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RESUMO 

 

O empreendedorismo está cada vez mais em voga na sociedade contemporânea principalmente nas 

universidades brasileiras. A presente tese  terá como objetivo pesquisar em 2015/2017 como as 

Tecnologias de Informação e Comunicação TIC podem potencializar o empreendedorismo 

interdisciplinar  na Pontificia Católica do Rio Grande do Sul  PUCRS de acordo com a percepção 

dos alunos. A fundamentação teórica apresenta três grande temas empreendedorismo,  a 

aprendizagem sem fronteiras e Tecnologias da Informação e Comunicação. Do ponto de vista 

teórico metodológico, a pesquisa será a quali-quanti, complementada com levantamento de fontes 

estatísticas e bibibliográficas, estabelecendo aportes teóricos sobre empreendedorismo, TIC, 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e educação universitária. Os principais resultados foram 

significativos pois conseguimos conhecer o entendimento  dos estudantes sobre o conceito do que 

seja empreendedorismo e interdisciplinaridade, quais as questões didático pedagógicas que 

impactam no ensino de empreendedorismo. Paralelamente, conseguimos, também, levantar a  

percepção dos jovens pesquisados  sobre como  a tecnologia da comunicação e informação, e como 

a mesma pode ser utilizada: como recurso didático para potencializar o aprendizado, para a 

resolução de problemas sociais, servir  para a integração de projetos entre as disciplinas e promover 

a integração entre professores e alunos. Demarcamos a necessidade de repensar o ensino do 

empreendedorismo na PUCRS como um processo que vai além do disciplinar e que pode ser 

dinâmico e interdisciplinar e conectado para a resolução de problemas da comunidade e sociedade. 

Para isso sugerimos como inovação pedagógica o Projeto Desafios Inovação e Impacto Social onde  

utiliza-se, de forma estratégica, a tecnologia da informação e comunicação para auxliar nessa virada 

de chave. 

 

Palavras-chave: Educação. Empreendedorismo. Interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade. 

Universidade. TIC. 
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ABSTRACT 

 

Entrepreneurship is growing more and more in the contemporary society especially in Brazilian 

universities. This research project will aim to research in 2015/2017 as the Information and 

Communication Technologies ICT can ennhance the Interdisciplinary entrepreneursshio in PUCRS. 

From a methodological theoretical point of view, the reserach wil be qualitative and quantitative,  

complemented with a statistics survey and literature sources, establishing theoretical contributions 

about entrepreneurship, ICT, transdisciplinariesdade and university education. The theoretical 

foundation presents three major themes of entrepreneurship, learning without frontiers and 

Information and Communication Technologies. From a theoretical and methodological point of 

view, the research will be the quali-quanti, complemented by a survey of statistical and 

bibliographical sources, establishing theoretical contributions on entrepreneurship, TIC, 

interdisciplinarity, transdisciplinarity and university education. The main results were significant 

because we were able to know the students' understanding of the concept of what is 

entrepreneurship and interdisciplinarity, what pedagogical didactic issues that impact the teaching 

of entrepreneurship. At the same time, we also managed to raise the perception of the young people 

surveyed about how communication and information technology can be used: as a didactic resource 

to enhance learning, to solve social problems, and to integrate projects between disciplines and 

promote integration between teachers and students. We underscore the need to rethink the teaching 

of entrepreneurship at PUCRS as a process that goes beyond disciplinary and that can be dynamic 

and interdisciplinary and connected to solving problems of community and society. For this we 

suggest as pedagogical innovation the Project Challenges Innovation and Social Impact where 

strategically the information and communication technology is used to help in this key turn. 

 

Keywords: Education. Entrepreneurship. Interdisciplinarity. Transdisciplinary. University. ICT. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil ocupou uma posição relevante no ranking mundial da pesquisa de 

empreendedorismo realizado pelo GEM1 Global Entrepreneurship Monitor em 2014. A Taxa 

de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA) brasileira foi de 17,3% o que significa que de 

cada 100 brasileiros 17 realizavam alguma atividade empreendedora até o momento da 

pesquisa, superior a taxa dos Estados Unidos que foi de 13,8%, no mesmo período. O Brasil 

continua com uma TEA superior à média dos países observados pela pesquisa GEM 2016, 

que foi de 10,48%. Isso reforça que o Brasil é um país de alta capacidade empreendedora. 

Paralelamente essa mesma pesquisa traz uma interessante informação sobre os jovens 

empreendedores de nosso país. Os brasileiros entre 18 e 24 anos destacam-se perante jovens 

de outros países. Nossos jovens estão na terceira posição do ranking do GEM.  

Cerca de 15% dos jovens no Brasil estão envolvidos com o empreendedorismo, ou 

seja, o equivalente a 3,82 milhões de pessoas. E do total de empreendedores brasileiros (em 

todas as faixas etárias) em torno de 30 % são jovens. 

Porém, um dado nada positivo também coloca o país em destaque no mesmo estudo: 

somos o país com uma das menores taxas de inovação dentre os mais de 50 países 

participantes da pesquisa. Como explicar esta disparidade? 

Não basta empreender, deve-se empreender com diferencial para não só sobreviver, 

mas para buscar sustentabilidade. Nossos jovens estão mostrando iniciativa, mas a julgar pelo 

tipo de negócio que estão criando mais do mesmo, não criarão muitas vantagens competitivas, 

precisamos incentivar  soluções inovadoras que gerem  impacto relevantes sociais.No ciclo 

virtuoso da inovação é fundamental refletirmos sobre a Educação Empreendedora nas 

Universidades. 

A Educação é o que define a aplicação da inovação e prontidão. Sob esse aspecto o 

Capital Humano é um dos principais ativos de uma sociedade e o processo educacional desta 

sociedade, definidor da cultura, é a base para a formação do seu Capital Humano. 

Os professores alunos, são atores únicos no processo de inovação pelo conhecimento 

que possuem, por isso têm grande potencial para criarem produtos ou processos inovadores 

que são de grande importância para os desenvolvimentos tecnológico, econômico e social do 

país. Segundo Aranha (2009), acreditar que a missão da universidade é de apenas o  de formar 

pesquisadores e técnicos desconexos das empresas e de impactos sociais importantantes, 

                                                 
1 GEM 1 – Global Entrepreneurship Monitor é um consórcio mundial de pesquisa, sem fins lucrativos, sobre empreendedorismo sediado na 

Inglaterra. Iniciou suas atividades em 1999 e desde então publica, anualmente a pesquisa sobre o empreendedorismo nos atuais 56 países 

monitorados. A sigla GEM utilizada por todos os grupos nacionais de pesquisa que fazem parte do consórcio. Disponível em: 
<http://www.gemconsortium.org/>. 
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supondo que a universidade é simplesmente a fonte da concretização do processo inovador, 

tende a ser um pensamento reducionista. 

O papel que a universidade tem desempenhado na sociedade mudou nas últimas 

décadas. Um modelo de universidade focada não apenas no ensino, mas também em 

atividades de pesquisa, integradas com a sociedade.  

Este projeto de Pesquisa tem como  relevância, ou seja, pergunta de partida 

compreender a percepção dos alunos universitários sobre educação empreendedora 

interdisciplinar e como a mesma pode ser potencializada pelas as TIC na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul investigando a percepção dos alunos. Sendo 

assim, o objetivo geral dessa investigação é compreender a percepção dos alunos 

universitários sobre educação empreendedora interdisciplinar e como a mesma pode ser 

potencializada pelas as TIC, bem como os seus objetivos específicos são: a) identificar como 

os estudantes conhecem as ações da Universidade no campo do empreendedorismo; b) 

investigar o conhecimento acerca de empreendedorismo, interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, TIC; c) identificar como o público-alvo se utilizam das TIC; d) 

conhecer o que os alunos valorizam no ensino do empreendedorismo e como gostariam de 

aprender o mesmo; e) propor ações futuras a partir dos resultados da pesquisa. 

Dessa forma, esclarecemos  que a concepção metodológica adotada nessa pesquisa foi 

a  quali-quanti em duas fases, a primeira qualitativa no qual  objetivou  explorar as percepções 

dos estudantes universitários e a segunda fase quantitativa onde foi realizado um inquérito por 

questionário aos estudantes matriculados em disciplinas eletivas na PUCRS em 2016, com um 

total de 116 respondentes  e também para os Gestores, coordenadores de curso. O critério de 

escolha dos gestores, a população, foi selecionar as unidades que obtiveram uma maior devolutiva 

de respostas dos questionários, por parte dos estudantes são elas: Ciências da Computação, 

Engenharia, Administração de Empresas e Comunicação Social 

 

Nesse sentido, a tese estrutura-se numa primeira parte, onde foi intitulado de 

Fundamentação Teórica, essa foi estruturada em três abordagens, o empreendedorismo, a 

aprendizagem sem fronteiras e Tecnologias da Informação e Comunicação. Numa segunda 

parte do estudo cujo título é metodologia da investigação, apresentamos as justificativas para 

o presente estudo, bem como a problemática da pesquisa, as motivações da autora em realizar 

esse estudo, pergunta de partida, os objetivos de pesquisa, as bases metodológicas da 

investigação, iniciando com a exposição conceitual que embasou o estudo, seguimos com o 
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método da investigação e o cronograma de pesquisa,  recolha de dados, descrevemos  como 

formulamos o instrumento de pesquisa, quais softwares foram utilizados, fontes secundárias, 

documentos e  os aspectos éticos da investigação e uma terceira parte de descrição e a  análise 

dos dados recolhidos, onde consta técnicas de análise e discussão de dados, caracterização dos 

sujeitos, apresentação e análise dos dados de acordo com os ciclos de investigação. 

Por fim, apresentamos as conclusões do estudo e suas limitações, e ao mesmo tempo, 

fizemos uma reflexão dos objetivos propostos, no intuito de vincular uma nova abordagem 

metodológica, ligando as TIC ao Empreendedorismo. Foram apresentadas, também,  

perspectivas futuras de ações  para sinalizar caminhos para  Educação do Empreendedorismo 

interdisciplinar e transdisciplinar, potenciado pelas TIC e Redes de Conhecimento, dentro da 

PUCRS e como pode ser potencializados para outras Universidadades.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 EMPREENDEDORISMO 

 

1.1.1 Fundamentos do empreededorismo 

Esse capítulo começa com esquema teórico-conceitual para abordar perspectivas 

conceituais sobre empreendedorismo utilizadas por diferentes autores, para isso Carvalho 

(2015) destaca que o marco referencial do termo empreendedorismo foi fornecido por Richard 

Cantillon em 1755 quando em sua obra Ensaio sobre a Natureza do Comercio em Geral 

diferencia risco de capital. Segundo a autora ele define o empreendedor como um decisor 

racional que assume o risco e gere a empresa com o objetivo de alcançar o lucro.  

A palavra empreendedorismo, tem origem da  palavra francesa “entrepreneur”, com 

origem no latim.  Boava (2006)  pesquisou o significa da origem da palavra no laboratório 

CNRS2, e o resultado é que entrepreneur origina-se entre os anos de 1253 e 1289, pelo termo 

entreprendeeurs, significando “aquele que se encarrega e que faz alguma construção ou outra 

coisa”.  

O termo empreendedorismo em Portugues, segundo Boava (2006 p.2 como citado em 

Houaiss, 2001, p. 1128)  do filólogo e lexicógrafo António Houaiss  por sua vez, significa: “a) 

pessoa decidir realizar (tarefa difícil e trabalhosa); tentar; b) pôr em execução; realizar.” A 

palavra empreendedorismo é resultado de um anglicismo na tradução do termo 

“entrepreneurship”, usado para descrever  as ações daquele que assumi risco para abrir e 

gerenciar um novo negócio. (Boava, 2006). 

Posteriormente os economistas políticos Clássicos como Adam Smith no seu Livro 

Riqueza da Nações (1776) e Turgot, Anne Robert Jacques (1727-1781) Ministro das finanças 

de Luis XVI afirmaram que os riscos que empreendedor assume são em razão do seu capital, 

ou seja, empreendedorismo centrado no capital. Max Weber (1930 como citado em Carvalho, 

2015) concebia que os empreendedores como pessoas inovadoras eram independentes, cujo 

papel de liderança nos negócios se tornavam fonte de autoridade formal. 

Já para os neoclássicos Schumpeter e Kirzner acreditavam na destruição criativa a 

inovação para acesso a novas economias. Nesse sentido, segundo Schumpeter (1949 como 

citado em Carvalho, 2015) o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente 

                                                 
2 Laboratório de Análise e Tratamento Informático da Língua Francesa, mantido pelo CNRS – Centro Nacional de Pesquisa Científica e pela 
Universidade de Nancy, na França. (ATILF, 2006). 
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pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou 

pela exploração de novos recursos e materiais. 

De acordo com Swedberg (2000), uma das ideias mais significativas sobre 

empreedorismo, dentro das ciências sociais, foi traçada pelo trabalho de Max Weber (1864-

1920). Weber, no último período de sua vida, procurou investir na tentativa de desenvolver 

uma tipologia sociológica, a visão se Weber de Empreededorismo é frequentemente 

identificada como teoria do Carisma, de acordo com sua interpretação um tipo especial de ser 

humano que faz o seguirem por essa característica e virtude da sua personalidade extradinária. 

Segundo Chiavento (2008, p. 6), 

. . . no campo da psicologia, os estudos sobre o empreendedor estão divididos em dois 

grupos: 1) um grupo cujo principal objetivo é isolar a personalidade empreendedora e 

2) e outro que é de natureza psicológico-social, no qual a personalidade do 

empreendedor é vista como decisivamente moldada como algo de “fora”, como 

influência dos pais ou forma como que a criança foi socializada. 

Alguns dos principais estudiosos sobre o tema do empreendedorismo pelas teorias da 

psicologia são David Mclelland, com sua obra the achieving society (1961) e Everest Hagen 

com a obra on the theory of social change (1962). A teoria de Mclelland, está focada que o 

empreendedor é motivado por realização é aquele que faz acontecer ao passo que a tese de 

Hagen é que as pessoas que nascem em ambientes não favoráveis desenvolvem características 

psicológicas favoráveis ao empreendedorismo. 

