhar, uma carga, sua carga docente, que ele 

precisa e o aluno como aquele observador de tudo aquilo, de uma perspectiva um 

pouco mais passiva, talvez, né, e aí eu acho que, quando você, talvez, tire os 

professores de uma posição, hoje,  muito complicada para todos nós, que é essa de 

um desmanche do ser docente, talvez isso dê a ele essa outra perspectiva “meu ‘eu’ 

não está substituído, ele só está ganhando um novo aspecto, talvez muito mais 

interessante”. Então, do meu ponto de vista, eu acho que você traz uma contribuição 

fantástica que, do ponto de vista da educação a distância, é muito pertinente, é 

muito importante, porque também faz com que professores, principalmente aqueles 

que estão migrando para esta, que carregam essas duas possibilidades, entendam 

que uma pode ir para outra e vice-versa, um que foi uma pergunta que você me fez 

mas que também traz ali uma quebra de paradigma, eu acho uma quebra de modelo 

de espera que seja de uma maneira e que traga essa nova visão, que é muito mais 

próxima de um diálogo com o nosso aluno atual. 

P. C. – Atuação em EAD antes mesmo da internet se tornar comercial 

Eu gostaria, inicialmente, que a senhora me dissesse o seu nome e a sua 

idade. 

P. C., tenho 45 anos. 

A senhora é professora há quanto tempo? 

Eu comecei no ensino básico, em 1993. Então, são 25 anos, eu comecei dando aula 

no antigo magistério, eu me formei em biologia e, nessa mesma, época que eu 

comecei a dar aula, eu comecei também a trabalhar com novas tecnologias, 



 
 

inclusive com EAD em 1993, assim, os meus primeiros experimentos de ensino de 

ciências, via telemática. A internet nem era comercial, então, eu trabalho com essa 

vertente da tecnologia desde aquela época, também. 

A senhora produz e ministra, ou só produz ou só ministra o seu material 
pedagógico? 
Ah, eu acho que a gente faz um pouco de tudo, né? Porque, assim, como a gente 

trabalha com EAD, não tem como, a gente produz muita coisa, então maior parte 

das coisas, a gente está sempre pensando em novos tipos de produtos. 

Eu costumo falar que nós temos recursos, atividades e estratégias, essa divisão que 

eu faço, então, eu penso que tipo de recurso, então, claro, que tem coisa que eu 

escolho, pois, hoje em dia, tem uma gama de coisas à disposição, aberta, que a 

gente pode usar, mas que dá um trabalho de pesquisar e fazer uma curadoria e 

algumas vezes adequar, adaptar, então, isso eu acho que é uma das coisas mais 

difíceis de se fazer, existe muita coisa boa, mas você tem que adaptar e eu acho 

que isso é uma riqueza e isso é o que eu estou tentando fazer aqui na U., nas 

disciplinas, mas a gente produz muita coisa. Eu reproduzi muito material didático, no 

S. mesmo, já fui conteudista, já fui coordenadora de curso, então, assim, já trabalhei 

muito com isso, então eu acho que a gente acaba sendo produtor de bastante 

conteúdo e de atividades, então, aí, quando você me pergunta “você produz?”, eu 

acho que eu produzo recurso, então, texto, vídeo, ultimamente eu faço muito vídeo, 

então, agora, estou me especializando em alguns modelos de vídeos, então isso é 

um recurso; jogo, também, trabalho bastante com jogo, que é algo que eu estudo, 

mas isso é recurso. Atividade é o que eu proponho que o aluno faça a partir daí, eu 

posso pegar um jogo ruim, um texto ruim e pedir para ele analisar, por exemplo, 

então o que eu proponho de atividade e estratégia, é o conjunto de coisas, que você 

mescla, que eu acho que isso é uma autoria importante do professor, a sua 

estratégia pedagógica, e é você pegar e falar “bom aqui eu uso esse recurso”, “o 

aluno vai fazer essa atividade”, “eu faço esse tipo de intervenção”, então ele 

combina uma série de coisas estrategicamente e se prepara para algumas 

mudanças no meio de caminho, então, isso é uma autoria do professor, que eu acho 

que é a maior autoria do professor, é trabalhar essa estratégia pedagógica. 

No que a sua atuação em contextos virtuais inovou a sua prática docente, o 
que faz com que você possua essa atitude empreendedora? 
Eu acho que sempre, né? Em pensar que a gente construiu um curso em dois anos, 

um curso que não existe, um curso baseado em projeto, “dar a cara a tapa”, então, 



 
 

eu estive a frente de vários cursos, estive a frente de encarar uma mudança de 

cultura, bancar isso, eu acho que isso é ser empreendedor, é muito difícil, não é 

nada fácil, porque você tem que inovar diante da comunidade, diante do aluno, dos 

seus colegas, diante da instituição, então você propor coisas novas, ou propor 

outras metodologias, como a gente propôs um curso novo, uma área nova, é sim 

coisa de maluco mesmo, e aí eu acho que essa atitude é empreendedora, mesmo. 

Eu acho que é um erro, quando se fala aquele senso comum de empreendedor, eu 

acho que o empreendedor é aquele que vai desbravar outros caminhos e eu acho 

que eu sou empreendedora, porque eu tenho feito esse papel em vários lugares 

onde eu trabalhei e acho que eu sempre fui assim, desde que eu comecei a 

trabalhar no magistério, eu fazia maluquice desde lá, entendeu? Então, assim, só 

me vejo nesse papel, e toda vez que tentaram me enquadrar e colocar “apostilinha”, 

eu não aguentei, ou saía, ou encontrava algum meio de fazer. Isso eu acho que é 

fundamental para o professor sobreviver, como ser pensante, como ser autônomo, 

protagonista, é importante. 

Comentário da entrevistada:  

Eu acho que o ano passado foi um ano muito difícil, em relação a transpor várias 

barreiras, porque quando você bota o carro para andar...  Olha, foram dois anos 

para preparar o carro para andar, mas quando você bota ele para andar, a coisa 

pega, porque aí eu acho que foi assim, muito difícil, acho que esse ano eu estou 

colhendo os frutos, porque o carro andou, mas o ano passado, o que teve de 

comentários, diziam assim: “não vai andar, não vai” e “se eu fosse você, eu 

desistiria”. Aí, nós trabalhamos, planejamos, pensamos e o carro andou e 

empreendemos e, agora, estamos começando a ver os resultados”. 

Sua atuação em contextos virtuais teve ou tem impacto em sua prática docente 
presencial? 
Sim, claro, embora eu sempre preferi virtual, acredite se quiser, porque eu me acho 

mais próximo dos meus alunos no virtual, é uma coisa muito louca, mas assim, para 

mim, é horrível dar aula não-presencial, porque eu não consigo saber o que o meu 

aluno pensa; no virtual, pelo menos, nos modelos colaborativos que eu trabalho, ele 

escreve para ele estar presente, então eu consigo ver mais o que o meu aluno 

pensa do que lá, quando ele está no presencial, e eu acho que o foco das aulas 

presenciais, é claro que hoje em dia nós temos metodologias, muitas vezes, 

principalmente, em grandes instituições, ou de grandes massas, por exemplo, o foco 



 
 

é muito na comunicação do professor e aí é uma coisa assim muito... Não que eu 

não tenha uma boa comunicação, mas eu sinto falta da interação e eu acho que o 

ensino a distância proporciona, de hoje claro. Eu acho que, talvez, seja isso, eu sei 

fazer coisas mais interativas no presencial também e eu acho que eu levei muita 

coisa interativa para o presencial, e eu me sinto muito mais próxima, eu tenho mais 

vínculo com os meus alunos virtuais, que com os presenciais, é estranho isso, eu 

sei. O meu melhor momento, em termos dessa mistura dos dois, foi quando eu 

trabalhava no S. e eu coordenei o curso no ensino superior, que era um curso 

virtual, mas que tinha momentos mais frequentes presenciais e eu tinha que fazer 

esses momentos presenciais, e aquilo foi incrível! Porque esses momentos 

presenciais foram muito potencializados pelos virtuais, eu acho que a gente teve as 

trocas muito intensas e, aí, foi legal. Eu gosto dessa coisa de você criar todo 

suspense e, aí, o presencial é mais para se encontrar, para ter a festa, entendeu? 

Eu tive uma professora, a professora V., que foi minha orientadora, ela me dizia que 

aprender, a gente aprende no virtual, porque comemorar a gente comemora no 

presencial! Presencial é para a gente fazer festa e eu tenho um pouco isso, eu acho 

que presencial é legal para as trocas, para o encontro e tal. Às vezes, eu trabalho o 

intelecto, as ideias no virtual, porque daí, quando você se encontra com esse aluno, 

você olha e diz “olha, você é muito legal” e também já teve caso de o aluno, que era 

muito próximo de mim no virtual, no presencial, não foi tão próximo assim. 

Engraçado, né? Mas é isso. 

Por último, gostaria de acrescentar algo mais?  

Eu acho que a gente tá vivendo um momento em que a gente tem que .... É o que 

acontece: tem uma coisa do empreendedorismo, que é muito você arriscar mais, 

não é um risco p** louca de você se jogar, é um risco calculado. Mas, você tem que 

sempre se arriscar, eu acho que as pessoas, elas têm medo de arriscar, então é 

claro que eu dei muito “a cara a tapa” para fazer as coisas, mas, poxa, eu ia ficar o 

que, morta, ficar só seguindo conselho e esperando? Então, eu acho, a gente, 

principalmente, em gestão pública, temos [sic] a visão de que professor de 

instituição pública é acomodado, só quer fazer a pesquisa dele no seu canto e não 

precisa se comunicar com ninguém. E isso não é verdade, a gente tem aqui um 

grupo, nós estamos fazendo acontecer, eu acho que isso contamina as pessoas, 

outras não. Mas eu acho que essa atitude contamina sim.  



 
 

Ontem, por exemplo, nós fizemos aqui uma atividade, onde estavam todos os 

professores e que foi muito legal, e os professores se contaminaram e gostaram, e 

aí hoje, no almoço, já vieram me perguntar quando é que vai ser a próxima 

atividade, aí eu pensei, “ai meu Deus, já deu tanto trabalho para fazer uma, e agora 

já tem que planejar outra?” E, aí, vamos lá e aí você fica com a cabeça meio cheia, 

porque você já fica pensando nas coisas que você tem que fazer, das coisas que eu 

inventei, tem esses problemas, e eu acho que é a questão de equilibrar, é claro que 

as coisas não podem ficar no mundo das ideias, é o realizar, que eu acho que é 

muito importante. E, aí, nesse momento, vou puxar a sardinha para o design e tem 

uma coisa que eu aprendi com a I., porque, antes, eu trabalhava com design, mas 

focado no planejamento pedagógico, mas o design é você aprender, não fazer, é 

você ir melhorando o fazer e você ir aprimorando o fazer, então eu sou alguém da 

prática. Isso não me afasta da teoria e eu acho que dá para fazer pesquisa e 

aprofundar no fazer, não é?  

Eu acho que as pessoas menosprezam o fazer, parece que o pensar é isolado, não 

é alquímico, você vai fazendo e você vai pensando sobre a coisa e o design tem isso 

e eu acho que a questão do empreendedorismo, também. É o você criar novas 

possibilidades, abrir novas portas, e é não fazer é você ir lá, arriscar e fazer, então 

eu acho que é isso. 

S. H. C. L. S. – O aluno é empreendedor de seu próprio conhecimento 

Eu gostaria, inicialmente, que você me dissesse o seu nome e a sua idade. 

S. H. C. L. S., 37 anos. 

Há quanto tempo você atua como professora?  

Eu sou professora há 14 anos. Justamente, eu comecei a lecionar no último ano de 

faculdade e foi uma surpresa para mim, porque eu não entrei na faculdade de 

jornalismo pensando em ser docente, mas eu acabei sendo docente, então foi bem 

interessante. 

Como você começou a sua carreira docente?  

Eu considero duas fases na minha carreira docente: a minha primeira fase foi logo 

entre a minha formatura e o meu ingresso no mestrado em 2003/2004, porque eu já 

saí da faculdade muito descontente com a minha formação e, aí, eu não queria e 

não aceitava certas coisas, então eu acho, assim, para você questionar, não é só 

questionar, você tem que colocar a mão na massa e aí eu perguntei para um colega, 

eu falei assim: “olha eu quero ministrar aulas, mas eu preciso começar de algum 



 
 

jeito”, e ele falou assim, “se você der aula para cursinho pré-vestibular, você dá aula 

para qualquer coisa” e aí foi que eu fiz, entrei e comecei a dar aula em cursinhos 

pré-vestibulares, com as matérias de inglês, português e redação. Foi uma 

experiência muito bacana, porque, realmente, você prender a atenção sobre 

assuntos que as pessoas já têm domínio, porque as pessoas que vão para o 

cursinho só estão buscando reforço, então foi uma experiência muito bacana. Só 

que, no mesmo ano, me formei e entrei no mestrado na U. e aí eu entrei no estágio 

em docência. Então, são duas fases, uma fase em que eu tive que aprender a ser 

docente e outra foi aprender a ser docente na minha área, que é o Jornalismo e 

Comunicação, de maneira geral, então essa experiência que eu tenho. 

Você produz e ministra o seu material pedagógico ou só produz ou só 

ministra?  

Eu produzo e ministro. 

Você atua em contextos virtuais?  

Eu atuo, já atuei e acho que esse é o futuro, na verdade, da Educação. Quando se 

fala de EAD, na verdade, vêm vários formatos de EAD na nossa cabeça e, aí, eu 

acho que é interessante, pelo menos, como eu enxergo as coisas. Nós temos o 

EAD, no qual o professor não tem autonomia, então são EAD’s, onde você tem  

material pronto, você não tem liberdade para criar um exercício, você não tem 

liberdade para desenvolver outros tipos de materiais, então eu acho que, nesse 

caso, você tem o seu papel como docente reduzido ao de mero tutor, que é “a 

caixinha”; paralelamente ao EAD, você tem um curso que é totalmente presencial, 

onde você tem disciplinas que são EAD e esse é um dos maiores desafios que eu 

enfrento em universidades que eu ministro aula. Então, eu ministro aula EAD no S. e 

na E., então eu sinto uma dor muito grande na Universidade E., porque todos os 

conteúdos da E. eles entraram numa formalização do ensino e numa padronização 

do ensino, então, mesmo que o curso seja todo presencial, você tem um conteúdo 

que você tem que seguir, o conteúdo ele já vem pronto, claro que os estudos de 

caso, você pode presencialmente colocar mais coisas, mas, virtualmente, você não 

tem como, você tem que seguir aquilo e eu vejo que os alunos, eles ficam muito 

reticentes, porque eles entendem assim: “por mais que o MEC permita que 20% de 

um curso presencial seja feito EAD, eles entendem que pagaram para ter um curso 

100% presencial, então eles sentem uma reticência muito grande, principalmente, 

porque eles não veem uma explicação. Eu acho que eles chegam muito deficitários 



 
 

na graduação, em termos de leitura e interpretação de texto, e a EAD tem uma série 

de agravantes, que não é só a figura do professor, de ele estar dentro ou fora de 

uma caixinha, é a limitação dos próprios discentes, porque, às vezes, eles não têm 

material para ler, eles não conseguem interpretar textos, eles precisam de uma 

pessoa que lhes esclareça  dúvidas, às vezes, o tutor esclarece por chat e continua 

não ficando claro, então o EAD, ele é uma ótima forma. Eu sou uma professora que 

nasci nos anos 80, eu nasci analógica, mas a minha frente de atuação, com podcast, 

vídeos no YouTube, cursos EAD, são muito fortes, principalmente cursos livres, 

então, eu acho que é, sim, um novo formato, a educação ela está passando por uma 

reformulação, mas nós ainda não encontramos um formato certo para essas novas 

gerações que estão vindo, então não adianta adaptarmos para o modelo digital o 

que falamos em sala de aula,  já está defasado dentro da sala de aula 

presencialmente, então eu acho, não sei se eu acabei fugindo da questão, mas 

quando eu penso em EAD, tem várias coisas que, para mim, não estão muito 

resolvidas e, que para as faculdades, não estão muito resolvidas, então, já estão 

sendo feitos, por exemplo, testes com inteligência artificial, robôs, então, não são 

pessoas, nem professores, nem tutores, são robôs, você liga ou manda mensagem 

e o robô pergunta: “você está com dúvida disso?”, “você está procurando isso?”, ou 

“você quer dizer isso?”. E, aí, eles vão entregando materiais e só em última análise, 

se não tem a resposta, eles passam para humanos. 

Há quanto tempo você atua em contexto virtual?  

Mais fortemente desde, 2007, então, onze anos. Eu entrei na época em que havia a 

linguagem Wink, dentro da linguagem educacional. 

No que a sua atuação em contextos virtuais inovou sua prática docente que 
faça com que você possua atitude empreendedora?  
Eu tenho alguns agravantes, novamente, porque a minha área é uma atuação mais 

digital, então, embora minha aula não seja digital, o meu contexto é todo digital, 

então eu tenho diferentes graus do que isso tudo me trouxe de empreendedorismo. 