McClleland (1972 como citado em Carvalho, 2015) discute ainda a relação entre 

inovação e necessidade de realização. O autor afirma que a necessidade de realização leva os 

indivíduos a terem comportamentos criativos e isto levaria ao descobrimento de novos 

processos e produtos. Com essa abordagem ele enfantiza a importância do comportamento ao 

empreendedorismo. 

Perante avaliação e sua exploração e, ainda como a descobre e avalia. Já Druker 

acredita que o empreendedor é um visionário, o empreendedor vê a mudança como norma; ele 

sempre está buscando a mudança, reage a ela, e a explora como sendo uma oportunidade. No 

olhar de Drucker (1987), os empreendedores criam algo novo, algo diferente; eles mudam ou 

transformam valores. Filion (1999) traz o conceito de empreendedorismo dentro das 

organizações, intra-empreendedor e apresenta a chamada teoria visionária, a partir de uma 
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abordagem sistêmica, onde vida pessoal e profisional interagem com objetivos e estratégias 

de futuro. 

Ray (1993) sustenta em sua teoria  que  os traços comportamentais do empreendedor 

estão diretamente ligados ao seu êxito empresarial bem como essas mesmas carcaterísticas 

gerarão um construto da cultura e dos valores da organização que direge.  

Para Timmons (1989) o empreeendedor é aquela pessoa que percebe a oportunidade , 

organiza os recursos e equipe para criação da empresa e possui persistência para alcançar o 

resultado.  

Dolabela (1999) utiliza o conceito da  Teoria Empreendedora dos Sonhos, significa o 

sonho estruturante assim chamado porque desenvolve o potencial dos indivíduos a partir da 

escolha dos seus projetos de vida , articulando sinergicamente desejos, valores e visão de 

mundo. 

A revisão da literatura efetuada nesta investigação sobre conceitos de 

empreendedorismo não tem a pretensão de ser exaustiva, mas ratifica a diversidade sobre o 

entendimento dessa temática, o quadro a seguir ilustra de forma resumida seus autores e as 

suas definições: 

Autor Definição sobre Empreendedorismo 

Cantillon (1755)  Empreendedores como auto-empregados que se ajustam ao risco, 

quando o retorno é incerto. Especulador. 

Knight (1921) Indivíduo que toma decisões em condições de incertezas. 

Schumpeter (1934) Indivíduo que inova, motor da economia capitalista.  

McClelland (1961) Controla meios de produção e produz mais que consome. 

Drucker (1969) Alguém que procura maximizar as oportunidades. 

Weber (1969) Empreendedor com pensamento administrativo com o objetivo de 

aumentar a produtividade e os lucros da sociedade industrial 

empreendedor 

Kirzner (1982) Faz arbitragem de informação imperfeita. 

Timmons (1989) O empreeendedor percebe a oportunidade, organiza e busca recursos 

para viabilizar. 

Ray (1993) Os traços comportamentais do empreendedor estão diretamente ligados 

ao seu êxito empresarial  

Venkataraman  (1997) O empreendedor envolve o estudo de fontes de oportunidades, ou seja, o 

processo de sua descoberta, 

Filion (1999) Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza 

visões  unindo aspectos pessoais e profissionais 

Dolabela (1999) O sonho estruturante assim chamado porque desenvolve o potencial dos 

indivíduos a partir dos seus projetos pessoais 

Quadro 1 – Definições  sobre Empreendedorismo  

Fonte: Adaptado de Gaspar (2003, p. 192-193). 
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 Segundo  Dornelas (2001), o movimento do empreendedorismo no Brasil começou a 

tomar forma na década de 1990, quando entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Expostação de 

Software) foram criadas, antes disso praticamente não se falava em empreendedorismo no 

Brasil, o histórico da entidade softex pode ser confundido com o histórico de 

empreendedorismo no Brasil, os programas criados no âmbito desse programa em todo o país 

foram junto a incubadoras de empresas universidades, cursos de ciências da computação e 

informática, seguem alguns exemplos, citados por Dornelas (2001): 

 Os programas Softex e Genesis3 estimulando o ensino da disciplina em 

universidades e a geração denovas empresa de software (start-ups); 

 Ações voltadas à capacitação do empreendedor como programas empretec e jovem 

empreendedor do SEBRAE e ainda o programa Brasil Empreendedor, do Governo Federal, 

dirigido à capacitação de mais 1 milhão de empreendedores em todo país; 

 Os diversos cursos e programa sendo criados nas universidades brasileiras para o 

ensino de empreendedorismo. É o caso de Santa Catarina, com o programa Engenheiro 

Empreendedor, que capacita alunos de graduação em engenharia de todo o país.  Destaca-se 

também o programa REUNE, da CNI (conderação Nacional da Indústria) de difusão do 

empreendedorismo nas escolas de ensino superior no país. 

 

Os estudos sobre empreendedorismo revelam a complexidade e complementariedade 

dos conceitos, influenciados não só pelas capacidades, atitudes e considerações pessoais e 

comportamentais, como, também, pelo ambiente institucional e pelo padrão de oportunidades 

predominante em determinada sociedade, sem deixar de lado o papel exercido pelo 

empreendedor na geração de riquezas e empregos e desenvolvimento local sustentável, aqui, 

se percebe a importância sobre esse tema e a relevância de se saber como o mesmo está sendo 

trabalho no Ensino Superior. 

 Compreender as bases conceituais do projeto político pedagógico que a Universidade 

está adotando ou não para a Educação Empreendedora é imprescindível, pois esse espelha sua 

atuação para o desenvolvimento local. 

 

                                                 
3 Geração de novas empresas de Software, informação e serviços que apoioam atividades de empreendedorismo em software. 
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1.1.2 Educação Empreendedora 

A atual profusão de terminologias existências no meio acadêmico sobre 

empreendedorismo, bem como, a crescente utilização de técnicas e métodos de ensino, faz 

com que precisamos analisar  a educação empreendedora nos seus diferentes ângulos, isto é, 

quem são os seus públicos-alvo, quais os métodos que estão sendo utilizados, quais são os 

significados e definições dos ensinamentos aplicados, quais estratégias e quais os resultados 

de avaliação e de impacto.  De acordo com Lopes (2010, p.18): 

Muitos fatores contribuem para o surgimento do empreendedor, família, etnia, cultura 

religião, exposição a negócios, modelos, experiências de trabalho. Destacam-se 

também as influências da educação e do treinamento que contribuem para encorajar o 

empreendedorismo, ao desenvolver atitudes, conhecimentos e habilidades, além da 

conscientização sobre as possibilidades de carreira de empreendedor. 

Sob essa perspectiva segundo a autora interessa aos países incentivar a cultura 

empreendedora, por isso houve por parte das instituições uma difusão do ensino de 

empreendedorismo no mundo.  

Os dois termos mais freqüentes utilizados neste campo são o da educação empresarial 

e o de educação empreendedora. O termo educação empreendedora é usado principalmente 

centrado mais amplamente no desenvolvimento pessoal, mentalidade, habilidades, enquanto o 

termo educação empresarial para se concentrar mais no contexto específico da criação de um 

empreendimento, para se aventurar por conta própria. Podemos observar na figura  1 

exemplos que  ilustram a progressão ao longo do tempo no sistema educacional das definições 

das   abordagens pedagógicas  de empreendedorismo.  
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Figura 1 – Visão geral dos termos e definições atualmente utilizados na educação empreendedora 

Fonte:  Lackéus (2015). 

 

Em seu estudo sobre educação empreendedora, Mwasalwiba (2010) fez uma revisão 

de 20 artigos de especialistas de diferentes países a fim de observar algumas práticas e 

percepções sobre essa temática.  O autor  observou que o empreendedorismo é mais 

direcionado para os quesitos de desenvolvimento econômico do que o social, seguindo a 

Crença de que o empreendedorismo é a solução para alguns problemas econômicos, geração 

de emprego, renda e criação de empresas. Podemos constatar isso em seu estudo sobre 

educação para o empreendedorismo onde possui  dois objetivos mais pontuados o de criação 

de empresas 27%  e o de promover, atitudes, valores  e espírito empreendedor 34% . 

Conforme ilustração da figura 2: 

 

Figura 2 – Objetivos da educação empreendedora  

Fonte:  Mwasalwiba (2010). 

http://www.emeraldinsight.com/action/showImage?doi=10.1108/00400911011017663&iName=master.img-003.jpg&type=master
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 A comissão europeia em 2002, reconhecia duas dimensões associadas ao ensino do 

empreendedorismo, um conceito mais abrangente pouco centrado na criação de negócios e 

mais focado em desenvolvimento de competências e um segundo direcionado para a parte 

técnica de constituição do empreendimento. Podemos observar que as dimensões da comissão 

europeia são espelhadas no estudo de Samwel Mwasalwiba (2010), quanto aos temas 

abordados no ensino de empreendedorismo, o estudo demonstra: 32% relacionado a 

comportamento empreendedor, 9% a reconhecimento de oportunidades, 32% a habilidades 

pessoais, 9% Gestão de Negócios e 18% a novas empresas, conforme observado na figura 3: 

 

 

Figura 3 – Key Terms in Definitions/Meaning da Educação Empreendedora  

Fonte:  Mwasalwiba (2010). 

 

Guimarães (2002 como citado em Rabbior, 1990) descreve que os objetivos dos cursos 

de empreendedorismo não são apenas ensinar a criar e gerenciar novos negócios, mas, sim, 

reinventar o ensino para que estimule os estudantes a possuirem posturas de um pensar 

estatégico criativo que reforce a sua autonomia e reforce a sua auto-estima, para aumentar sua 

capacidade de obter sucesso nos seus esforços profissionais e pessoais. Nesse sentido, a 

criação de empresas e o desenvolvimento de processos tecnológicos ou gerenciais inovadores 

ocupam posição secundária nos objetivos da formação empreendedora. Devem ser analisados 

como conseqüência de um processo cujos objetivos parecem ser mais amplos. 

Alguns autores compreendem que a educação para o empreendedorismo estão 

vinculados na formação do indvíduo ou no seu seu desejo antes de abertura de um negócio, 

estaria focado mais na fase de criação de oportunidade. Nesse ponto, Lopes (2010) referenda 

categorização utilizada pelo projeto de Entlearn  em Hytti e O’ Gormann (2004), com quatro 

objetivos destacados, conforme tabela 1: 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/showImage?doi=10.1108/00400911011017663&iName=master.img-002.jpg&type=master
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1. Aprender sobre empreendedorismo 

2. Aprender e comporta-se de forma empreendedora (foco no indivíduo) 

3. Aprender a ser tornar empreendedor (foco no negócio) 

4. Outros 

Tabela 1 – Objetivos da educação empreendedora   

Fonte: Lopes (2010, p. 25). 

  

A Estratégia da Europa para 2020 é incentivar a educação empreendedora nas 

instituições de educação pois   reconhece que, para que a Europa possa fazer face aos desafios 

económicos e sociais que enfrenta, é essencial que os seus cidadãos se tornem mais 

empreendedores em todas as esferas. Nesse sentido, a Comissão Europeia (2013) adotou a 

seguinte definição de empreendedorismo, como competência: 

Sense of initiative and entrepreneurship refers to an individual's ability to turn ideas 

into action. It includes creativity, innovation and risk-taking, as well as the ability to 

plan and manage projects in order to achieve objectives. This supports individuals, not 

only in their everyday lives at home and in society, but also in the workplace in being 

aware of the context of their work and being able to seize opportunities, and is a 

foundation for more specific skills and knowledge needed by those establishing or 

contributing to social or commercial activity. This should include awareness of ethical 

values and promote good governance. 

Podemos observar que a definição do objetivo de educação empreendedora adotado 

pela Comissão Europeia é amplo. Empreendedorismo como competência é visto como a 

capacidade de um indivíduo de transformar ideias em ação, inclui criatividade, inovação e 

assumir riscos, bem como a capacidade de planejar e gerir projetos para atingir esses 

objetivos. Isto ajuda os indivíduos a desenvolverem competências que poderão ser utilizadas 

nas suas vidas e no seu trabalho agindo como agentes de transformação social. O 

empreendedorismo como uma competência refere-se não apenas à aquisição de atitudes, 

habilidades e conhecimentos, mas também implica a capacidade de um indivíduo com a partir 

da competência desenvolvida agir e transformar ideias em realidade. A educação para o 

empreendedorismo deve, portanto, trabalhar para equipar e capacitar o indivíduo a tomar tais 

ações. Da mesma forma para a atividade empresarial, não está estreitamente ligada à vida 



 

 

34 

 

econômica, como o mundo do trabalho e do comércio, mas se estende mais amplamente a 

outras áreas da atividade humana, como a sociedade, o governo e o lar. A educação para o 

empreendedorismo, por sua vez, precisa refletir isso; tais como a inclusão de considerações de 

empreendimento social, inovação social e criatividade mais amplamente. 

Da mesma forma, para Comissão Europeia a atividade empresarial não se relaciona 

apenas com atividades externas, como a criação de um novo negócio, mas também com ações 

inovadoras e criativas dentro de uma organização existente. O termo “atividade 

intraempresarial” é freqüentemente usado para descrever tal atividade dentro das organizações 

existentes - e precisa ser considerado e incluído na educação para o empreendedorismo. 

Paralelamente a esta definição ampla de empreendedorismo tem sido utilizada da definição da 

UNESCO (2013)4. A posição da UNESCO na sua definição é clara quando reforça todas as 

formas de aprendizagem, educação e formação que contribuam para o espírito empreendedor, 

competência e comportamento; Com ou sem objetivo comercial.  