Eu, pensar no compartilhamento de informações e no compartilhamento de 

conteúdo com os meus alunos, então eu vou além: por exemplo, dentro de uma 

instituição onde tenha, por exemplo, um blackboard, onde tem “AVA” [ambiente 

virtual de aprendizagem], a gente tem alguma coisa em nuvem, para que a gente 

possa compartilhar, eu já vou para o Google Acadêmico, então, eu uso todos os 

recursos do “Google for Education”, compartilho as informações, eu deixo aberto 



 
 

para que eles compartilhem e os incentivo muito a isso, eu peço que aconteça a 

todo momento essa troca, é justamente porque as minhas disciplinas são no formato 

digital e isso é legal, porque não permitem que eu fique quieta, porque um semestre 

que eu fique sem atualizar o meu conteúdo, eu chego muito defasada na sala de 

aula, e é legal, porque isso foi me abrindo portas, foi me abrindo chances que eu 

não tinha ainda pensado, hoje eu sou palestrante, eu sou conteudista, eu acabei de 

ser chamada para F., para revisar o conteúdo deles em mídias sociais. Isso só me 

foi permitido, porque eu não parei, então era uma área que eu nunca pensei em 

atuar, como disse, eu me formei em jornalismo e queria trabalhar em revista, e hoje 

eu sou docente-pesquisadora, numa área que, graças a Deus, eu sou referência, 

então me mostrou esse meu empreender, no sentido de dar conta das demandas 

atuais em sala de aula, fez com que a Soraya pessoa e profissional mudasse e isso 

eu acho incrível. 

Sua atuação em contextos virtuais teve ou tem impacto em sua prática docente 
presencial?  
Ah, sem dúvida, porque, para eu lidar com o contexto virtual, eu tinha que aprender, 

para poder passar, dentro da sala de aula, então, a teoria e a prática são coisas 

indissociáveis para mim, então é bem interessante, porque a gente tá o tempo todo 

atualizado, o tempo todo aplicando aquilo que a gente vê, tanto na teoria, quanto na 

prática, e a minha formação, naquele sentido das primeiras perguntas que você fez 

para mim, “S., por que que você quis ser docente?”, “Como que você entrou nisso?”, 

eu sai de uma faculdade extremamente prática, que era a Faculdade Cásper Líbero, 

onde eles me ensinaram a fazer e não me ensinaram a pensar, e aí eu saí ótima 

profissional, ganhei prêmio da UNESCO [Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura] foi sensacional, só que eu não sabia pensar, não me 

formaram para isso e, aí, quando eu entrei na U. seis meses depois de formada, já 

fazendo mestrado, com 23 anos de idade, me deparei com a faculdade que só me 

ensinava a pensar e refletir e questionar e, aí, eu percebi que eu não queria nada 

disso para minha sala de aula, eu não queria nem que os meus alunos só 

pensassem e não aplicassem nada e nem alunos só fizessem e não pensassem 

nada, isso moldou a docente que eu sou, tanto no ambiente presencial, quanto no 

digital, então, se eu não vejo aplicabilidade de uma teoria, eu apresento até a teoria, 

mas eu falo também que na prática o viés é outro, tem que fazer sentido. 

Gostaria de saber se você quer acrescentar algo mais? 



 
 

Eu acho que eu vou reforçar só a parte do EAD, a educação a distância é um 

conceito que ainda precisa ser muito bem trabalhado, infelizmente, aqui no Brasil, a 

gente tem uma política que, eu brinco com os meus alunos, que é política do 

puxadinho, faz um quarto e cozinha, nasce um filho, a gente sobe um quartinho, a 

arquitetura não foi feita para aquilo, a estrutura da casa não foi prensada para 

aquele quartinho, mas você vai fazendo, então, não tem um planejamento, não tem 

um plano de ação e, aí, quem é impactado com isso são os alunos, a gente ainda 

vive aquele contexto, a microfísica do poder do “Foucault”, de formatar as pessoas 

em padrõezinhos ditos normais e essas gerações que estão vindo aqui são 

gerações completamente novas, não tem nenhuma referência. Por exemplo: eu 

estou participando de dois projetos, que eu estou achando muito legais, que são 

projetos de cursos livres, mas no formato EAD, um deles se chama “Mastertech”, 

eles acabaram de lançar um programa chamado “Apolo 18”, eles queriam docentes 

que tivessem um pensamento voltado para o mercado, mas que tivessem massa 

crítica, então eles fizeram uma pré-seleção, por meio de vídeo, desses professores, 

porque eles queriam fazer parte e aí eles fizeram workshop e pediram para esses 

professores pensar em novos formatos de cursos. O outro é de uma escola 

chamada “Media Education”, também para cursos livres e de extensão, que são 

aulas em formato de conversa, como essa que estamos tendo, então, você conta 

nessa conversa qual a importância de um briefing, eu me deparei com um projeto 

“assim, assim, assim, assado” as informações que eu tinha era é uma dessas, o 

cliente esperava isso, mas eu não consegui formatar o projeto, porque faltavam 

essas informações, então na hora de fazer um briefing você precisa saber, então, 

por meio de conversas, vão acontecendo as trocas de conteúdo, sem haver 

necessidade daquela aula básica, pré-montada, você vai estabelecendo um 

conteúdo com seus alunos e o conteúdo dessa aula fica on-line, então, é você 

aprender na prática, é você refletir e, ao mesmo tempo, você pensar em formatos 

que não são reproduções da sala de aula, porque, na verdade, não deveriam ser, 

entendeu? É um slide parado, grava um vídeo, faz um vídeo conferência, chama 

para o presencial, sim é um curso a distância, mas precisa você de um certo olho no 

olho. Entendeu? Então, qual que é o formato ideal? Isso a gente tem que aprender e 

não é aprender dentro de uma academia ou, às vezes, não é aprender entre pares 

discutindo, é você conversar com essas crianças, conversar com esses jovens e ver 

como eles estão aprendendo e, também, passar a saber deles se é dessa forma que 



 
 

eles querem aprender, porque, de repente, eles não querem aprender do jeito que 

nós estamos ensinando. 

V. S. L. – Empreender em contextos de incertezas e falta de recursos 

Eu gostaria, inicialmente, que a senhora me dissesse o seu nome e a sua 

idade. 

V. S. L., 47 anos. 

Há quanto tempo você atua como professora?  

Num contexto geral, sou professora desde meu segundo ano de graduação, porque 

na época em que eu fiz a graduação, não havia uma exigência de que você tivesse 

uma formação superior, ainda. Então, no segundo ano, já comecei a dar aula em 

escola pública. 

Quando e como você começou sua carreira docente? 

Então, eu acho que foi nesse período mesmo, comecei com o ensino médio, 

também trabalhei uma boa época com empresa, em projetos, como um projeto 

internacional do Banco Mundial, sempre dei assessoria educacional, depois de ter 

trabalhado em empresa, que eu resolvi ir para área universitária, eu dava aulas 

mesmo trabalhando em empresas, às vezes, algumas universidades me convidavam 

para dar alguma disciplina ou fazer alguma palestra, então eu tinha um certo 

contato, mas foi em 2006 que eu me tornei professora universitária. Antes, não, eu 

trabalhei em outras linhas, em outras frentes da docência, num âmbito geral. 

A senhora produz e ministra, ou só produz ou só ministra o seu material 
pedagógico? 
Eu produzo e ministro. 

Você atua em contextos digitais? Há quanto tempo? 

Sim, desde 2000, talvez até antes, porque eu comecei a trabalhar para o Banco 

Mundial, eu formava professores, eu os formava para trabalhar com 26 países. Na 

época, nós chamávamos de projetos colaborativos de aprendizagem, que o Banco 

desenvolvia com vários parceiros no mundo. Então, eu comecei a atuar 

profissionalmente, profissionalmente, assim, multiplicando, agora, dentro da minha 

sala de aula, aí, eu não sei, já faz muito tempo, porque eu me formei em Multimeios, 

no meu Mestrado, então, desde essa época, que eu trabalho e o que eu desenvolvia 

de pesquisa, no meu Mestrado, eu também usava com os meus alunos, porque eu 

sempre dei aula. 

Qual a sua formação?  



 
 

Eu sou Bióloga, com Licenciatura e Bacharelado, Mestre em Multimeios e Doutora 

em Educação e Currículo, que foi quando eu fui para área educacional. 

No que a sua atuação em contextos virtuais inovou sua prática docente, que 
faça com que você possua uma atitude empreendedora? 
Olha, eu posso falar: hoje, eu estou muito “embrenhada” na EAD, então, tirando um 

pouco só do foco da EAD, eu acho que essa busca contínua de formação, porque a 

gente precisa “tá” se renovando o tempo todo, eu lembro que, quando eu comecei a 

dar aula em Guarulhos para os alunos de graduação, a maioria dos meus alunos 

tinha tablet em sala de aula e eles usavam, levavam pra sala de aula. Então, eu tive 

que aprender, enquanto eu dava aula para eles, como criar estratégias que eu 

usasse a cultura deles, porque usar o tablet significa que ele vai conversar com você 

várias vezes ao dia, significa que ele vai ser objetivo em cada conversa, então ele 

vai voltar, mas vai ser uma linguagem mais objetiva. Isso muda a estratégia e esse é 

um exemplo de como a gente vai interagir com alunos, acho que a cada turma, a 

cada grupo de alunos, você precisa tá pensando em novas estratégias. Eu costumo 

até pensar que você cria o plano de ensino e ele é só um plano, a primeira e a 

segunda aula, muitas vezes, você entra até em crise, porque você precisa se ajustar 

a quem são esses alunos, então, às vezes, você tem que mudar sua aula, 

percebendo se você tem uma percepção dos seus alunos, é um momento de crise 

do professor que quer dialogar com a turma, porque, aí, muitas vezes você precisa 

mudar todo o contexto. Eu tive uma época que eu dei aula para alunos de música, o 

aluno de música, ele é um aluno que pensa como um aluno de exatas, é muito 

engraçado dizer isso, ele é prático, porque ele vai para a prática, então eu cheguei 

com uma proposta muito mais teórica, do que prática. 

Esse aluno é mais sensível?  

Ele tem a sensibilidade, mas ele executa muito, porque é um aluno que treina muito, 

porque um aluno da área de exatas, ele exercita muito, ele precisa fazer e  refazer e 

é assim que ele vai se aperfeiçoando e um músico também tem que estudar muito e 

de uma maneira prática, por mais que ele use a sensibilidade, que é seu diferencial, 

tem uma prática e ele quer transferir, ele busca transferir, ele não fica na teoria, ele 

precisa desenvolver, então é um aluno que precisa aproveitar esse potencial dele e 

dialogar com isso. Eu lembro que para mim, eu dei a primeira e a segunda aula e eu 

entrei em crise, eu falei “como eu vou trabalhar com esses alunos? Essa proposta 

não tem nada a ver com eles”. Então, tive que reformar toda a minha proposta 



 
 

educacional, claro que eu tinha um objetivo, a aula tinha um foco, mas como 

alcançar, como construir? E com ele tive que reestruturar tudo. E é nesse ponto que 

você se descobre empreendedor. E, na EAD, mais do que isso, porque na EAD, a 

gente assume muitas outras atribuições, é que eu estou envolvida não só como 

professora de EAD, eu atuo desde institucionalização, com formação de 

professores, então eu vejo que você precisa aprender também “o como”, porque a 

equipe EAD, com a qual eu trabalho, é maior, e fazer com que a universidade 

entenda a necessidade de uma equipe multidisciplinar, uma equipe de tecnologia, 

como? E a universidade tem um modus operandis, a parte administrativa e 

financeira dela tem um enfoque e chega a EAD com essas outras necessidades e a 

universidade não tem estrutura, então, como você viabiliza isso, por meio de outros 

projetos que possam trazer as equipes? Você precisa aprender o outro lado do 

empreendedor. Além de você ser um empreendedor do seu conhecimento de 

docência, você acaba precisando aprender a ser empreendedor de outras 

potencialidades. Você precisa saber trabalhar com recurso financeiro, você precisa 

saber apresentar um projeto e conseguir financiamento e que não seja só esse 

financiamento que vem do modo comum, como os docentes enviam para pesquisas 

cientificas, então são financiamentos que entram como equipes, equipe que não é 

aluno da universidade, é de um outro patamar, então como negociar com empresas, 

serviços, então, aí, sim, Eu sempre falo para os docentes aqui: “nós precisamos 

aprender a ser empreendedores, para ensinar a universidade sobre as novas 

necessidades que a EAD traz dentro desse contexto, junto do funcionamento dela, 

que é diferente.” 

Sua atuação no contexto virtual teve ou tem um impacto na sua prática 
docente presencial? 
Com certeza, porque eu acho que na educação virtual, você precisa se fazer muito 

presente no acompanhamento dos alunos e eu acho que a gente aprende realmente 

na prática o que é ter uma percepção de percurso do aluno e, hoje em dia, eu não 

consigo enxergar minha sala de aula como um conjunto todo, mas você passa a 

observar um a um, que é o que você faz com o aluno no ambiente virtual. Muitas 

vezes, no presencial, nós damos uma palestra ou uma aula e os alunos ficam 

calados e na EAD não existe isso, se ele está presente, ele se manifesta. Eu estou 

na EAD há muito tempo, o meu Doutorado foi “Educação Currículo com Habilidades 

em Especialização em Novas Tecnologias na Educação”, então, desde o meu 



 
 

Doutorado, eu trabalho com educação a distância, então está muito impregnado, já 

que meu aluno, ele é um indivíduo, é claro que eu brinco com eles, até, eu gosto de 

falar para eles: “nós estamos em uma nave da Enterprise” e “que somos todos 

alienígenas” e “que nós precisamos descobrir um modo de que todos consigam se 

entender”. A fala, o contexto de cada um, as relações que cada um faz, para que 

nós possamos ter algo em comum, mas que cada um é um, e isso eu vejo como um 

aprendizado da EAD. 

Você gostaria de acrescentar algo mais? 

Eu acho que o que eu posso dizer é que a educação está mudando, nós estamos 

indo num caminho de não ter mais a EAD ou a educação presencial, as coisas vão 

se entrelaçando cada vez mais, então essas necessidades, esse sofrimento que o 

professor mostra não é fácil, porque a gente não aprende a ser empreendedor, até 

empreendedor do conhecimento a gente é meio que treinado a isso, quando você 

faz um TCC, Mestrado ou um Doutorado, que você aprende a ser pesquisador, 

então, você aprender a fazer perguntas, a buscar métodos de pesquisa e tudo mais, 

então, ser um empreendedor do conhecimento, até tudo bem, agora, a gente não é 

preparado para os outros, e o docente do presencial está começando a vivenciar 

isso, porque agora nós temos os 20% de uma aula a distância e, aí, que ele vai 

sentir na pele o que é você estar com uma sala de aula com vários alunos e as 

pessoas falando, porque o aluno fala por ser uma maneira de se fazer presente, 

então, como que você lida com essa sala de aula falante, que muda totalmente o 

contexto da sala que ele estava habituado, você comunica no presencial, alguns se 

manifestam, você pode ter uma aula superdinâmica, mas você nunca vai conseguir 

a manifestação de todos 100%, alguns se manifestam, às vezes você divide os 

alunos em grupo, então um representa o grupo, ou a sala do grupo, as falas são 

construídas em contextos, aí são apresentadas, no virtual você também tem grupos, 

mas você também tem o alunos se manifestando e, aí, tem todos esses outros 

aprendizados, porque senão, não funciona. 



 
 

A. L. S. L. – Mostrar paixão naquilo que concebe e executa é empreender 

Eu gostaria, inicialmente, que a senhora me dissesse o seu nome e a sua 

idade. 

Meu nome é A. L. S. L. e tenho 40 anos. 

Qual é a sua formação? 

Minha formação inicial é administração de empresas. Tenho Mestrado em 

Educação, Arte e História da Cultura, na linha de pesquisa de História da Cultura e 

Tecnologia, e o Doutorado também em Educação, Arte e História da Cultura, ainda 

estou cursando e a linha de pesquisa é a Formação de Professores para 

Contemporaneidade e Tecnologias. 

Há quanto tempo você é professora? 

Eu sou professora há quatro anos. 

Quando começou sua carreira profissional como docente? 

Quando começou? Há quatro anos, em 2014. Eu comecei especialmente com 

formação de professores e comecei também com EAD, que a gente chama de 

educação on-line e, recentemente, expandi para a presencial. Então, sou uma 

professora que venho da educação on-line para a presencial e, na verdade, transito 

entre as duas modalidades.  

Produz e ministra o seu material pedagógico ou só produz ou só ministra? 

Eu produzo material pedagógico e também ministro material pedagógico e, por uma 

questão pontual, agora, para desenvolvimento de cargo profissional, eu também 

acompanho a produção de vários materiais pedagógicos da instituição que eu 

trabalho, na educação a distância, educação on-line. 

Há quanto tempo? 

Na produção de material, eu acredito que desde 2013, há 5 anos. 

Atua em contextos virtuais? 