Recentemente a Comissão Europeia (2013), reafirmou a mensagem de que, para 

desenvolver as competências para o  século XXI5, precisamos repensar a educação e os 

esforços devem concentrar-se no desenvolvimento de competências empreendedoras, como o 

pensamento crítico, a iniciativa, resolução de problemas e trabalho colaborativo: “Rethinking 

Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes’ has re-emphasised the 

message that, in order to build 21st century skills, efforts should be concentrated on 

developing entrepreneurial skills such as critical thinking, initiative, problem-solving and 

working collaboratively”.6 

Em continuidade aos estudos sobre educação empreendedora, Sirelkhatim & Gangi 

(2015), fornecem um mapa detalhado dos conteúdos e métodos curriculares do ensino de 

empreendedorismo  que poderiam ser agrupados em três, o primeiro  utiliza excessivamente 

conteúdo teórico e o ensino centrado no professor e ensina “sobre” empreendedorismo e visa 

aumentar a consciência dos alunos sobre o empreendedorismo como opção de carreira O 

segundo e o terceiro temas de ensino "para" e "através" do empreendedorismo - visam formar 

empreendedores  e são mais centradas no aluno, e são concebidas para construir competências 

empreendedoras, ao invés  de  conteúdo. Isso acontece através da criação de um ambiente 

                                                 
4 UNESCO. “All forms of learning, education and training which contribute to entrepreneurial spirit, competence and behaviour; with or 
without a commercial objective”.  2013. 
5 Recommendation of the European Parliament and of the Council (18.12.06) on key competencies for lifelong learning, 2006/962/EC p.8 
6 Rethinking Education Communication COM (2012) 669. Recuperado de 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0669:FIN:EN:PDF 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0669:FIN:EN:PDF
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onde os alunos podem imitar o negócio real. A seguir figura quartro  que ilustra o 

mapeamento realizado: 

 
Figura 4 – Teaching methods  used in the suggested themes 

Fonte: Sirelkhatim & Gangi (2015, p. 8). 

 

A pesquisa dos autores foi realizada  a partir da revisão de 129 artigos incluídos nas 

revistas Associação de Escolas de Negócios (ABS) no intervalo de tempo entre 2005 a 2014. 

e também examinar  os conteúdos curriculares e os métodos de ensino dos  dois melhores 

programas classificados pela Princeton Review-websites, que são fornecidos pelas  

instituições credenciadas. Como resultado dessa pesq 

Embasados nos estudos realizados, entende-se nessa pesquisa como educação 

empreendedora o conceito que vai além da abertura de Empresas, mas como uma abordagem 

ampliada, conforme descreve Carvalho (2015, p.153) que, segundo a autora, tentando clarear 

o conceito do que é educação empreendedora e do que não é diferencia ambas, utilizando-se 

como fonte de pesquisa o Ministério de Educação de Portugal conforme figura 5:  

 

Educação para o Empreendedorismo é Educação para o Empreendedorismo não é  

Ensino transversal para a vida Ensino de gestão empresarial 

Centrado na ação Centrado nos saberes 

Focalizado nos processos e nos resultados Focalizado nas tarefas 

Coerente e constante Esporádico 

Integrado e multidisciplinarmente Isolado 

Contextualizado Disciplinado 

Ensino transversal para a vida Descontextualizado 

Centrado na ação  

Figura 5 – Educação empreendedora  

Fonte: Portugal (2006). 
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Boava (2003) compartilha com Carvalho (2015)  quando argumenta que é preciso  

tratarmos o empreendedorismo  de uma forma mais ampla,  construir  programas educativos 

que ultrapassem a visão disciplinar, mas sim interdisciplinar e transdiciplinar. Isso pode ser 

pela seguinte afirmação do autor: 

Quando se diz que o empreendedorismo é interdisciplinar, pretende-se demonstrar que 

há o estabelecimento de relações entre a área e outros ramos de conhecimento; sendo 

sua esfera de atuação comum a duas ou mais disciplinas. Multidisciplinar, revela que a 

área contém, envolve e distribui-se por várias disciplinas e pesquisas. 

Transdisciplinar, indica que o empreendedorismo busca fora e além de si mesmo 

respostas a suas indagações, fazendo emergir dados que proporcionam uma nova visão 

de sua natureza e realidade. (Boava, 2006, p. 3). 

Finalmente para concluir esse tópico, a literatura sobre ensino do empreendedorismo 

permite observar que na grande maioria dos casos a mesma está focada no desenvolvimento 

de competências de gestão e planos de negócios e ofertadas disciplinarmente  (Dubbini & 

Iacobucci, 2004; Li & Matly, 2005; Carvalho et al., 2015). De acordo com Carvalho (2015), 

existem alguns currículos que misturarm formação de competências pessoais  e com  

funcionais de um empreendimento, mas ainda são ofertados disciplinarmente. Paralelamente 

Existem movimentos de alguns estudos recentes que començam a apontar novas dinâmicas 

para se tratar o empreendedorismo, é o que pretendemos como esse estudo. Na sequencia 

iremos abordar o empreendedorismo nas universidades brasileiras, levantando aspectos 

estruturais e metodológicos. 

 

 

1.1.3 Empreendedorismo nas Universidades brasileiras  

Em 2016 a Endeavor7 realizou uma pesquisa de Empreendedorismo nas Universidades 

Brasileiras contou com a participação de cerca de 70 Instituições de Ensino Superior (IES) de 

todas as regiões brasileiras tendo os seguintes resultados há 21% de universitários pensando 

em empreender no futuro e apenas um quarto deles (28%) já cursou uma disciplina na área. 

                                                 
7 Organização Mundial não governamental sem fins lucrativos formado por empresários de fomento ao empreendedorismo. Recuperado de 
www.endeavor.org 
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Ao mesmo tempo, a diferença entre os indicadores reforça o papel do ensino de 

empreendedorismo como um elemento que pode servir como estopim de uma nova opção de 

carreira para o universitário. Entre os alunos de ensino superior no Brasil, 5,7% já 

empreendem (empreendedores), 21% pensam em empreender no futuro (potenciais 

empreendedores) e 73,3% dos alunos não têm a intenção de abrir um negócio (não 

empreendedores), conforme figura 6  Entre aqueles que já têm uma empresa, 30% não têm 

sequer um funcionário e 93% possuem até dez empregados. São, portanto, em sua maioria, 

microempreendedores. A má notícia, segundo a pesquisa, entretanto, é que não há grande 

ambição para mudar esses números, visto que apenas 10% deles querem ter mais de 25 

funcionários em cinco anos. Além do baixo impacto na geração de empregos, a inovação é 

rara entre aqueles que estão empreendendo na universidade: só 4% desses estudantes- -

empreendedores consideram ter um produto ou serviço novo no mercado nacional. Inovar não 

está na cabeça dos atuais empreendedores nem dos futuros, haja vista que 75% dos potenciais 

empreendedores não pretendem oferecer um produto ou serviço novo para o Brasil, e só 1,4% 

quer criar algo inovador no mundo. Esses números poderiam ser diferentes, especialmente em 

se tratando de alunos imersos em centros de pesquisa e ensino. 

 

 

Figura 6 – Perfis dos universitários 

Fonte: Endeavor (2016). 

 

Para mais de 70% daqueles que não querem empreender, a primeira opção de carreira 

é trabalhar no setor público (43%) ou em uma grande empresa (27%). Mais de 30% explicam 

a opção por causas relacionadas à renda (insegurança financeira e falta de recursos). Outros 

30% dos alunos alegam que o principal motivo para não empreender é nunca ter pensado 

profundamente no assunto. Percebe-se que esses alunos, em sua maioria, têm o perfil oposto 

Perfis dos Universitários Pesquisa Endeavor 
2016

empreendedor

não empreendedor 73%

Potencial Empreendedor
(sem prazo)

Potencial Empreendedor
(até 3 anos)
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do empreendedor. Segundo a pesquisa de perfis empreendedores da Endeavor, realizada em 

2015, enquanto aquele que tem um negócio é mais amante do risco, o não empreendedor 

evita-o ao sonhar com um posto de trabalho estável em que não se arrisque financeiramente. 

Já os dados da pesquisa GEM Brasil 2014 revelam que apesar do empreendedorismo 

ser tema de interesse nos âmbitos empresarial, político e acadêmico em função de sua 

importância para o desenvolvimento econômico de um país, constata-se que grande parte dos 

empreendedores nacionais, o equivalente a 90%, não participou de atividades relacionadas à 

empreededorismo em qualquer tempo, seja ao longo de sua formação educacional formal, nos 

níveis de ensino fundamental, médio e superior, seja por meio de participação em atividades 

dessa natureza em modalidades educacionais diversas (independentes da educação formal). 

Quando considerados os não-empreendedores esse percentual sobe para 94%.  

Perante essas estatísticas é possível perceber que existe um campo fértil para trabalhar 

o conceito do Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras. 

A pesquisa da  Endeavor (2016) destaca que somente 28,4% dos universitários já 

cursaram uma disciplina diretamente relacionada ao empreendedorismo. Entre aqueles que 

não cursaram, um terço apontou que o principal motivo está relacionado a acesso à disciplina: 

21,2% não o fez, porque o seu curso não oferece a disciplina e 12,7%, porque sequer sabe se 

há alguma disciplina de empreendedorismo disponível em sua instituição de ensino. Por outro 

lado, 61,5% dos professores afirmaram que sua universidade oferece alguma disciplina de 

empreendedorismo. É uma divergência que pode indicar, junto aos dados comparado a oferta 

das disciplinas que estão concentradas em cursos específicos, ou seja, em cerca de 50% dos 

cursos de engenharias e ciências sociais aplicadas (administração e outras), há disciplinas de 

empreendedorismo. Em contrapartida, outras áreas de conhecimento têm pouquíssima oferta 

de disciplinas, como ciências agrárias, da saúde, biológicas e humanas - em torno de 30% de 

oferta das disciplinas para esses cursos.  

A pesquisa da Endeavor de 2014 já evidenciava a ênfase que era  dada ao 

Empreendedorismo nas áreas de Gestão, as  disciplinas de Ensino Empreendedor não estavam  

tão bem distribuídas entre os diferentes cursos do ensino superior. O curso de administração, 

por exemplo, possuiam 65% que tinham realizado  a disciplina contra apenas 30% dos alunos 

de ciências da saúde que participaram de alguma disciplina do tema. A pesquisa evidenciava 

já naquela ocasião que  o empreendedorismo dentro da Universidade ainda é liderada pela 

Gestão. Nesse sentido, cabe salientar a importância da análise das práticas metodológicas 

utilizadas pelas Universidades para o Ensino de Empreendedorismo, bem como, suas 



 

 

39 

 

abordagens conceituais e o quanto estas são transversais, interdisciplinares e 

transdisciplinares nos Currículos Universitários. Em 2016 ainda está concentrada em Gestão 

como podemos observar na figura de número 7, onde 44,1% das disciplinas de 

empreendedorismo são ofertadas pela faculdade de administração.   

 

 

Figura 7 – Empreendedorismo dentro das universidades 

Fonte: Endeavor (2016).  

 

A participação docente também foi pesquisada e cerca de 22% dos professores se auto 

avaliaram como lideranças contribuintes na promoção do empreendedorismo na sua 

universidade, em contrapartida 47,9 %  dos professores responderam que são uma pessoa sem 

muito contato com esse movimento, conforme podemos oberservar na figura 8. 

 

 

Figura 8 – % de professores que se consideram ativos no processo de empreendedorismo 

Fonte: Endeavor (2016).  
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Por fim, vimos nos pontos anteriores que existem um conjunto de aspetos que sugerem 

a importancia dos  estudos no campo do ensino do empreendorismo, pricipalmente  nas 

universidades brasileiras. Filion & Dolabela (2000) veem o empreendedorismo como um 

instrumento muito forte não só de desenvolvimento de geração de riqueza, mas também como 

um fenômeno social e cultural, sengundo o autor a Pedagogia Empreendedora pode levar a 

mudanças sociais significativas. As universidades são peças importantes nos  territórios pois 

podem ser  geradoras de inovação e podem mudar significativamente o contexto social onde 

estão inseridas conforme iremos relatar no próximo item dessa tese. 

 

 

1.1.4 Empreendedorismo e Ecossistemas de Inovação 

A inovação é hoje a palavra de ordem no mercado podemos  em alguns momentos de 

tanto repeti-la , correr  o risco de nos tornarmos tradicionais e arcaicos, ela está sempre de 

alguma forma associada ao empreendedorismo e muitas vezes possui diferentes 

entendimentos e conceitos. A maioria das pessoas não hesita em reconhecer a importância da 

inovação e a necessidade dela para as sua vidas, no sentido de garantir sua própria 

sobrevivência e desenvolvimento, mas inovação não é apenas gerar ideias é colocar as 

mesmas em prática. Como o próprio nome diz é inovação, é o ato de colocar em ação  na 

pratica. Nesse sentido, é fundamental conhecer conceitualmente o que é inovação para Tidd 

(2009) a inovação  pode asssumir quantro formas ou como autor denomina quatro Ps 

(produto, processo, posição, paradigma) assim descritas:  

 Inovação de produto: mudanças na coisas (produtos/serviços) que uma empresa 

oferece; 

 Inovação de processo-mudanças mas formas (produtos/serviços) são criadas e 

ofertadas ou apresentadas ao consumidor; 

 Inovação de posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos; 

 Inovação de paradigma-mudanças nos modelos mentais básicosque norteiam o que 

a empresa faz. (Tidd, 2009, p. 29). 
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Já a inovação segundo o Manual de Oslo8 (1990, p. 23)  pode ser assim definida: 

Uma empresa pode realizar vários tipos de mudanças em seus métodos de trabalho, 

seu uso de fatores de produção e os tipos de resultados que aumentam sua 

produtividade e/ou seu desempenho comercial. O Manual define quatro tipos de 

inovações que encerram um amplo conjunto de mudanças nas atividades das 

empresas: inovações de produto, inovações de processo, inovações organizacionais e 

inovações de marketing. 

Na atualiadade a inovação não é mais desenvolvida apenas dentro das empresas em 

seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, as tecnologias de comunição e informação 

possibilitaram acesso ao conhecimento a vários laborátorios e pesquisas no mundo, bemo 

como acesso, a diferentes banco de dados pesquisas e pessoas no mundo,  possibitando que a 

inovação fossem além dos muros empresariais, ou seja, hoje cada vez mais se propaga o 

conceito de inovação aberta, termo cunhado por  Henry Chesbrough (2012) professor e diretor 

executivo do Centro de Inovação Aberta da Universidade de Berkeley. O conceito de 

inovação aberta consiste em buscar através da cocriação com agentes externos à empresa, por 

exemplo, com fornecedores, clientes, universidades, centros de pesquisas etc, esse processo  

acelerar o processo de criação e aumentar o potencial criativo e inovativo organizacional.  