Sim, eu atuo tanto em contextos virtuais, na modalidade EAD, ou seja, uma estrutura 

em que você já tem um material pronto, que não necessariamente você fez, mas eu, 

também, no ensino presencial, utilizo como recurso uma plataforma que é o Moodle 

[Plataforma de compartilhamento de conteúdo on-line], que eu monto esses 

materiais e recursos para os alunos. 

No que a sua atuação em contextos virtuais inovou sua prática docente que 
faça com que você possua uma atitude empreendedora? 



 
 

Olha, essa pergunta é muito interessante. Exatamente, pensando no meu percurso, 

eu que comecei a pensar material didático para o ensino on-line. Vou usar sempre o 

on-line, “achei muito legal você pensar no online não como a distância”, porque é 

aquilo que aproxima mais, a tecnologia ajuda a aproximar. Então, eu parti desse 

contexto e tive que aprender a produzir material, a organizar, a identificar que 

recursos eu teria que usar para que aquela aula fosse completa. Você não tem o 

recurso da fala, da transmissão, então, como é que você ia organizar aqueles 

materiais de forma que o aluno pudesse se apropriar dele, no ambiente on-line? Ao 

fazer isso, você aprende muito como organizar sua aula, os materiais e como isso, 

no presencial, é importante. Então, eu penso assim, todo esse meu início, ali, no on-

line, me trouxe uma gana, um ímpeto, e eu acho que é essa a questão 

empreendedora, de descobrir como é que eu podia me apropriar daqueles recursos 

para o ensino presencial, porque lá é tudo EAD e aqui é tudo presencial. Mas, será 

que eu não poderia fazer algo que tivesse uma mescla entre esses dois e que 

pudesse oferecer ao aluno condições de se apropriar do conhecimento? Então, acho 

que a diferença na minha prática é, a primeira coisa, essa: eu saio de uma posição 

de que sou eu que ensino, para uma posição que é o aluno que aprende. E como é 

que esse aluno vai aprender? Se eu criar condições para que ele aprenda. Então, se 

eu conseguir organizar o material didático, organizar uma trilha de aprendizagem, 

oferecer para ele materiais complementares, que junto com a minha aula, porque de 

forma alguma eu me retiro como professora, ele possa caminhar e, aí, essa 

educação ela pode ser expandida, ao mesmo tempo ela pode ser muito vertiginosa, 

porque você tira da sua mão, você tira de você e põe na mão do aluno. 

(Comentário) E você assume aí um papel de mediador. 

Exato! De mediador e condutor, porque você não faz só a ponte entre os materiais, 

você vai conduzindo o aluno para um caminho. E isso eu acho que é muito 

interessante, porque, por exemplo, eu sempre brinco que, quando sempre que você 

prepara uma aula para o presencial, você não prepara a aula para seu aluno, os 

professores, meus colegas, querem me matar, mas no fundo, se formos sinceros, é 

verdade, porque você prepara uma aula de acordo com a sua performance, então 

você prepara a aula para você, para sua performance diante dos alunos. Quando 

você entra num ambiente virtual, mesmo que seja como apoio para o presencial, 

você muda de posição, você precisa preparar aquele material, aquele vídeo-aula, 

aquele PowerPoint, ou aquela leitura que seja com uma razão, com uma 



 
 

intencionalidade. Então, mais uma vez, você trabalha numa perspectiva de condutor, 

para despertar no aluno. Então, eu acho que, quando você fala dessa atitude 

empreendedora, é a atitude empreendedora do professor que estimula uma atitude 

empreendedora no aluno. 

(Comentário) Bingo! É essa a fala. 

Então, entender isso é muito interessante. Vou te dar um exemplo muito bacana: eu 

estou dando aula no presencial, para uma turma de primeiro semestre, eu preparei 

um ambiente virtual fantástico para eles, modéstia à parte, é muito diferente do que, 

às vezes, os professores pedem. Até porque, óbvio, essa minha condição de ter 

começado aqui com esses recursos digitais, me apaixonou, então, cada vez mais eu 

quero usar esses recursos, com intencionalidade, para que os alunos também 

possam se apaixonar, como eu me apaixonei, então, essa é também a questão do 

empreendedor, que está aí, nesse se apaixonar, se envolver e ver resultados nisso. 

Então, eu combino várias tecnologias e não só digitais, então, por exemplo, eu 

montei lá na plataforma um ambiente superbacana para eles e aí fizemos uma tarefa 

na sala, que era uma análise de um texto, uma discussão e eu disse pra eles: “Olha, 

na próxima aula, vocês vão apresentar e, depois, vocês vão entregar essa tarefa no 

Moodle para mim, na plataforma. E, aí, eu vou criar lá a tarefa e vocês vão colocar 

lá. E, aí, é muito engraçado, porque eles perguntam: “Aí, professora, porque a gente 

tem que fazer lá no Moodle? Não posso te entregar na folha?” E eu digo que não. 

Sabe por que? Porque tem uma intencionalidade minha na sua formação como 

professor (porque são alunos de pedagogia), de entender como é que esse 

ambiente pode ser algo que potencializa a atuação, então você vai ter que ser 

protagonista, vai fazer o texto, seguir a comanda do jeito que eu coloquei e você vai 

postar lá e depois eu vou te dar o feedback pela plataforma. Então, foi muito 

interessante, porque elas falaram: “Ah, mas a gente achou que ia fazer isso, usar o 

Moodle, só na disciplina de tecnologia”. E, aí, eu respondi: “Veja que concepção que 

vocês têm do curso de educação. A tecnologia e os recursos de educação, eles têm 

que estar permeando de modo transversal todas as disciplinas”. Agora, isso é um 

desafio e, ao mesmo tempo, tem sido muito engraçado e interessante, porque eles 

são primeiro semestre e eu vejo o quanto isso motiva os alunos. Então, por exemplo, 

minha aula é de sexta-feira e eu dou aula até às 21h. Eu não consigo sair da minha 

sala de aula antes das 21h40, porque a hora que acaba a aula, eles parecem 

formigas em volta de mim, mas por que? Porque eu estou apresentando para eles 



 
 

uma novidade, algo que tem feito eles se moverem. Então, por exemplo, eu gravo 

vídeos explicando tarefas que eles têm que fazer, que recai na organização do 

professor, porque eu não tenho tempo no presencial de falar tudo o que eu preciso. 

Então, eu tenho só duas horas-aula por semana e aí eu pensei: “Puxa vida, estou 

adiando tanto para falar do trabalho, como é que eu vou fazer? É um trabalho 

complexo, análise de um texto... pronto! Eu vou gravar uma vídeo-aula”. Então, eu 

gravei uma vídeo-aula de 10 minutos, explicando passo a passo como eles tinham 

que fazer o trabalho. Coloquei a comanda lá, no Moodle, e avisei para eles que a 

atividade estava lá. Então, além de me ajudar a preparar muito bem isso, certamente 

o vídeo tem muito mais elementos do que eu poderia explicar numa aula, ele tem o 

recurso de poder assistir quantas vezes quiser e motiva o aluno a ir no ambiente 

virtual. Aí, temos um grupo de WhatsApp da disciplina, eu gravei um teaser de trinta 

segundos, dizendo: “Pessoal, tem coisa nova lá no Moodle, vão lá, porque tem um 

vídeo, assistam!” E, imediatamente, você vê as respostas deles e agradecimento. 

Então, eu vou vendo que, quanto mais eu mergulho nisso, mais eu vou tendo ideias, 

mais eu vou me arriscando, colocando link e em prática, vou vendo o resultado. E aí, 

você acaba tendo uma flexibilidade para dizer assim: “A cada três, quatro aulas, 

talvez eu tenha que rever o meu planejamento de aula, porque eu tenho que ver o 

que funciona e o que não funciona”. E, aí, a tecnologia também ajuda nisso, porque, 

rapidamente, você consegue fazer uma mudança. Claro, você não vai mudar 

semanalmente o plano de ensino, não é isso, mas você pode mudar a estratégia da 

aula, ver aquilo que funciona e o que não funciona. Eu me sinto muito motivada 

mesmo. Não acho que temos tantas barreiras, como outro dia uma professora falou 

para mim: “Mas, você faz isso porque você tem poucos alunos” e eu disse: “Não, 

senhora, eu tenho quinhentos alunos, só que organizar isso uma vez, depois me dá 

muito mais tempo, porque está organizado, está feito”. E, aí, claro, na primeira vez 

dá muito trabalho, mas que professor não vai ter trabalho para organizar uma aula? 

Então, eu acho que isso é uma coisa importante e acho que, assim, vale a pena 

dizer que eu nunca fui professora de tecnologia, minha formação é só em 

administração, mas a partir de uma coisa que me tocou, me motivou, acho que esse 

empreendedorismo também nasce daí. Algo que te contamina, que te desperta e aí 

você começa a descobrir e cada vez que você descobre, você coloca em prática. 