A nova economia, baseada no conhecimento, quebrou muitos conceitos estabelecidos, 

entre eles o conceito que a indústria é a única que produz a dinâmica do crescimento e da 

inovação, permitiu que o conceito de redes de inovação e de inovação aberta tomassem largas 

porporções ,não estamos mais focados na geração de átomos, mas sim na geração de  

conhecimento, onde um novo modelo orgânico  de geração de riqueza nasce, nesse sentido  as  

Universidades são fornecedoras do conhecimento. Segundo Audy (2016), as universidades 

Empreendedoras precisam criar “habitats de inovação” ambientes de inovação, onde  passam  

integrar conhecimento cientifico e tecnológico aplicado, gerado nas universidades e  a 

                                                 
8 O Manual de Oslo foi editada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)  em 1990 tem o objetivo de 
orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de P&D para inovação de 

países industrializados. No Brasil, a primeira tradução para o português foi produzida e divulgada pela FINEP em meio eletrônico, em 2004. 

Recuperado de http://www.finep.gov.br/images/a-finep/biblioteca/manual_de_oslo.pdf  

 

http://www.finep.gov.br/images/a-finep/biblioteca/manual_de_oslo.pdf
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dinâmica empresarial de jovens empreendedores  com uma nova visão dos governos em 

relação ao desenvolvimento, conforme ilustrado na figura 9: 

 

 

Figura 9 – Ambientes de Inovação 

Fonte: Audy (2016, p. 7). 

 

Sob essa perspectiva, ampliou-se muito o papel das Universidades e nos anos 90 

Henry Etzkovitz  criou o  termo Hélice Tríplice com o objetivo de  descrever o modelo de 

inovação com base na relação entre as instituições Governo-Universidade-Empresa conforme 

figura 10, a sinergia entre esses atores e sua cooperação gera o desenvolvimento do tecido 

social e econômico onde estão inserido. Conforme Apêndice 3, o modelo que o parque 

TECNOPUCRS adota  é  o da quádrupla hélice, hoje defindo por Piqué (2016), conforme 

figura 11, é uma das  abordagens mais recentes onde incorpora a sociedade,  pessoas e 

cidadãos. 

 O conceito mais utilizado para entender os parques é o da Hélice Tripla, cunhado por 

Henry Etzkowitz (1995), que prevê, para seu funcionamento ideal, a articulação entre três 

atores: indústria, governo e universidade. Por meio desse modelo, identificam-se as relações 

entre esses três atores e as transformações internas relativas a cada uma das esferas. 

A primeira hélice tem foco nas relações e interações entre a universidade e os 

ambientes científicos, a segunda é composta pelo meio empresarial e a terceira representa os 

diferentes 

Dessa forma, os atores trabalham em espaços propícios à inovação, criando ambientes 

característicos da nova economia baseada no conhecimento.  
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Figura 10 – Tripla hélice 

Fonte: Audy (2016,  p. 13). 

 

 

Figura 11 – Quarta hélice 

Fonte: Audy (2016,  p. 13). 

 

Nesse sentido, a inovação é gerada pelas dinâmicas próprias (internas) de cada hélice e 

pelas relações e interações entre as hélices, criando, em suas intersecções, ambientes híbridos 

em contínua evolução. As sinergias geradas dentro das universidades é o que constrói um 

habitat de empreendedorismo e inovação. 
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Dentre essa nova prespectiva onde o conceito de inovação aberta  esta em pauta na 

sociedade, os laboratórios assumem um novo papel dentro das Universidades, passam ser 

“Living Labs”  onde são definidos como ecossistemas de inovação aberta centrados no 

usuário, baseados em uma abordagem sistemática de co-criação de usuários, integrando 

processos de pesquisa e inovação em comunidades e configurações da vida real. Na prática, o 

Living Labs coloca o cidadão no centro da inovação e demonstrou a capacidade de moldar 

melhor as oportunidades oferecidas pelos novos conceitos e soluções de TIC para as 

necessidades e aspirações específicas de contextos locais, culturas e potenciais de 

criatividade. Em síntese as universidades passam a interagir muito mais com a comunidade e 

sociedade. 

A Rede Europeia possui o European Living Lab9 ENOLL. Essa  associação 

internacional sem fins lucrativos ENOLL, está sediada em Bruxelas, no coração da Europa e 

realiza parceria com universidades e instituições com o objetivo de desenvolver soluções de 

inovações em diferentes área de conhecimentos como por exempo, energia, mídia, 

mobilidade, saúde, agroalimentação, etc. Como tal, a ENOLL está bem posicionada para atuar 

como uma plataforma para melhores práticas de intercâmbio, aprendizado e suporte, e o 

desenvolvimento de projetos internacionais no  Living Lab. 

Já  o  living lab da PUCRS se chama IDEAR10. Esse laboratório (Anexo 4) foi 

inaugurado em agosto de 2016 com o propósito de trabalhar o ensino do empreendedorismo 

de forma interdisciplinar,  o empreendedorismo como algo  mais amplo do que a criação de 

empresas e organizações, mas como competência. Para isso,  seus projetos objetivam 

trabalhar   a atitude empreendedora dos alunos e comunidade em geral, os motivando a serem 

agentes de mudança e impacto social, incentivando a reflexão sobre os problemas do mundo e 

o promovendo o pensamento voltado a solução de problemas ,o que pode culminar em 

projetos, Organizações não Governamentais (ONGS), intraempreendedorismo ou mesmo uma 

nova empresa.A conexão com a sociedade exige que os currículos possuam uma fluidez e 

possam estar integrados com a comunidade, por isso, iremos tratar o tópico aprendizagens 

sem fronteiras onde a interdisplinariedade  e transdisciplinariedade podem ser alternativas 

como pontes desse novo olhar pedagógico. 

 

                                                 
9 Rede de Laboratórios  (ENoLL) é a federação internacional de Living Labs s da Europa fundada em novembro de 2006, conta hoje com 
mais de 170 membros ativos em todo o mundo. Recuperado de http://www.openlivinglabs.eu/aboutus 
10 Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS  que trabalha o empreendedorismo enquanto competência que 

envolve a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes, o exercício da criatividade, do pensamento crítico e do exercício da 
autonomia. Recuperado de http://www.pucrs.br/idear/ 
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1.2 APRENDIZAGEM SEM FRONTEIRAS  

 

 

1.2.1 Interdisciplinaridade e transdiplinaridade  

 A educação é o meio de dar autonomia ao sujeito, de propiciar conscientização, é 

através dela que conseguimos ampliar percepções e com ela devemos promover interações 

que vão além de um olhar disciplinar. Na questão do empreendedorismo ao incentivarmos a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade curricular iremos promover um maior número de 

conexões entre alunos, professores, comunidades e sociedade acelerando o nosso processo 

inovativo. 

O empreendedorismo necessita evoluir para uma abordagem transversal, não limitado 

apenas à fronteira universitária como um sistema dinâmico e aberto, mas, sobretudo, 

fomentado pela sociedade, no âmbito da Universidade. 

Portanto, a Universidade é o caminho de transformação, é um meio em que existe a 

possibilidade do diálogo, do debate, do questionamento e da formação do ser humano. A 

transdisciplinaridade é chave determinante nesse processo de mudança de mentalidade de 

superespecialização das várias disciplinas e da fragmentação do conhecimento. 

A interdiciplinaridade manifesta-se por um esforço de correlacionar as disciplinas por 

demandas no mercado externo indústrias e comerciais ao passo que o mundo acadêmico 

permanece no espaço multicidisciplinar. Para Weil (1993), ainda não se existe um modelo ideal 

para sair do caos da multidisciplinaridade que transforma as universidades em atuais em 

verdadeiras torres de babel.  

Segundo Sommermann (2006), a transdisciplinaridade surge para contrapor a estrutura 

epistemológica vigente no ocidente desde do século XII fragmentada dividida. Até então, o ser 

humano era considerado como constituído de três elementos principais: corpo, alma e espírito. 

XVII, a partir de Descartes, o dualismo passa a ser o pensamento dominante. Ockham e 

Descartes afirmavam a existência de Deus e a existência no homem de um elemento 

transcendente: o spiritus – seguindo Aristóteles -, mas afirmavam que o ser humano não era 

capaz de experimentar a transcendência em vida, nem subsistia como individualidade após a 

morte.  

A segunda grande ruptura epistemológica, segundo Sommermann (2006), ocorreu no 

século XIX, como uma conseqüência inevitável da ruptura anterior. Surgiu então o 

pensamento reducionista, ou o monismo materialista, que descartou do sujeito o espírito e 



 

 

47 

 

ficou apenas com o corpo O universo passou a ser visto como fruto do mero acaso da 

interação das partículas e o ser humano como fruto da simples “evolução natural”. 

Para explorar os conceitos, é importante dar relevo a hierarquização realizada por 

Santomé no qual  apresenta a hierarquização dos níveis de colaboração e integração entre as 

disciplinas: 

1. Multidisciplinaridade. O nível inferior de integração quando, para solucionar um 

problema, busca-se informação e ajuda em várias disciplinas, sem que tal interação 

contribua para modificá-las ou enriquecê-las. Esta costuma ser a primeira fase da 

constituição de equipes de trabalho interdisciplinar, porém não implica em que 

necessariamente seja preciso passar a níveis de maior cooperação. 2. 

Interdisciplinaridade. Segundo nível de associação entre disciplinas, em que a 

cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios reais; isto é, existe 

verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e, conseqüentemente, enriquecimentos 

mútuos. 3. Transdisciplinaridade. É a etapa superior de integração. Trata-se da 

construção de um sistema total, sem fronteiras sólidas entre as disciplinas, ou seja, de 

‘uma teoria geral de sistemas ou de estruturas, que inclua estruturas operacionais, 

estruturas de regulamentação e sistemas probabilísticos, e que una estas diversas 

possibilidades por meio de transformações reguladas e definidas’. (Santomé, 1998, p. 

70). 

A transdisciplinaridade tem origem na Física Quântica quando demonstrou que o 

Quantum é composto Simultânemanente de Ondas e Corpúsculos colocando em cheque a lógica 

da realidade de linhas divisórias e levantou a possibilidade do além. Conforme defende Edgar 

Morin é importante ter o pensamento complexo, ecologizado, sistêmico, capaz de fazer 

conexões com diferentes saberes com o mundo. De acordo com o autor, a supremacia do 

conhecimento fragmentado das disciplinas impede aprender os objetos no seu tecido social, 

complexo. 

Perante os estudos de Dias (2014), apesar de alguma diversidade de conceitos sobre 

interdiciplinaridade, podemos dizer que falamos de interdisciplinaridade sempre e quando 
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houver comparação de duas ou mais áreas diversas de conhecimento. Por exemplo, quando se 

trabalha questões de matemática, sociologia, biologia, português, etc. num projeto de 

reciclagem de lixo numa escola, a conexão e a correlação entre as disciplinas é o que se 

chama interdisciplina. 

O conhecimento já não é mais produto unilateral de seres humanos isolados, o 

relatório da UNESCO11 presidida por Jacques Delors (1998), estabelece os quatro pilares de 

um novo tipo de educação para o século 21, com enfoque em aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver junto e aprender a ser e a prender a viver junto é considerado uns dos 

pilares mais importantes do processo educativo desses novos tempos. Ressalta a 

interdependência do mundo moderno e importância das relações. Tudo está interligado e tudo 

que acontece afetará a todos de uma forma ou de outra.  

Além da multiplicidade dos talentos individuais a educação pode multiplicar-se com a 

riqueza do pluralismo, assim nesse mesmo relatório Gadotti destaca que foi tratada a questão 

da transdiciplinaridade para esse milênio:  

[...] transdisciplinaridade embora com significados distintos, certas categorias como 

transculturalidade, transversalidade, multiculturalidade e outras como complexidade 

e holismo também indicam uma nova tendência na educação que será preciso analisar. 

Como construir interdisciplinarmente o projeto pedagógico da escola? Como 

relacionar multiculturalidade e currículo? É necessário realizar o debate dos PCN. 

Como trabalhar com os “temas transversais”? O desafio de uma educação sem 

discriminação étnica, cultural, de gênero. (Gadotti, 2000, p.10). 

Segundo Gardner (2001), a  educação contemporânea  necessita de  profundas e 

significativas transformações com novos olhares, não apenas de renovação de conceitos, mas 

também  da compreensão de novos mundos físicos, biológicos e dos seres humanos. 

A conectividade que nos proporcionam a tecnologia da informação na sociedade do 

conhecimento modificou a nossa forma de trabalhar e processar o conhecimento, 

consequentemente há uma maior possibilidade de compartilhar, interagir, na medida em que a 

comunidade e sociedade estão vivas dentro dos ambientes de estudo, ficando cada vez mais 

                                                 
11 O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, é também conhecido como Relatório Jacques 
Delors, foi concluído em setembro de 1996. 



 

 

49 

 

difícil encapsular conteúdos   numa disciplina.  A atual cultura cria conhecimento e o 

conhecimento cria cultura, em um processo organizado na interação social.  

No  ensino brasileiro continuam a reforçar programas por disciplinas, como podemos 

observar nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)12 onde reforçam estruturas 

pedagógicas  fragmentadas, em contraponto a essa visão, Antunes (2010, p. 48 como citado 

em Fazenda, 2003, p. 12) traz o seguinte conceito de interdisciplinaridade “. . . delineia que a 

exigência interdisciplinar que a educação indica reveste-se sobretudo de aspectos 

pluridisciplinares e transdisciplinares e que permitirão novas formas de cooperação, 

principalmente o caminho no sentido de uma policompetência.” 

Para essa mesma autora, Antunes (2010, p. 52 como citado em Fazenda, 2003, p. 13). 

“. . . para a aquisição conceitual interdisciplinar seria o abandono das posições acadêmicas 

prepotentes, unidirecionais e não rigorosas que fatalmente são restritivas, primitivas e 

"tacanhas", impeditivas de aberturas novas, camisas-de-força que acabam por restringir 

alguns olhares, tachando-os de menores.” 

É por isso que o interdisciplinar provoca atitudes de medo e de recusa. Porque 

constitui uma inovação. Todo novo incomoda. Porque questiona o já adquirido, o já 

instituído, o já fixado e o já aceito. Se não questionar, não é novo, mas “novidade”. O 

conservadorismo universitário tem um medo pânico do 30 novo que questiona as 

estruturas mentais. É até compreensível essa resistência. Afinal, seria o 

interdisciplinar algo sério? Podemos conhecer tudo? Não levaria a um novo tipo de 

enciclopedismo? Não conduziria a conhecimentos superficiais, desprovidos de 

critérios de objetividade? O que se encontra em jogo, no fundo, é certa concepção do 

saber, é todo o modo de se conceber sua repartição e o processo de seu ensino. Porque 

o interdisciplinar aparece como um princípio novo de reorganização das disciplinas 35 

científicas e de reformulação das estruturas pedagógicas de seu ensino.” (Japiassu, 

1992, p. 1). 

                                                 
12  Programa Curriculares Nacionais  determinados  na própria Leis magna do Ensino Brasileiro, especificamente a LDBEN1 9394 de 12 de 
dezembro de 1996 e as especificidades dos pela lei  Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Brasileiro. 
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As diferentes abordagens dos autores pesquisados Japiassu (1992), Antunes (2010), 

Weil (1993), Sommermann (2006), Fazenda (2003), Dias (2014) sobre os conceitos de 

interdisciplinaridade e transdisiplinaridade convergem sobre os seguintes aspectos: 

repressentam a união de diferentes saberes, ultrapassam fronteiras (abrangem comunidade e 

sociedade), defendem o diálogo e a interação entre os atores sujeitos da ação educativa. 

Segundo Antunes (2010), as relações interdisciplinares podem ser confundidas no contexto 

educativo, nesse sentido é preciso ter clareza do termo para compor uma verdadeira 

interdisciplinaridade pedagógica, para isso é necessário percorrer projetos em parcerias com 

atores locais e coerentes com a realidade. 

 

 

1.2.2 Educação de Adultos   

O objetivo desse estudo é como as Tecnologias de Informação e Comunicação TIC 

podem potencializar o empreendedorismo transdisciplinar na PUCRS de acordo com a 

percepção dos alunos? Sendo assim, o nosso público é adulto, nesse sentido é fundamental 

conhecer os pressupostos embasados na educação de adultos, ou seja, na Andragogia, que é 

conceituada como a arte ou ciência de ajudar os adultos a aprender, termo cunhado pelo autor 

Malcolm Knowles, na década de 1970. Na figura 12 podemos observar uma análise 

comparativa do autor entre pedagogia e Andragogia. 

  Modelo Pedagógico Modelo Andragógico 

Papel 

da 

Experiência 

A experiência daquele que aprende é 

considerada de pouca utilidade. O que 

é importante, pelo contrário, é a 

experiência do professor. 

Os adultos são portadores de uma 

experiência que os distingue das crianças e 

dos jovens. Em numerosas situações de 

formação, são os próprios adultos com a 

sua experiência que constituem o recurso 

mais rico para as suas próprias 

aprendizagens. 

Vontade 

de 

Aprender 

A disposição para aprender aquilo que 

o professor ensina tem como 

fundamento critérios e objetivos 

internos à lógica escolar, ou seja, a 

finalidade de obter êxito e progredir 

em termos escolares. 

Os adultos estão dispostos a iniciar um 

processo de aprendizagem desde que 

compreendam a sua utilidade para melhor 

afrontar problemas reais da sua vida 

pessoal e profissional. 

Orientação 

da 

Aprendizagem 

A aprendizagem é encarada como um 

processo de conhecimento sobre um 

determinado tema. Isto significa que é 

dominante a lógica centrada nos 

conteúdos, e não nos problemas. 

Nos adultos a aprendizagem é orientada 

para a resolução de problemas e tarefas 

com que se confrontam na sua vida 

cotidiana (o que desaconselha uma lógica 

centrada nos conteúdos) 
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Motivação 

A motivação para a aprendizagem é 

fundamentalmente resultado de 

estímulos externos ao sujeito, como é 

o caso das classificações escolares e 

das apreciações do professor. 

Os adultos são sensíveis a estímulos da 

natureza externa (notas, etc), mas são os 

fatores de ordem interna que motivam o 

adulto para a aprendizagem (satisfação, 

auto-estima, qualidade de vida, etc) 

Figura 12 – Análise comparativa entre pedagogia e andragogia  

Fonte: Goecks (2004, p. 3 embasado no Estudo de Knowles, 1970). 

 

Dentre as principais características estudadas no aprendizado de adultos podemos 

observar que os adultos quando aprendem:  acumulam experiências ao longo da vida que 

merecem ser aproveitadas e são ricos para o aprendizado, possuem  prontidão para aprender e 

estas são  vinculadas a seu papel social, sua  perspectiva de tempo e motivação está ligada a 

aplicação daquilo que está sendo aprendido, a aprendizagem  precisa ter utilidade, orientada 

para resultados e procura relevância daquilo que aprende. Segundo Barreto (1986), a 

Educação de adultos foi amplamente  trabalhada no Brasil  através da obra do educador Paulo 

Freire, onde o autor coloca que os educandos  tem conhecimentos e que não podem ser 

esquecidos no ato de aprender, que o conhecimento forma-se na relação com a realidade, 

conhece-se o desconhecido a partir do já conhecido; o já conhecido do adulto está centrado 

em sua própria realidade e  não há educação sem análise de contexto social, para Barreto 

(1986), Freire era um apóstolo do diálogo, para ele uma relação educativa que alicerça uma 

relação democrática, educadores e educandos possuem saberes diferentes; a diferença do 

saber entre educando e educador permitem a troca ou diálogo. Todos esses pressupostos da 

autonomia e da aprendizagem são baseados nos pressupostos Andragógicos.  

Os sistemas educacionais nesse milênio mudam a sua atuação na construção do 

conhecimento e segundo Coutinho (2011) numa sociedade onde existe uma oferta violenta de 

informação a postura do professor não deve ser de uma mero transmissor de conhecimento, 

mas sim de um mediador de aprendizagem, ultrapassando os muros escolares a interagir com 

os alunos em diversos contextos.  Essa pratica vem ao encontro dos fundamentos da teoria de 

aprendizagem de adultos desenvolvida por Lindeman em 1926 “The Meaning of Adult 

Education” e que foram destacados por Goecks (2004, p. 3 como citado em Lindemann, 

1926), são eles:  

1. Adultos são motivados a aprender à medida em que experimentam que suas 

necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isto estes são os pontos mais 

apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do adulto.  
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2. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida; por isto as unidades 

apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as situações de vida 

e não disciplinas. 

 3. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; por isto, o centro da 

metodologia da educação do adulto é a análise das experiências.  

4. Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos; por isto, o papel do 

professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e não apenas 

transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los.  

5. As diferenças individuais entre pessoas cresce com a idade; por isto, a educação de 

adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. 

A aprendizagem e a educação de adultos são componentes essenciais da aprendizagem 

ao longo da vida.  A capacidade de conseguirmos aprender ao longo da vida após  finalizar a 

nossa formação escolar chama-se “aprendizagem ao longo da vida”. Essa proposta de 

aprendizagem segundo Coutinho (2011) poderá auxiliar o futuro da sociedade da informação 

e conhecimento, pois resgata a autonomia do sujeito, já que o mesmo passa agir  como autor e 

protagonista do seu aprendizado, segundo Coutinho (2011 como citado em Fabela, 2005), 

constrói, dessa forma a ideia de uma “sociedade da aprendizagem” ou  “cultura aprendente”. 

Sociedade essa que possibilita aos  indivíduos cocriarem e desenvolverem  suas 

potencialidade, bem como, partilharem conhecimento e para que isso acontece segundo o 

autor ibid é necessário: 

a) Desafio – Talvez seja este o elemento desencadeador para que, de facto, se 

efective uma sociedade da aprendizagem. Isto porque se trata de situações até 

então não vivenciadas pelo aprendente que vai impulsioná-lo a buscar formas 

diferenciadas de conceber e construir o conhecimento, alicerçado em redes 

interpessoais e sociais, em que a comunicação bidirecional assume valor 

significativo;  
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b) Significado – Hoje em dia a aprendizagem tem que vir de encontro aos anseios e 

necessidades dos alunos, para que, a cada nova associação de conteúdos às suas 

estruturas cognitivas, possa haver um ganho significado para eles, a partir da 

relação que estabelece com os seus conhecimentos prévios, evitando assim, uma 

aprendizagem mecânica. Nesta última, os conteúdos são armazenados de forma 

isolada ou através de associações arbitrárias, não apresentando nenhuma 

relevância para o desenvolvimento pessoal e profissional e nem tampouco ao 

desenvolvimento de competências e habilidades, que lhes permitam posicionarem-

se de forma crítica e consciente na sociedade da informação, que encaminha-se 

para uma sociedade do conhecimento;  

c) Integração – Em linhas gerais, podemos caracterizar este elemento como sendo um 

processo de apropriação e elaboração de carácter pessoal, que pode ser traduzido 

como sendo o momento em que se constrói ordem e estrutura na relação entre o 

aprendente e o mundo vivido, através de um quadro mais flexível e de significação 

pessoal;  

d) Contexto relacional – O processo de desenvolvimento da aprendizagem envolve 

elementos emocionais e cognitivos de desconforto gerados pelo confronto com a 

incerteza, a dúvida e o questionamento pessoal. Deste modo, a construção de um 

contexto relacional securizante assume-se como um ambiente de expressão, 

partilha e, simultaneamente, de testagem de novas formas de acção e intervenção 

social. 

Para Coutinho (2011), o sujeito que aprende se utiliza dos mais diferentes recursos 

disponíveis incluindo TIC para ter acesso ao conhecimento e a informação e  na sociedade da 

aprendizagem há um maior envolvimento dos indivíduos no seu aprendizado. Por isso, mais 

se justifica trabalharmos conceitos como, educação de adultos e aprendizagem ao longo da 
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vida, pois na medida que a sociedade evolui a necessidade de conhecermos a educação de 

adultos é mais importante, não apenas em forma alfabetizada, escolarizada. 

Segundo Pinto (2010, p. 83), 

. . . o adulto é por conseguinte um trabalhador trabalhado. Por um lado, sé subsite se 

esfetua trabalho, mas por outro, só pode fazê-lo nas condições oferecidas pela 

sociedade onde se encontra; que determina as possibilidades e circunstancias 

materiais, econômicas, culturais de seu trabalho, ou seja que neste sentido trabalha 

sobre ele. 

Por isso segundo o autor, o educador precisa promover ao educando uma ambiência de 

aprendizagem  onde ele  possa ter uma consciência crítica de si e da sua realidade, não 

considerar o educando como objeto como passivo onde o professor infunde o saber que o 

mesmo possui. 

A Organização para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem sido um dos 

principais agentes por trás de novas iniciativas no âmbito da economia do conhecimento, pois 

a característica distintiva do trabalho atualmente é a centralidade na informação e as TIC são 

estratégicas para as mesmas. Recentemente, uma reunião em 1996 dos ministros da educação 

da OCDE reafirmou a Aprendizagem ao longo da vida como estratégica para sociedade do 

conhecimento e sendo importante para a sociedade da aprendizagem. Para Hargreaves (2004), 

os professores devem ser capazes de construir um tipo especial de profissionalismo, que não 

pode ser aquele antigo sem considerar adultos no seu contexto numa sociedade do 

conhecimento, mas sim como catalisadores dentro da mesma, conforme quadro 2: 

 

Promover a aprendizagem cognitiva profunda 

Aprender a ensinar por meio de maneiras pelas quais não foram ensinados 

Comprometer-se com aprendizgem profissional contínua 

Trabalhar e aprender em equipes de colegas 

Tratar os pais como parceiros na aprendizagem  

Desenvolver e elaborar  partir da inteligencia coletiva 

Construir uma cpacidade para a mudança  eo risco 

Estimular a confiança nso processos 

Quadro 2 – Os professores como catalisadores da sociedade do conhecimento  

Fonte: Hargreaves (2004). 
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Na atualidade, a educação de jovens e de adultos vem sendo redimensionada 

principalmente frente ao contexto de intensa produção de conhecimento a UNESCO  publicou 

em 2016 em seu relatório que as tecnologias de informação e comunicação são consideradas 

como tendo grande potencial para melhorar o acesso dos adultos a uma variedade de 

oportunidade de aprendizagem, segundo o relatório essas tecnologias oferecem: 

. . . várias possibilidades inovadoras para a realização da aprendizagem ao longo da 

vida, reduzindo a dependência em estruturas formais tradicionais de educação e 

permitindo a aprendizagem individualizada. Por meio de dispositivos móveis, redes 

eletrônicas, mídias sociais e cursos online, os educandos adultos podem ter acesso a 

oportunidades de aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. (UNESCO, 

2016, p. 7).  

 Podemos observar no relatório da UNESCO (2010) o uso da terminologia 

“aprendizado ao longo da vida” associada à educação de adultos. Nsse mesmo relatório consta 

o objetivo da aprendizagem da educação de adultos que é o de equipar as pessoas com as 

capacidades necessárias para que exerçam e realizem seus direitos e assumam controle de 

seus destinos, tornando-os adultos mais ativos com suas sociedades, comunidades e 

ambientes.  Para UNESCO, os objetivos da aprendizagem e da educação de adultos são:  

(a) desenvolver a capacidade dos indivíduos de pensar criticamente e agir com 

autonomia e sentido de responsabilidade; (b) reforçar a capacidade de influenciar e 

lidar com as transformações em curso na economia e no mundo do trabalho; (c) 

contribuir para a criação de uma sociedade de aprendizagem, onde cada indivíduo tem 

a oportunidade de aprender e participar plenamente nos processos de desenvolvimento 

sustentável e aumentar a solidariedade entre as pessoas e as comunidades; (d) 

promover a coexistência pacífica e os direitos humanos; (e) promover a resiliência 
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entre jovens e adultos mais velhos; (f) conscientizar em relação à proteção do meio 

ambiente. (UNESCO, 2016, p. 9). 