Então, eu acho que, assim, o que mudou na minha prática? Eu acho que é uma 

coisa que vai para os dois lados: o meu pensar o presencial é muito baseado no que 



 
 

eu aprendi do EAD e a experiência que eu tenho no presencial, do olho no olho com 

os alunos, também me ajuda a como eu vou me portar lá no ambiente virtual. Como 

que eu vou me aprofundar em cima desses alunos? Uma questão que eu estava 

tendo outro dia muito séria é que nos alunos do presencial, você consegue ver na 

cara deles se eles estão entendendo ou não e eu estava numa questão de como 

saber se o meu aluno do EAD está aprendendo? Era uma angústia. Aí, por exemplo, 

a gente tem um recurso que é o chat, então eu preparei um chat intencional, com 

perguntas para que eles pudessem me dizer se eles estão aprendendo ou não, e 

isso vem do presencial, essa necessidade de saber o que o aluno está aprendendo. 

Então, eu acho que essa mescla vai fazer parte da vida do professor, porque daqui a 

pouco, a gente não vai ter mais isso de “Ah, você é professor do EAD e você é do 

presencial”. É on-line. 

Sua atuação em contextos virtuais teve ou tem impacto em sua prática docente 
presencial?  
Então, é o que eu comentei antes. O fato de aprender a organizar os materiais 

ajudou muito a planejar as aulas, mas também ajuda a ter uma clareza e uma 

inteligência para entender que modalidade de ensino é. Então, hoje eu acho assim, 

eu preparo o presencial com muito mais elementos, pensando naquilo que eu te falei 

de tirar de mim e pôr na mão do aluno, tenho muito mais elementos do que eu tinha 

antes. Eu trabalhei, como eu te falei, antes eu trabalhava com formação de 

professores, então falar para professor é difícil, toda aquela questão que eu falei 

antes, preparava aula para mim porque era a minha performance, como que eu vou 

me portar diante daqueles professores. Isso, aprender no EAD a organizar material, 

combinar material, combinar estratégia e tudo isso dentro de uma intencionalidade, o 

que que eu quero com isso? O que que eu quero que o aluno faça? Aonde o aluno 

vai chegar? Então não sou eu quem vou chegar, ele vai chegar. Então aonde ele vai 

chegar mudou inclusive os meus processos de formação de professores do 

presencial. Hoje eu procuro fazer sempre momentos. E eu não acho que devemos 

lançar mão de um ou de outro, então, eu às vezes tenho momentos expositivos, que 

eles precisam ter uma exposição, mas sempre que eu posso, eles vão para o 

“Hands On”, vão experimentar aquilo e acho que isso desperta a atitude 

empreendedora deles, porque é a oportunidade que eles têm de se apropriar daquilo 

que é deles, que é para eles. 

E, por fim, você gostaria de acrescentar alguma coisa? 



 
 

Eu acredito que a sua pesquisa tem um valor muito importante, pensando em 

começar a entender quem são esses professores e acho que também de poder 

entender onde nós estamos. Então, você vai ter desde aquele professor, que não 

tem um conhecimento tão grande, mas encontra algo que desperta e aí ele vai atrás 

e isso independente de idade, de quanto tempo ele tem de formação, e sim de como 

ele consegue entender que o contexto digital, que a tecnologia e que essas 

ferramentas são um meio para ele alcançar aquele objetivo que ele quer. Então, é 

muito uma atitude: quem é o aluno que eu estou encontrando hoje? Há vinte anos 

atrás quando eu estudei, os alunos não falavam na sala de aula, quando eu fiz 

universidade, a gente não falava e se a gente perguntava alguma coisa às vezes era 

um problema. Hoje, o mundo não está mais assim, então o que eu quero desse 

aluno? Quero um aluno quieto? Ou eu quero um aluno ativo, que se engaje? Eu 

tenho uns alunos de uma matéria chamada “projetos empreendedores” que é uma 

disciplina que em si tem esse engajamento, essa atitude empreendedora. Aí hoje, 

estava falando para eles: “Olha, isso tem que fazer significado para vocês, não é 

para fazer esse projeto por fazer” e aí, uma aluna virou o olho, como se dissesse 

“vou fazer só por tabela”, e você sempre vai ter esse tipo de aluno, mas por 

exemplo, é uma sala que eu brinco que taco fogo, cutuco, etc. E no final da aula, um 

aluno veio falar assim para mim: “professora, sua aula eu já elegi como a melhor 

disciplina do semestre”. Aí você pensa: “Poxa, é um curso de letras, é uma disciplina 

de empreendedorismo” e eles muitas vezes não veem nexo nisso, eles acham que 

não tem nada a ver. E aí eu falei: “Então, fulano, mas às vezes, eu fico preocupada 

se o pessoal está entendendo minha aula, minha proposta, se está gostando” e ele 

me respondeu: “professora, se você ver a sala agitada, conversando, é porque a 

gente está trocando ideia do que a senhora tá falando. Se você chegar aqui e ver a 

sala em silêncio, é porque a gente tá odiando a aula”.  Então veja, até a própria 

percepção do professor tem que mudar, porque às vezes você acha que está tudo 

aquela bagunça e que eles estão nem aí para você, mas ao contrário, ele veio e me 

disse que se a sala estiver agitada e falante é porque eles realmente estão gostando 

e interessados e que se estiverem em silêncio e você escutar um alfinete no chão, é 

sinal de que eles não estão gostando. Então veja que coisa diferente, a gente como 

professor, precisa olhar o que está acontecendo agora, quem é o meu aluno de 

agora. E uma última coisa, a gente tem que ouvir o aluno. Outro dia estava falando 

com um professor colega meu e disse assim: “Eu fiz uma estratégia”, então ele 



 
 

estava usando a sala de aula invertida e eu até uso uma mescla disso, não fico 

falando que tudo tem que ser sala invertida, mas ele estava falando que pediu para 

os alunos identificarem no mapa pontos importantes, museus etc., e eles 

identificaram baladas, como se fosse algo ruim. Tá, e daí? E por que você não parte 

da balada? Porque é aquilo que interessa para eles. É óbvio que eles vão ter que 

justificar, que eles vão ter que te explicar, te dar argumentos, da mesma forma que 

ele te daria se fosse um museu, mas se isso está no olhar dele, você se conecta 

com o aluno. Eu acho que a atitude empreendedora também muda a prática do 

professor na medida (e eu acho que ela caminha junto) em que você entende que 

você precisa se conectar com o seu aluno. A gente está vivendo uma era da 

tecnologia e da conexão, seja virtual, seja presencial, então eu tenho que ouvir o 

meu aluno e entender. Isso é algo para gente pensar. 

(Comentário) E eu estou tendo a ousadia de ir um pouco mais além. Eu brinco com 

a Marili quando eu digo que seja o próximo passo, quando a gente diz que, quando 

a gente faz isso, a gente tem a ousadia de pensar em empreender no outro. Porque, 

quando eu digo para esse aluno que ele pode e que o fato dele sair de casa e ir para 

a universidade ocupar uma cadeira, ele está fazendo a vida dele diferente e ele está 

empreendendo. Quando ele está empreendendo e eu estou fazendo essa troca com 

ele, eu também estou empreendendo no ser dele. 

E é isso, Cleide! Aquilo que eu falei antes e é um passo a mais isso que você está 

dizendo, é o próximo passo. Porque se eu tenho atitude empreendedora e eu 

desperto nesse aluno, porque eu quero o protagonismo dele, eu só consigo fazer 

isso se eu me conectar com ele. Então, é o próximo passo, e aí ele empreende e ele 

se conecta com o outro e assim a gente vai crescendo. E é o que a educação 

precisa, é o que o mundo lá fora precisa, é o que eles estão pensando agora, é 

como funciona a cabeça deles. Então a gente precisa pensar de forma diferente, 

isso a escola ainda está muito fechada. Eu acho o seu trabalho interessante por 

isso: descobrir, pincelar em lugares onde você tem essas pessoas, porque essas 

pessoas acabam sendo ponto de referência para outras. Então, essa atitude 

empreendedora também passa para os colegas. Quando eu chego na sala dos 

professores de quarta-feira de manhã, sou eu e mais dois professores da mesma 

disciplina, o mesmo horário para turmas diferentes, eu chego, sento e sentam os 

dois do meu lado: “Ana, o que você vai fazer hoje? Como você vai fazer hoje? 

Manda pra gente”, não porque eu sou maravilhosa, mas é exatamente porque a 



 
 

gente tá tentando, juntos, construir uma coisa diferente. Então precisa disso 

também, sabe Cleide? Um ou outro contamina e isso se espalha.  