Iremos a seguir concentrar esforçor na análise de alguns pressupostos de teorias 

psicológicas e científicas da pedagogia na qual tem relação com educação de adultos. O 

construtivismo, deve-se a Jean Piaget a criação do construtivismo como epistemologia na 

década de 1950, onde o mesmo  põe no centro da sua reflexão o papel da atividade 

estruturante do sujeito no processo de elaboração dos conhecimentos. Segundo essa teoria, 

aprendemos a conhecer o mundo que nos cerca pelas ações e operações que exercemos sobre 

o nosso meio. Os autores (Gauthier & Tardif, 2010)  colocam  dessa forma o pensamento de 

Piaget sobre aprendizagem: 

. . . uma aprendizagem só pode ser significativa na medida em que tem um sentido 

para o aluno, permitindo-lhe encontrar respostas para as perguntas que ele se coloca. 

Isso não significa de modo algum que seja preciso adotar uma atitude de espera ou 

limitar-se às competências atuais ou aos interesses imediatos do aluno. Tentaremos, de 

preferência, estimular e a necessidade de verificar, propondo ao aluno situações 

suscetíveis de leva-lo a interrogar-se (Gauthier & Tardif, 2010, p. 352-353). 

Nessa perspectiva,  podemos  estabelecer um paralelo na teoria construtivista  com 

educação de adultos onde não se pode isolar os conhecimentos diversos dos contextos nos 

quais eles se elaboram, pois esses contextos lhe conferem significados particulares. 

O Socioconstrutivismo nasce com Lev Vygostky onde atribui o desenvolvimento do 

pensamento com bases de apropiação de ferramentas como semióticas fornecidas pela cultura, 

isso conduz a abordar os processos de ensino e aprendizagem em suas dimensões sociais e 

culturais. Segundo Gauthier & Tardif  (2010, p. 377). 

. . . o socioconstrutivismo põe no centro da sua reflexão o papel determinante da 

cultura na formação do pensamento. A cultura não exerce apenas influência sobre os 

nossos conhecimentos, nossos valores, nossa representação do mundo; ela modela 

literalmente as nossas maneiras de pensar, pois o desenvolvimento resulta justamente 

do domínio das estruturas simbólicas que ela encarna. 



 

 

57 

 

A escola e a comunidade de educandos  juntos na   aprendizagem e  a mesma se  

desenrola na riqueza das interações socioculturais são traços que se coadunam com 

carcateristicas de aprendizagem de adultos. 

As Ciências Cognitivas se interessam pelo detalhe das atividades mentais do 

indivíduo, suas descobertas auxiliaram muito os avanços no conhecimento da arquitetura da 

aprendizagem e na arquitetura cognitiva. Os trabalhos de Pressley (1995) sobre compreensão 

na leitura ajudaram as necessidades de como ensinar. O ensino de estratégias cognitivas e 

metacogninitivas permite ao aluno controlar o seu processo de aprendizagem, pois ele adquire 

o hábito de verificar a evolução de sua aprendizagem, característica essa observável na 

educação de adultos, onde os mesmos gostam de acompanhar seus resultados de 

aprendizagem.   

Ao longo desse tópico demonstraremos as correlações das práticas pedagógicas com 

práticas Andragógicas e quais as suas implicações com o aprendizado  em seguida iremos 

abordar sobre as   metodologias ativas onde consideram os estudantes  como centro do 

aprendizado, pressuposto andragógico essencial. 

 

 

1.2.3 Metodologias ativas 

A metodologia ativa é uma concepção educativa como o próprio nome diz que ativa a 

participação dos alunos na aprendizagem por meio de dinâmicas centradas nos seus  

interesses e de acordo com   sua  realidade e motivação. Para Rodrigues (2016, p. 2), 

A formação ativa  carateriza-se por ser organizada à medida dos interesses dos 

formandos, centrada nas suas competências, com gestão flexível dos conteúdos, 

planificação e avaliação partilhada.  A utilização de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, sustentadas numa relação pedagógica afetiva e de base democrática e 

no trabalho colaborativo e cooperativo em comunidade de aprendizagem, procurando 

a criação de comunidades de prática. 

Na  perspetiva pedagógica abordado por  Rodrigues (2016) ela considera  que os 

modelos de formação e as metodologias  devem estar  centradas nos alunos. Baseado no 

documento  “A escola como local de desenvolvimento humano” (PNUD, 2015), a autora 
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apresenta sugestões de princípios de formação ativa de professores, representados no quadro 

3: 

 

Princípio 1 Modelo de formação transversal às áreas curriculares com integração pedagógica das 

tecnologias digitais em contexto social autêntico para o desenvolvimento humano integral e 

sustentável. 

Princípio 2 Formação organizada à medida das necessidades e interesses dos formandos, diferenciada 

e centrada nas competências, com planificação e gestão flexível dos conteúdos. 

Princípio 3 Formação baseada numa relação pedagógica democrática e afetiva, com o formador como 

orientador, para a reprodução crítica e isomórfica de competências com os alunos. 

Princípio 4 Formação teórico-prática dinâmica, sustentada no trabalho colaborativo e cooperativo em 

comunidade de aprendizagem, com a utilização de metodologias e estratégias ativas de ensino em 

sinergia com as tecnologias digitais 

Princípio 5 Formação para a construção e desenvolvimento de competências de reflexividade, 

autonomia, comunicação em rede, avaliação participada e autorregulação, para a criação de uma 

comunidade de prática que permita a construção social de conhecimento próprio. 

Quadro 3 – Princípios estruturantes da formação ativa de professores   

Fonte: Rodrigues (2016, p. 3).  

 

 Nesse tópico iremos descrever três metodologias ativas: “Problem-Based Learning” 

aprendizado Baseado em Problemas, “Fliped Classroom” Sala de aula invertida e “Desing 

Thinking” metodolologia desenvolvida para desenvolver inovação centrada no ser humano.  

 

 

1.2.3.1 Abordagens pedagógicas 

 

1.2.3.1.1 “Problem-Based Learning”: aprendizado baseado em problemas 

 Para Berbel (1995), o aprendizado baseado em problemas ele é uma metodologia 

motivada   por desafios, onde considera a aplicação e à realidade de cada aluno, instiga o 

aluno a pesquisar e analisar seu contexto, privilegia a construção de conhecimentos a partir de 

uma situação problema a compartilhar ideias e da trocar conhecimentos e aprendizagemm. A 

Metodologia dos Desafios está baseada nos processos de Problematização.  Para 

Gemeniagnani (2012) isso irá gerar uma transformação na postura do professor, conforme 

relata a seguir: 

Mais que possibilitar o domínio dos conhecimentos, cremos que há a necessidade de 

formar professores que aprendam a pensar, a correlacionar teoria e prática, a buscar, 
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de modo criativo e adequado às necessidades da sociedade, a resolução dos problemas 

que emergem no dia-a-dia da escola e no cotidiano. (Gemignani, 2012, p. 12).   

Por sua vez, a metodologia baseada em desafios, para que se tenha resultados 

traduzidos em aprendizagens efetivas e em transformações na realidade, segundo Bordenave 

& Pereira (1989) é importante considerar algumas etapas chamadas de de Arco de Maguerez, 

onde se parte da realidade social e após se analisa, levantamento de hipóteses e possíveis 

soluções, como podemos ver ilustrado na figura 13.  

 

 

Figura 13 – O arco de Maguerez 

Fonte: Berbel (1996, p. 15). 

 

Entretanto, tornou-se cada vez mais evidente que tais objectivos universalizadores são 

incompatíveis com as diversas realidades de cada escola e sala de aula. Nenhuma pedagogia 

planejada centralmente, ou currículo uniformemente entregue, pode atender às necessidades 

das comunidades rurais, assim como das cidades do interior, minorias, bem como estudantes 

mainstream, tecnologicamente avançados, bem como países em desenvolvimento. A educação 

não é como a indústria automobilística: nenhuma “tecnologia de ensino” ótima, ao que 

parece, pode ser obrigatória em todo o mundo. 

Essa metodologia sugere que a tomada de decisões tem de ser sensível às necessidades 

e preocupações locais dos estudantes e das comunidades a que pertencem. - e não tentaria - 

fornecer uma resposta uniforme para as perguntas sobre os objetivos da educação e como eles 
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devem ser atendidos. É claro que o que é selecionado como “conteúdo” apropriado para a 

educação deve estar relacionado com as preocupações atuais e prováveis do futuro dos alunos 

envolvidos, bem como com o cânone de conhecimento valorizado por aqueles em autoridade 

imediata. Essa está coerente com a ideia de que educação é um processo de   interação 

cultural e transformação simultâneas está no cerne daquilo que vem a ser chamado de “Teoria 

da História Cultural Histórica”, ou CHAT essa suscita questões sobre o conteúdo da 

educação, suas implicações são mais claramente vistas no contexto das discussões sobre o 

“meio”: organização da sala de aula, métodos de ensino, formas de interação e avaliação, e 

assim por diante. Com a ascensão das ciências sociais desde o início do século XX, e 

particularmente da disciplina da psicologia educacional, enormes esforços de pesquisa têm 

sido realizados na tentativa de descobrir métodos pedagógicos gerais que tornariam a 

educação máxima e universalmente eficaz. 

 

 

1.2.3.1.2 Sala de Aula invertida ou flipped classroom 

Na sala de aula invertida ou flipped classroom, tal como o nome indica, trata-se de 

inverter o processo de ensino-aprendizagem, em que o professor prepara antecipadamente 

recursos pedagógicos para o aluno ler ou visualizar disponibilizandos. Para Bergmann (2016), 

a  inversão da sala de aula estabelece um referencial que oferece aos estudntes uma educação 

personalizada, sob medida e ajustada às suas necessidades individuais.  

A sala de aula será destinada para  a prática e interação das vivências entre os alunos, 

seja nas sessões de formação presenciais seja no trabalho não presencial, será prestado apoio e 

orientação aos estudantes, muda postura do trabalho do professor. O trabalho autonomo, não 

presencial, deverá estar previsto e ser acompanhado através de ensino online com utilização 

das tecnologias digitais como ferramentas de suporte à aprendizagem e comunicação, tal 

como no trabalho presencial.  A figura 14 ilustrativa demonstra esse  processo: 
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Figura 14 – Infográfico de sala de aula invertida 

Fonte: Goconqr (2016). 

 

Na aplicação dessa metodologia, Bergmann & Sams (2016, p. 12) trazem um relato de 

um professor do Texas,  Estados Unidos, Shari Kendrick, “Não preciso ir à escola e repetir a 

mesma exposição cinco vezes por dia. Agora, passo os dias interagindo com os alunos e os 

ajudando na aprendizagem”.  

As razões defendidas por Bergmann & Sams (2016), pelos quais devemos pensar em 

inverter a sala de aula são: 

1) A inversão fala língua dos estudantes de hoje,pois os alunos de hoje crescem com 

acesso à internet, you tube, facebook, myspace etc. Muitos desses estudantes relatam que as 

escolas não lhes permitem usar os seus equipamentos e dispositivos para pesquisar, a invesrão 

é uma oportunidade que ao invés de combater a cultura vídeo/digital, nós a exploramos para 

obter melhores resultados com a sala de aula invertida; 

2) A inversão ajuda os estudantes ocupados- os estudantes universitários trabalham e 

estão muito ocupados. Os alunos apreciam a flexibilidade da sala de aula invertida. Como o 

contéudo em si é transmitido por meio de vídeos on-line, eles podem optar por acelar o 

próprio ritmo e avançar o programa; 

3) A inversão ajuda os estudantes que enfrentam dificuldades: na inversão os alunos já 

irão conseguir ter acesso ao conhecimento e poderão vir com suas dificuldades o professor 

passa a maior parte do tempo atendendo as dificultades dos alunos. No modelo tradicional os 

alunos que recebiam melhor atenção do professor eram aqueles mais inquisitivos, melhores e 

mais brilhantes. Não siginifica aqui ignorar os melhores, mas conseguir ampliar a aperceção 

da real necesssidade dos estudantes; 
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4) A inversão ajuda alunos com diferentes habilidades a se superarem: com esse 

método permite que o aluno tenha autonomia de quando e como ele queira usar seus recursos, 

ele irá avançar de acordo com seu progresso respeitado seu progresso e atuando com 

estudante de habilidades diferentes; 

5) A inversão cria condições para que os alunos pausem e rebobinem o professor: 

como educadores, geralmente temos um currículo a cumprir em nossos cursos, quando 

invertemos a sala de aula transferimos o controle remoto para alunos que ficam para tr[as e 

não compreemdem nem apreendem todo o contéudo; 

6) A inversão intensifica a interação aluno-professor: nessa modaliade os professores 

irão realizar miniaulas a grupo de alunos  oferecendo instrução just-in-time, ou seja, 

oportunda e na hora exta, quando os alunos estão predispostos a aprender, consequentemente 

havendo uma maior interação; 

7) A inversão possibilita que os professores conheçam melhor seus alunos: a inversão 

possibilita que os professores possam ter encontros mais qualitativos com os alunos, um bom 

professor constrói relacionamentos dentro da sala de aula, não está lá só para dar contéudo, 

mas ele  serve como inspiração e para encorarjar os alunos a novos desafios. A inversão 

fortalece os laços; 

8) A inversão aumenta a interação aluno-aluno: como o papel do professor mudou de 

expositor de conteúdo para oreintador da aprendizagem, eles passam grande parte do tempo 

conversando com os alunos, em consequencia dessa mudança os alunos criam seus grupos de 

colaboração, eles passam a se ajudar, em vez dependerem exclusivamente do professor como 

único disseminador de  conhecimento; 

9) A inversão permite a verdadeira diferenciação: um das grandes dificuldades nas 

aulas de hoje consiste em acomadar uma ampla variedade de habilidade de diferentes alunos 

contemplando suas expectativas. A inversão nos permite atender os alunos que se situam na 

média e os que  nem sempre compreendem o contéudo, bem como os que superam as 

expectativas, esse método atende cada estudante em meio a toda diversidade; 

10) A  inversão muda o gerenciamento da sala de aula: no modelo tradicional as aulas 

são expositivas e os alunos raramente prestam, ficando dispersos e alguns muitas vezes 

influenciavam negativamente a turma, quando invertemos a sala de aula, descobrimos que os 

alunos usam o tempo de aula basicamente para atividades praticas e trabalhos em grupos,e 

todas aos poucos vão mergulhando na nova proposta de aprendizagem; 
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11) A inversão muda a maneira como conversamos com os pais: a inversão 

possibilidade diagnosticar o porquê de o aluno não estar aprendendo, talvez seja por falta de 

conhecimento básico ou por problemas pessoais que estão interferindo na aprendizagem, O 

fato que ela possibilita uma a abordagem diferente junto aos com uma  maior profundida não 

superficial que une comportamento e conhecimento; 

12) A inversão educa os pais: muitos dos pais tem acesso aos vídeos dos filhos,muitos 

assitem e promovem discussões interessantes entre filhos e pais sobre o contéudo das aulas, 

portantanto os arquivos de videos e materiais didáticos muitas vezes educam a comunidade de 

pais; 

13) A inversão torna a aula mais transparente: em uma época em que  a educação é 

colocada sob suspeita no que tange qualidade, a inversão possibilita o acesso através da 

internet, sendo transparente para que as pessoas saibam democraticamente o que está sendo 

ensinado de forma transparente; 

14) A inversão é uma ótima ferramente na ausência de professores: como na inversão 

o material já está pré-formatado e editado antes das aulas acontecerem em caso de ausencia de 

um professor é mais fácil alocar professores substitutos; 

15) A inversão pode induzir o programa reverso de aprendizgem para o domínio: o 

modelo invertido para aprendizagem para o domínio, significa que o aluno avança no 

programa didático respeitanndo seu próprio ritmo, ou seja, assitem às aulas e aprendem as 

lições para dominar o conteúdo de maneira assincrônica. 

 

 O método de sala de aula invertida está cada vez mais ganhando força no ambiente 

educacional, pois procura potencializar o processo de ensino-aprendizagem, através de 

recursos tecnológicos que estão à disposição dos alunos e professores afim de potencializar o 

tempo de instrução em sala de aula. Segundo Carvalho & Ramos (2015, p. 13): 

. . . ainda que não seja um modelo de ensino  e aprendizagem novo. A diferença está 

no facto de as tecnologias da web e dos média digitais estarem a aumentar o potencial 

deste modelo de forma exponencial. É uma abordagem ao processo de ensino-

aprendizagem na qual se emprega a tecnologia para inverter o papel tradicional do 

tempo de aula, aqui os alunos são expostos a conceitos fora da sala de aula, 

geralmente através da observação e análise de vídeos. 
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1.2.3.1.3 Design Thinking  

O termo Design Thinking foi concebido como estratégia de inovação empresarial e 

tomou populariedade  por Tim Brown, CEO da IDEO (2008), empresa de Design situada em 

Palo Alto, mas a gênese do pensar design como parte de uma educação empresarial deve ser 

atribuída a Herbert Simon no seu livro  The  Sciences of the artificial primeira publicação em 

1969 e depois reeditado em 1996.  

 De acordo com Simon (1996), as ciências naturais estão preocupadas como as coisas 

são, enquanto o design está preocupado com como as coisas podem ser. Essa lógica implica 

que a criação de produtos, serviços e estratégias requer um desenho centrado nas pessoas. O 

Design pode ser intencionalmente escolhido  e objetos são posteriormente manipulados para 

atender um final desejado, estamos construindo artefatos para alcançar um estado final 

desejado, Simon avança o papel do design na educação profissional: 

Everyone designs who devises couses of action aimed at changing existing situations 

into prefered ones. The intellectual activity that produceces material articts is no 

different fundamentally from the one tha prescribes remedies for a sick patient or the 

on that devises a new sales plan for a company or a social welfare policy for state. 

Design, so construted, is the core of all professional traiinning; it is the principal mark 

that distinguiches the profession from the sciencies. Schools of enginnering, as well as 

schools of architecture, business, education, law, and medicina, are centrally 

concerned with the process of design. (Neck, 2014 como citado em Simon, 1996, p. 

111). 

O termo Desing  Thinking, criado por Brown (2008), significa desenvolver soluções a 

partir de problemas observados nos usuários e não ao contrário desenvolver  ideias e depois 

colá-las no mercado, na verdade, o autor inverteu a lógica do processo de criação e inovação, 

para ele a inovação é centrada no ser humano. O Design Thinking (DT) vem sendo oferecido 

em cursos da universidade de Stanford, através da D.school, universidade focada na 

metodologia  desde  2011  construída pela empresa multinacional de software SAP, cuja a 
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abordagem  coloca as pessoas no centro do processo que designers usam ao criar soluções de 

forma criativa. 

O processo de design  é  um trabalho constante de pensamento divergente e  

convergente. Segundo Brown (2010), no pensamento  divergente é o momento que geramos 

ideias e exploramos a riqueza de alterantivas para as soluções para os problemas levantados, 

num segundo momento realizamos o pensamento convergente que é uma forma pratica de 

decidir entre as alternativas existentes, conforme representado na figura  15. Para o autor os 

‘design thinkers’, por sua vez, precisam incluir dois termos na discussão que são 

complementos naturais ao pensamento divergente e convergente, conforme figura nove, que 

são os processos de análise e síntese, que são as formas analíticas de pensamento que 

possibilitam dar continuidade ou não as ideias. Essas formas analíticas irão seguri o primeiro 

estágio do processo de design que é a identificação de critérios e ou restrições para sua 

avaliação. Segundo Brown (2010), os mesmos são Praticabilidade: o que é funcionalmente e 

tecnologicamente possível num futuro próximo; Viabilidade: o que provavelmente se tornará 

parte de um modelo de negócios sustentável; e Desejabilidade: o que faz sentido para as 

pessoas, estimando as necessidades e desejos humanos. 

 

 

Figura 15 – Processo Convergir e Divergir 

Fonte: Brown (2010, p. 63). 

 

O  Design Thinking é  um processo não  linear para a busca de inovação, e ele possui 

as seguintes etapas, segundo metodologia da IDEO, conforme figura 16. 
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 Empatia: nessa esta é a onde se observa o compartamento das pessoas e usuários, 

vendo o que as pessoas não fazem e fazem, escutando o que não dizem, a empatia nos leva a 

pensar nas pessoas, como é a vida dos outros , quais suas necessidades desejos; 

 Definir: a partir da empatia definir qual é o problema, o que precisa ser resolvido 

ou criado, é muito comum nos processos de inovação primeiro se ter a ideia para depois 

buscar centrar ele no ser humano, no DT é o contrário a inovação começa pelas pessoas; 

 Idear: é a fase que se usa muito o pensamento divergente e convergente, onde 

usamos a “ideação” surgimento de muitas ideiasum “brainstorm”  em que as ideias e 

sugestões devem fluir sem censura, sem medo de errar; 

 Prototipar: essa fase é a que propocia a experimentação é a construção do objeto 

que materializa e torna concreto a ideia a ser apresentada, o protótipo funciona como uma 

hipótese a ser testada.Os protótipos muitas vezes são não funcionais e podem ser um vídeo, 

um desenho, uma maquete, atc. O objetivo é ajudar a levar a ideia adiante; 

 Testar: nessa etapa é a hora de colocar a solução protótipo no teste a fim de valiadá-

la, precisa-se ter  uma atitude de experimentação, estar aberto a novas possibilidade para 

descartar ideias e ou criar novas.  

 

 

Figura 16 – Processo de design thinking 

Fonte: Stanford University Institute of Design (2016). 

 

 

Nesse tópico abordamos sobre as metodologias ativas: “Problem-Based Learning” 

aprendizado Baseado em Problemas, Sala de Aula invertida ou flipped classroom e design 

thinking, para finalizar é importante realizar uma reflexão sobre o papel das metodologias 

ativas no processo de aprendizagem, elas precisam estar conectadas com uma proposta 

pedagógica, não podem ser aplicadas avulsas sem nenhuma conexão ou por modismo. 

Conforme Gaeta & Masetto (2010, p. 5), 

Entender Definir Idealizar prototipar Testar
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. . . metodologias e técnicas, ou seja, só têm valor se estiverem ligadas a algum 

objetivo e forem adequadas para alcançá-lo. A segunda condição é que elas sejam 

eficientes, isto é, disponham de todas as características para que o objetivo possa ser 

alcançado nas circunstâncias em que forem empregadas. 

Nesse caso direcionadas a que aprendizagens e objetivos. 

 

 

1.3 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

1.3.1  Conceitos de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) provocaram um ciclo histórico-

social de mudanças e transformações significativas, refletindo-se também nas Universidades.  

TIC é a abreviação de Tecnologias de informação e comunicação. Essa denominação é 

utilizada para referenciar um conjunto de recursos tecnológicos utilizados para sistematizar, 

automatizar e difundir a informação e a comunicação. O termo TIC pode incluir diferentes 

tipos de softwares e hardwares. Segundo Crispim (2013), as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) são um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que 

proporcionam, por meio das funções tecnológicas, a simplificação da comunicação nos 

processos de negócios, da pesquisa científica, de ensino e aprendizagem, na visão do autor 

Correspondem a todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e 

comunicativos dos seres, e  como tal, estas podem ser ou não baseadas em computadores ou 

em tecnologias atuais. 

As tecnologias exercem impactos significativos na vida das pessoas e na história da 

humanidade. Nenhuma tecnologia é neutra, a faca serve para salvar e para matar, assim como 

o lazer. A aplicação da tecnologia pelo homem, sua utilização e sua aplicação está sempre 

vinculada a um ato intencional, nesse sentido é fundamental considerar sua interação e sua 

aplicação, principalmente quando a utilizamos na educação. O conceito de Santanella 

evidencia esse caráter de não neutralidade da tecnologia: 

Essas tecnologias estão gestando novas subjetividades em contínua mutação, 

subjetividades autoprogramáveis, dotadas de meios para repensar de modo 

intermitente suas falhas e competências, seus limites e suas expectativas. Isto porque 
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tecnologias da inteligência estão se tornando cada vez mais maleáveis e aptas para dar 

abrigo a subjetividades em construção no contexto de comunidades adaptativas. 

(Santanella, 2010, p. 263-296). 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) são o ponto de partida para a 

construção de uma sociedade da informação. O progresso no acesso a essas tecnologias – 

sobretudo à Internet, aos dispositivos móveis e a um imenso número de aplicações baseadas 

nesses dispositivos – faz com que se altere significativamente a forma de como inovamos, 

como interagimos e colaboramos na  formulação de novos conhecimentos. Por isso, 

considerar o acesso às novas tecnologias como  política pública estratégica é fundamental sob 

o paradigma da sociedade da informação e do conhecimento  para os países que almejam o 

seu Desenvolvimento no futuro.  

Um dos documentos onde constam as iniciatiavas mundias que apontam  sugestões 

para alavancar o desenvolvimento da Nova Economia nos países, ou seja, acelerar a 

introdução de tecnologias e avançar na Sociedade da Informação, chama-se Livro Verde. 

Uma das iniciativas do Governo Brasileiro que apontam nessa direção nasceu  no 

Ministério da Ciência e Tecnologia, refletida em diversas ações propostas pelo MCT no Plano 

Plurianual para o período de 2000-2003, no Programa Brasileiro para Sociedade da 

Informação, embasado no documento intitulado Livro Verde. Esse documento é dividido em  

capítulos, em razão da pesquisa objeto desse estudo iremos dar relevo  a alguns trechos do 

capítulo quatro onde versa sobre Educação na Sociedade da Informação. Aqui passam ser 

tratados pontos importantes para o futuro da Educação no Brasil, por exemplo, formular 

políticas de infra-estrutura e aplicações de comunicação não podem ser limitantes aos 

aspectos tecnológicos (Takahashi, 2000, p. 75), 

O impacto de tecnologias de informação e comunicação coloca a necessidade de se 

pôr em marcha e manter, como situação de equilíbrio dinâmico, amplo processo de 

revisão curricular em todos os níveis e áreas. Um reposicionamento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

No Livro Verde (Takahashi, 2000, p. 80-81) foram elencadas algumas ações essenciais  

para elevar o desenvolvimento digital rumo à Sociedade da Informação no  Brasil, são elas:  

 É preciso aumentar drasticamente o nível de alfabetização digital do País; 



 

 

69 

 

 É preciso buscar modelo de conectividade amplo de escolas públicas e privadas; 

 É preciso qualificar minimamente novos profissionais de nível técnico e superior 

de todas as áreas nas novas tecnologias; 

 É preciso aumentar significativamente a formação de especialistas nas novas 

tecnologias em todos os níveis; 

 É preciso fazer uso em grande escala das novas tecnologias de informação e 

comunicação em ensino a distância; 

 É preciso criar laboratórios virtuais de apoio à pesquisa interdisciplinar por parte 

de especialistas geograficamente dispersos; 

 É preciso utilizar como tema transversal nos níveis de ensino fundamental e 

médio; 

 A leitura crítica e a produção de informações no meio provido pelas tecnologias da 

informação e comunicação. 

Quando falamos em Planejamento de ações para o ensino, precisamos considerar que  

o mesmo não é um processo estático, pois as variáveis mudam e as  decisões conteporâneas 

também precisam ser dinâmicas. Nesse sentido, precisamos acompanhar os documentos 

produzidos sob esse olhar, por exemplo, como estão  os  avanços da implantação do Livro 

Verde? Por meios de dados confiáveis precisamos  monitorar a gestão dos gestores e das 

instuição que estão à frente da elaboração de políticas públicas. 