 
 

A. C. M. P. – Empreender para adaptar-se às novas realidades 

Eu gostaria, inicialmente, que o senhor me dissesse o seu nome e a sua idade. 

A. C. M. P., 55 anos. 

Qual a sua formação? 

Eu fiz direito aqui no M., sou da turma de 1989, fiz Mestrado e, posteriormente, 

Doutorado na P.  

Você é professor há quanto tempo? 

Eu comecei a lecionar no ano de 1995, então eu estou com 23 de docência.  

Como começou sua carreira? 

Então, a coisa começou mais ou menos assim, depois que eu me formei, casei, tive 

filhos, mas assim eu sentia falta, alguma coisa me incomodava, e eu sentia falta do 

ambiente universitário, mas eu também não queria virar um estudante profissional e 

fazer uma outra faculdade até porque eu gostei do curso que eu fiz, eu gostei do 

curso de Direito, então eu pensei em começar a dar aula. E naquela época não 

precisava de um mestrado para dar aula, bastava que você tivesse alguns contatos 

e você conseguiria uma faculdade. Só o que eu pensava na época, eu não queria 

ser um professor de uma doutrina só, eu queria ser um professor que tivesse uma 

gama de conhecimento, e que pudesse pensar sobre esses conhecimentos e tirar 

algumas conclusões, e foi então que eu resolvi fazer mestrado e fui para P. Num 

primeiro momento, foi muito difícil, porque eu convivia com pessoas muito mais 

experientes que eu e que tinham uma cultura jurídica muito maior do que a minha. 

Eu tive que estudar bastante e, daí, na própria P., eu acabei conhecendo uma 

pessoa que fazia mestrado, também, que pediu o meu currículo, então, eu entreguei, 

mas ele não havia falado qual a universidade e, na mesma semana, a minha 

estagiária me perguntou “você ainda quer dar aula?” e eu respondi “quero”, aí ela 

pegou o meu currículo e encaminhou meu currículo. E, curiosamente, era a mesma 

universidade, que era a universidade B. C., então, comecei a dar aula lá. 

Você produz e ministra ou só produz ou só ministra seu material pedagógico? 

Na realidade, é o seguinte: meu material pedagógico é fruto do meu estudo e das 

conclusões que eu cheguei, então, num primeiro momento, eu me preparei para dar 

as aulas, eu escrevi, eu digitei, eu pesquisei e eu sempre tive uma boa memória e, 

com o passar do tempo, comecei a entrar na sala de aula sem absolutamente nada, 

pois tudo já estava na minha cabeça e, aí, eu fui aprimorando, já que no direito as 



 
 

coisas mudam, se alteram, enfim e, hoje em dia, eu posso falar que eu produzo meu 

material e meu material majoritariamente está dentro da minha cabeça. 

Você atua em contextos virtuais? 

Atuo e já atuei bastante em contexto virtual, dei aula de EAD, dei aula no 

“satelitário”, na época que dei aula em cursinho, dei muitas aulas “satelitário”, aqui 

mesmo no M., quando o EAD começou a ser implementado e eu também gravei 

algumas aulas e, de vez em quando, o pessoal ainda lembra de mim e ainda me 

chama e, também, eu atuei no ensino a distância, enquanto consultor de licitações e 

contratos. Então, se você ver na internet, você vai achar várias aulas minhas, a 

época que eu tinha um programa de TV, que eu era debatedor no “Questão de 

Justiça” fiquei três anos no programa, nós começamos no “Al-TV” [Programa de TV], 

depois nós fomos para Rede Brasil de Televisão. Então, essa interação virtual, eu 

tenho bastante até hoje e é uma coisa que eu gosto muito e nós estamos falando 

por volta de um uns quinze anos. 

Sua atuação em contextos virtuais inovou sua pratica na docência que faça 
com que você possua uma atitude empreendedora? 
Veja só, quando eu comecei a gravar no EAD e foi no cursinho que eu comecei a 

gravar, num primeiro momento, eu achava aquilo horroroso e, depois, com o passar 

do tempo, por volta de umas 4 a 6 semanas, eu percebi que o EAD era bom, porque 

aquela pessoa que está lá no Acre ou em Roraima, ela não tem uma qualidade de 

informação e o que de melhor ela vai conseguir é o EAD, e, aí, você  percebe que 

quando você  vai lá pra frente, você  fica em frente a câmera, você quer fazer o 

melhor possível, porque você sabe que a pessoa que tá do outro lado precisa de 

uma informação de qualidade, então o que eu percebi, isso aprimorou minha 

didática e eu comecei a me sentir muito mais seguro do que antigamente, mas não 

que eu não me sentisse seguro mas eu percebi que eu tinha muito mais condições 

de enfrentar todo e qualquer ambiente, inclusive, dando aula, como eu digo, 

pregando no deserto é só você e a câmera. 

Sua atuação em contexto virtual teve ou tem impacto na sua prática docente 
presencial? 
Com certeza teve, porque veja só, eu não sou um professor que entra em sala de 

aula e vomita a teoria, eu estou extremamente preocupado com a seguinte questão, 

eu tenho que entrar em sala de aula e tenho que dar o meu recado. Quando você dá 

o seu recado, muitos alunos, num primeiro momento, conseguem entender aquilo 

que você está falando, mas outros não e, aí, você começa a usar de outras técnicas 



 
 

daquele padrão, você começa a dar uma atenção especial a certas pessoas, você 

procura novos exemplos, você procura outras formas de falar e, isso, eu aprendi no 

EAD. Porque houve época que minha aula ia para o Brasil todo e cada um tinha uma 

forma de enxergar aquilo que você falava e era interpretado por “n” pessoas e essas 

“n” pessoas tinham dúvidas diferenciadas e você percebia o diferencial do estado de 

Santa Catarina, para o estado do Rio de Janeiro, para o estado do Maranhão e você 

aprende a contextualizar tudo isso. 

E, para terminar, eu queria saber se o senhor gostaria de acrescentar algo 

mais? 

Olha, tem alguma coisa que eu penso de ser professor. Eu sou advogado e adoro 

advogar no campo do direito administrativo e eu trabalho com direito administrativo 

há 34 anos, mas tenho o maior prazer de estar em sala de aula, eu acho que, para o 

professor ser efetivamente empreendedor naquilo que ele faz, a primeira coisa que 

tem que ter, o primeiro requisito é gostar de aluno, ele tem que interagir com o 

aluno, o aluno não pode ser visto como um inimigo, muito pelo contrário, ele tem que 

ser visto como um parceiro. Claro que existe um diferencial entre professor e aluno, 

mas assim, você tem que gostar da docência, tem que gostar do aluno e você tem 

que estar ali “pra” passar o seu recado. 



 
 

E. C. B. – Autonomia e protagonismo para empreender 

Para começar eu gostaria que você me dissesse seu nome e a sua idade. 

E. C. B., 38 anos. 

Qual a sua formação, professor?  

Desenho Industrial - Programação Visual pela U. P. M., Mestrado em Comunicação 

e Semiótica pela P.  

Você é professor há quanto tempo? 

Ao todo, 7 anos.  

Como começou sua carreira? 

Após eu ter feito mestrado. Antes, eu cheguei a dar alguns cursos em algumas 

empresas, onde eu prestei consultoria, mas eu não considero isso ainda como ser 

docente. Já tinha vontade de ser docente antes, inclusive, foi o que me motivou a 

fazer o meu mestrado. No começo de 2011, eu fui contratado para das aulas em 

uma [instituição de ensino superior] em Diadema, isso foi logo após meu estágio em 

docência e algumas incursões mais pontuais. Vamos dizer, assim, que foi quando de 

fato me vi como docente, daí já comecei a planejar o semestre, lidar com sala de 

aula, perfis diversos, e lidar com isso etc., mas, desde a época da faculdade, eu já 

havia começado a pensar nisso, daí comecei a pensar o meu planejamento 

estratégico, como eu faria para alcançar isso e ser docente do ensino superior, daí 

pensei e montei o meu futuro. 

Você produz e ministra ou só produz ou só ministra seu material pedagógico? 

Ambas as coisas, não sei se estou me adiantando, mas, como esse semestre eu 

estou no EAD aqui no S., o material já está pronto. Em outras universidades, não sei 

se é, mas, aqui, é assim, inclusive, participando de revisão técnica de material para 

EAD de pós, na área de comunicação e temos lá o conteudista, o revisor e o 

professor que vira “tutora”. A turma, ele, basicamente, só conduz, um processo onde 

já encontra tudo pronto. Mas, nas turmas onde dou aulas presenciais, mesmo eu 

produzo e ministro. 

Você atua em contextos virtuais? 

Sim, “EAD de Empreendedorismo na Fotografia”. Na verdade, eu entrei na 

instituição para lecionar essa matéria no presencial e agora que ela se tornou digital, 

eu sou responsável por ela, que agora passa a ser chamada de Empreendedorismo 

e Inovação (estão ali os conteúdos), eu gosto muito do presencial, eu acho o contato 

importante, só que é normal estender essa relação para o digital de alguma forma, 



 
 

enviando conteúdo por e-mail, usando drive. As metodologias ativas de educação 

preveem de utilizarmos cada vez mais essas plataformas, então, aos poucos, eu 

estou buscando usar mais as plataformas, não só como relacionamento, assim 

como Facebook. Temos alguns grupos de pós, onde nós usamos os grupos para 

colocar outros conteúdos referentes e comentar “olha que legal que está 

acontecendo”. É uma extensão natural da aula, mesmo, não dá para lidar com tudo 

aí na sala de aula mesmo, mas, além de enviar conteúdo e de mantermos um 

relacionamento, o que é normal, deixo isso como canais de atendimento aos alunos. 

WhatsApp, acabo não usando tanto, porque se não a vida vira uma loucura, sem 

muito horário. Eu uso muito e-mail, pois sempre temos aqueles alunos mais sem 

noção, que querem te chamar de madrugada, e por aí vai. De final de semana, 

então, eu deixo o meu e-mail, que a mim dá a sensação de que estou um pouquinho 

mais resguardado. Com isso, dá para ter um recorte sei lá “quando eu ver eu te 

respondo”. Enfim, estou tentando usar mais como um processo educacional, 

inclusive, os próprios ambientes virtuais, como uma ferramenta pedagógica em si. 

Há quanto tempo? 

Desde agosto do ano passado [2017], isso depois de fazer um curso que aborda o 

uso de metodologias ativas, que me despertou uma série de ideias que venho pondo 

em prática, de lá para cá. Mas, esse curso foi muito bom para ajudar a perceber o 

potencial do uso desses recursos em sala, tirando um pouco do EAD e colocando no 

presencial. 

Sua atuação em contextos virtuais inovou sua prática na docente, o que faz 
com que você possua uma atitude empreendedora? 
Volto no curso que fiz sobre metodologias ativas, que foi uma grande imersão, um 

grande processo de aprendizado, vamos dizer assim. Empreendedorismo tem “n” 

coisas, “n” significados ou “n” sinônimos, eu diria, mas um significado que eu acho 

essencial, não importa se no contexto de empreendedorismo de negócio, de 

educação, não importa, que é autonomia e protagonismo, que é um termo [sic] muito 

usado, e a gente considerar as metodologias ativas, é considerar o aluno cada vez 

mais protagonista, ao meu ver eles já eram, isso inclusive no método avaliativo. Eu 

não dou prova, dei aula em outras universidades, que exigiam prova, mas eu 

particularmente nunca gostei de prova. Isso, para mim, já é considerar o aluno como 

protagonista, ele ali vai desenvolver um trabalho, um projeto e, nesse sentido, 

quando está envolvido nesse contexto, nós também somos protagonistas, no sentido 



 
 

de que eu vou produzir meus conteúdos, que são totalmente abertos, e isso é uma 

baita responsabilidade. Mas, eu acho bom, pois gosto de ter essa liberdade, 

inclusive de ter que planejar toda essa trajetória pedagógica de aprendizagem, mais 

do que de ensino, então, eu acho que, ao se utilizar desses canais das metodologias 

ativas, é inclusive empreender, inclusive em possibilidades de aprendizagem do 

aluno, em diferentes formas, e aí cada disciplina vai te dar e cada turma vai te dar 

algumas variáveis que vai te mostrando que ela tem personalidades diferentes e que 

você vai ter que se adaptar. Vou dar exemplo do meu contexto principal, que é a 

pós-graduação: estou em uma turma, ao mesmo tempo, inclusive hoje (terça-feira), 

vou dar aula de marketing estratégico para uma turma de comunicação e quinta-feira 

vou dar aula para a turma de fotografia, com Arte Contemporânea na Área de 

Imagem, e Tecnologia, uma discussão de pós modernidade. Quer dizer, uma é uma 

discussão mais humanista e crítica etc. e, do outro lado, marketing pragmático etc. 

então, como eu lido com ambas, onde eu tenho tanto alunos protagonistas etc. quais 

são os processos pedagógicos para ambas, ou quais as experiências educativas 

para ambas; e, aí, você tem que empreender, no sentido de que tem que encontrar 

soluções que se enquadrem mais nas ansiedades de cada aluno  e realidade de 

cada disciplina, a ementa, o objetivo da disciplina etc. Então, sei lá, hoje eu estou 

lidando muito com conceito de marketing e, aí, estou passando conceitos e vamos 

fazer alguns exercícios em sala, por exemplo. Vamos montar alguns projetinhos em 

sala e, em paralelo, tem um grande projeto de marketing, que eles vão montar ao 

longo da disciplina, com o pessoal de fotografia. Estamos mais baseados na 

discussão, uma produção artística, uma produção intelectual, então, temos muito 

conteúdo e discussão, onde temos muita conversa. Muito debate em sala de aula, 

contraponto de opiniões, em paralelo com a produção de artigo, uma produção 

intelectual, que tem mais a ver com o contexto deles, e, por fim, com uma produção 

artística, mesmo onde eles irão materializar esses conceitos, que estamos discutindo 

em uma obra de arte, por exemplo. Então, são realidades bem diferentes, eu acho 

legal ambas, e acabei na minha trajetória muito louca estudando Marketing (por uma 

questão de insatisfação mesmo) e, já no Mestrado, tive que ir para uma coisa mais 

de comunicação, de semiótica, uma coisa mais humanista, mesmo, de 

humanidades, que é mais forte, sem que seja exatamente o Marketing. Então, eu 

consigo transitar por ambos os universos, gosto disso, só que é um baita desafio.  



 
 

Sua atuação em contexto virtual teve ou tem impacto na sua prática docente 
presencial? 
Com certeza, eu acho que não dá para dividir, mesmo porque, eu acho que para ser 

bom, tem que se entranhar mesmo, até porque, esse uso dos contextos virtuais, 

independente [sic] de ser metodologia ativa ou não, ele vai acontecer fora do espaço 

da aula presencial, vamos dizer, assim. Então, depois, quando você envia e-mail, 

quando responde uma dúvida, você acaba muitas vezes “mentorando” um aluno 

(tirando alguma dúvida), conduzindo com ele algum trabalho, orientando, tem a 

orientação de TCC, por exemplo, que fazemos e que também não são só 

presenciais e acabam sendo a distância. Então, eu acho que vai ser muito difícil 

você dizer que não vai ter um impacto, ainda mais se implementarmos esses 

contextos virtuais, essas ferramentas, cada vez ela vai estar mais embrenhada [sic]. 

Acho que tem que ser dessa forma, mesmo, creio que não dá para ser dois 

universos bem diferentes, senão vai parecer que é uma coisa meio psicótica. 

E, para terminar, eu queria saber se você gostaria de acrescentar algo mais? 

Acho que é isso. Para fechar, acho que os discursos estão cada vez mais fortes e eu 

acho que o caminho acaba sendo esse mesmo. Educação está em crise na minha 

visão, por “n” motivos, porque as gerações mudam, não querem mais aquele antigo 

conceito de educação, acredito que o que está de fato em crise na educação, é a 

figura do docente e, como as instâncias olham para os docentes, e eu acho que 

cada vez mais a educação tem que passar pela figura humana do docente, quer 

dizer, dos alunos, onde cada vez mais se vê a aprendizagem do que o ensino; mas 

não a valorização do docente, simplesmente como tema “o docente tem que ser 

valorizado”, mas, de fato, que ele seja visto como uma figura essencial, por mais que 

você tenha diversos métodos virtuais de aprendizagem, etc. etc. e etc. ainda se faz 

necessário que se tenha alguém pensando as atividades e alguém que saiba 

conduzir, porque sempre vai ter alguém do outro lado aprendendo, não dá para 

mecanizar completamente esse processo, então cada vez mais o perfil do docente 

vai ter que mudar, ele terá que ser mais empreendedor, no sentido de que ele já é e 

que ele tem que ter essa noção e o mundo de certa forma vai ter que reconhecer, 

esse professor não vai ser só e não deve ser só um professor que só vai reproduzir 

coisas, ele realmente terá que produzir coisas para seus contextos específicos, para 

que o processo educacional aconteça, então ele tem que empreender nesse sentido. 

 