No Brasil, a produção de dados estatísticos sobre o acesso e uso das TIC tem sido uma 

tarefa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)13, que vem oferecendo dados regulares 

sobre as TIC por meio de pesquisas especializadas em diversos setores da sociedade 

brasileira.  Cabe então, olharmos   pesquisas anuais sobre o uso das tecnologias de informação 

e comunicação, como a TIC Educação 201314, onde revela alguns dados interessantes “70% 

dos  professores “não têm dificuldades” ou “têm pouca dificuldade” para executar ações 

como: configurar opções de privacidade nas redes sociais, baixar e instalar software, 

participar de fóruns, fazer curso a distância, fazer compras pela Internet”. A pesquisa  revela 

                                                 
13 Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado pela Portaria Interministerial nº 

147, de 31 de maio de 1995 . Recuperadoo de https://www.cgi.br 
14 TIC Educação 2013. Recuperado de https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/tic-educacao-2013.pdf 
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como fator negativo  a não utilização das TIC pelos professores  para contribuir com a 

comunidade (51%) dos professores não utilizam para esse fim.  A pesquisa aponta que as TIC 

são utilizadas para fluxos tradicionais entre  70% e 85%, para ações como fazer pesquisa, 

trabalho em grupo, aprender com colegas, lições e projetos ou trabalho da escola. 

Por outro lado, apontam a presença de só 20% para ações de interação com o professor 

ou para “aprender com o professor”, o índice de uso da Internet no laboratório de informática 

ainda continua alto (80%) em relação ao do uso na sala de aula (13%), embora o último venha 

crescendo, o que reforça a constatação sobre o avanço da presença de tablet e celular entre os 

jovens e professores nas escolas, ainda que seja um avanço lento. Notam-se índices altos para 

uso do Facebook (91%) entre os que usam as redes sociais. E mais interessante ainda é 

observar que, entre os alunos que participam de redes sociais, apenas 28% dizem não usá-las 

para trabalhos escolares. 

Notamos, por fim, que as ações de autoria ainda são pouco presentes na percepção dos 

jovens quanto ao que fazem na Internet. Ações desse tipo têm índices entre 15% e 25%, como 

publicar vídeo, editar documentos na rede, publicar mensagem em sites, guardar arquivos. 

Isto representa pouco frente ao potencial educativo e cultural que tem a produção, publicação 

e troca de material digital na rede.educação e já existentes na maioria das escolas. Continuam 

maiores os índices sobre como aprendem a usar o computador para “sozinho” (54%) e “com 

outras pessoas” (38%). Por outro lado, continuam baixíssimos os índices no item 

“escola/professor” (6%). 

A pesquisa  reforça o perfil dos alunos no que diz respeito à utilização  das TIC em seu  

alunos que aprendem a usar os computadores e seus serviços, conforme destaca Viana:  

Enfim, se considerarmos os dados da pesquisa TIC Educação 2013 sobre como os 

alunos aprendem a usar os computadores e seus serviços, temos reforçada a ideia de 

que a escola não tem sido espaço de promoção da educação midiática e informacional, 

a não ser numa abordagem instrumental e que reforça e se adapta às estruturas e aos 

fluxos tradicionais da educação e já existentes na maioria das escolas. (Viana, ano 

2013 p. 85 como citado em Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2013).   

As TIC são fundamentais para se aproveitar todo o potencial para o desenvolvimento 

social e econômico de um país, sendo assim, precisamos monitorá-las e explorar o potencial 
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de novas tecnologias e colher seus benefícios e avanços.  Por conseguinte, a ITU15 que é uma 

agência especializada das Nações Unidas para Tecnologias de Informação e Comunicação, 

constituída por parcerias público-privadas desde a sua criação, possui uma participação de 

193 países e quase 800 entidades do setor privado e instituições acadêmicas, sediada em 

Genebra, na Suíça, criou IDI que objetiva avaliar as capacidades dos países quanto as 

competências na utilização das TIC de forma eficaz.  

O IDI16 é um índice composto que combina 11 indicadores em uma medida de 

referência que pode ser usada para monitorar e comparar a evolução das TIC entre os países e 

ao longo do tempo. O IDI mede estágios da evolução dos países, sendo que aos dois primeiros 

estágios correspondem o acesso  e o uso das TIC.  

Alcançar a fase final e maximizar o impacto depende crucialmente das competências 

das TIC, as habilidades determinam o uso efetivo dos países, conforme podemos observar na 

figura 11. O avanço destas fases depende de uma combinação de três factores: a 

disponibilidade de infra-estruturas e acesso às TIC, um elevado nível de utilização das TIC e a 

capacidade de utilizar das TIC de forma eficaz, com base nas competências pertinentes. Estas 

três dimensões - o acesso às TIC, a utilização das TIC e as competências em TIC - 

constituem, por conseguinte o indicador, ilustrado na figura 17. 

 

Stage 1: ICT readiness – Refletindo o nível de infra-estruturas em rede eo acesso às TIC;  

Stage 2: ICT intensity – Refletindo o nível de utilização das TIC na sociedade; 

Stage 3: ICT impact – Refletindo os resultados / resultados de uma utilização mais eficiente e 

eficaz das TIC. 

 

                                                 
15 ITU is the United Nations specialized agency for information and communication technologies – ICTs. Recuperado de 

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 
16 Measuring the Information Society Report 2016. Recuperado de http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2016.aspx 
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Figura 17 – Global changes in levels of ICT uptake per 100 inhabitants 

Fonte: ICT indicators (2016). 

 

• the level and evolution over time of ICT developments within countries and their 

experience relative to other countries; 

• progress in ICT development in both developed and developing countries. 

 

 

Figura 18 – ICT Development Index 

Fonte: ICT indicators (2016). 
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Tabela 2 – IDI rankings and values  

Fonte: Measuring the Information Society Report (2016). 
 

 

 Podemos observar na tabela 2 que o IDI do Brasil é 5,99, ocupando a 63 posição no 

ranking mundial, isto é,  está abaixo de Portugal onde o IDI é 6.94. Ambos estão abaixo da  

Korea (Rep.), que o ocupa a primeira posição mundial com um IDI de 8,78, isso representa 

que ambos os países Portugal e Brasil precisam avançar nas questões de acesso a infra-

estrutura em rede, utilização de TIC e capacitação. 

 

 

1.3.2 Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)  na educação 

As novas tecnologias constituem uma abordagem de relevância para a pedagogia 

contemporânea, sob essa perspectiva, iremos tratar os conceitos das TIC no Ensino, pois é 

necessário entender a percepção do aluno na aprendizagem dos dispositivos técnicos novos e 

parece-nos desafiador entender as transformações contemporâneas desses dispositivos e seus 

impactos, ou seja, é ir além do estudo do ferramental tecnológico, Andrade destaca a 

importância pedagógica na sua utilização como segue: 

Economy Rank 

2016 

IDI  

2016 

Rank 

2015 

IDI  

2015 

Korea (Rep.) 1 8.84 1 8.78 

Iceland 2 8.83 3 8.66 

Denmark 3 8.74 2 8.77 

Switzerland 4 8.68 5 8.50 

United 

Kingdom 

5 8.57 4 8.54 

Hong Kong, 

China 

6 8.46 7 8.40 

Sweden 7 8.45 6 8.47 

Netherlands 8 8.43 8 8.36 

Norway 9 8.42 9 8.35 

Japan 

Portugal 

Brasil 

10 

44 

63 

8.37 

6.94 

5.99 

11 

45 

65 

8.28 

6.64 

5.72 
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Nesse momento, a atenção às TIC na educação não se reduz à simples capacitação 

tecnológica; há atenção a aspectos mais relevantes no investimento em competências 

mais amplas que permitam aos cidadãos construir conhecimento e o aprender com os 

novos meios, seguramente a partir de um repensar e refazer as práticas educativas. 

(Andrande, 2013, p. 164). 

As TIC possuem um conjunto de dimensões mais específicas que determinam sua 

qualidade, segundo Reis, esse conceito pode ser explicitado pela identificação de um conjunto 

de características mais específicas. Com as quais podemos qualificar as TIC, como seja a 

imaterialidade, a interactividade, a instanteineidade, a inovação, os elevados parâmetros de 

qualidade e som, a digitalização, a influência mais sobre os processos que os produtos, a 

automatização, a interconexão e a diversidade. (Reis, 2009, p. 107). 

Dez anos de acompanhamento dos resultados da Cúpula Mundial sobre a Sociedade 

da Informação (CMSI) têm demonstrado que fornecer acesso a equipamentos TIC não 

é suficiente. Os componentes intangíveis, cujo monitoramento e avaliação apresentam 

maiores dificuldades, exigem maior investimento e atenção redobrada. A produção de 

conhecimento, bem como a transformação positiva da sociedade, da economia e da 

vida privada, depende mais do uso da tecnologia do que da tecnologia em si. Nesse 

sentido, para fazer bom uso da tecnologia, é necessário cultivar competências.  

(Wachholz, 2013, p. 51). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) constituem tanto uma 

necessidade quanto uma oportunidade para a educação. No entanto, seu impacto no processo 

de aprendizagem ainda não é compreendido na sua plenitude. 

A disponibilização ubíqua da informação dissolve a função de filtro de contéudo que o 

professor exercia anteriormente a hipermobilidade conectada produz ubiquidade, presença 

simultânea. Essa é uma das dimensões das TIC, para Santaella (2013, p. 24), “. . . a 

aprendizagem ubíqua, espontânea, contingente, caótica e fragmentária é tão inadvertida e não 

deliberada que prescinde da equação ensino-aprendizagem – o que emerge é um novo 

processo de aprendizagem sem ensino”. 

Costa diz: 
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. . . ora, é precisamente aí que reside a diferencça essencial das tecnologias da 

informação e comunicação hoje acessíveis: não são ferramentas destinadas 

principalmente aos professores, mas sim ferramentas do aluno, não são ferramentas 

para apoiar a transmissão do conhecimento, mas sim ferramentas que permitem e 

implicam a participação ativa, por cada um, na construção do seu próprio 

conhecimento. (Costa, 2013, p. 50). 

Grabriel colabora: “. . . na era pré-digital o professor era detentor do conteúdo e 

funcionava como filtro para os alunos, ao passo que, na era digital, ele perde essa função 

quando dos alunos passam a ter acesso a todo tipo de conteúdo/informação.” (Grabriel, 2013, 

p. 16). 

Segundo Escola (2011), é importante estabelecer a distinção entre informação e 

comunicação, pois a partir do entendimento da diferença desses conceitos poderemos 

compreender as consequências das suas implicações. “É tanto mais perigoso assimilar os dois 

conceitos, quanto mais frequente se torna a constatação de que o aumento exponencial da 

informação se converteu na diminuição da relação comunicativa entre as pessoas.”  (Escola, 

2011, p. 29). 

A aceleração das ideias, e, especialmente, das formas de interconexão em redes 

digitais torna-se um processo exponencial para inovar. A inovação acontece quando as 

pessoas conseguem gerar informação em conhecimento e para isso é fundamental que a 

comunicação e a interação realmente aconteçam.  

A intensidade do impacto que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

vão gerar no ensino é inexorável. O perfil das novas gerações se modificou e exige mudanças; 

as estratégias de acesso ao conhecimento mudaram. Vivemos em uma nova fase da sociedade 

rica em informação e de complexidade crescente, acessível e disponível a qualquer hora e em 

qualquer lugar e somos os sujeitos na sociedade do conhecimento, que é fortemente 

influenciada pelas TIC. (Pereira, 2012). 

A atual configuração de intensidade e utização das TIC  o papel da Escola fica 

ampliado, sendo estratégico como agente de inovação e catalisador de projetos sociais, 

segundo Kubota (2014) a escola passa a se constituir num espaço plural, rico propício para 

diversidade cultural entre diversas áreas do conhecimento, em especial destaque  para  relação 

entre  a educação e a cultura, especialmente cultura digital. Segundo Kubota (2014, p. 73): “. . 
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. transformando professores e alunos em fazedores do seu próprio tempo. Isso porque 

consideramos a escola como sendo um espaço privilegiado para que possamos formar um 

cidadão capaz de produzir conhecimentos e culturas  ou de informações.” 

As TIC alteraram o modo como aprendemos, o processo de ensino e aprendizagem 

transformaram-se profundamente, acentuando a cooperação entre os sujeitos, tornou-se 

coletivo. A “inteligência coletiva”, termo cunhado pelo francês Pierre Lévy (2011), sustenta 

esse conceito:  Para o autor, “. . . do interior do espaço cibernético, encontramos uma 

variedade de ferramentas, dispositivos,  de tecnologias intelectuais.” (Levy, 2011, p. 14). 

Segundo Lévy (2011), a  inteligência das pessoas será multiplicada através de conexões 

transversais entre elas, através do interior do espaço cibernético, encontramos uma variedade 

de ferramentas, dispositivos,  de tecnologias intelectuais.  

Para  Lévy (2011), não importa  no entanto sublinhar que o aparecimento ou a 

extensão de tecnologias intelectuais não determinam automaticamente este ou aquele modo de 

conhecimento de organização social, as técnicas não determinam elas condicionam, ou seja, 

reforçam a não neutralidade da tecnologia, pois as mesmas sempre estão relacionadas ao autor 

da sua aplicação, conforme Levy explicita: “As infraestruturas de comunicação e as 

tecnologias intelectuais sempre estabeleceram estreitas relações com as formas de 

organizações econômicas e políticas.” (Levy, 2011, p. 100). 

 

1.3.3  As ecologias da Comunicação  

Abordamos anteriormente o quanto as transformações tecnológicas, estão 

influenciando  a educação. A passagem para a sociedade em rede gera impactos significativos 

para a aprendizagem,  com repercursões na comunicação e em vários setores na sociedade. 

Nesse sentido é fundamentamental analisarmos a sua evolução e suas interfaces, Souza (2014) 

se  utilizou dos estudos de Silva (1988; 2005; 2008 e 2014), para demonstrar a evolução  dos 

dispositivos tecnológicos dos quais contribuem decisivamente para estruturar a ecologia 

comunicacional das sociedades, atuando como instrumentos de mediação sociocultural. 

Segundo esse mesmo autor, partindo-se de uma seleção dos principais operados no decurso do 

tempo que  são eles oral, escrita, a  impressa,  massa, computação e internet, consideramos a 

ocorrência de cinco ecologias da comunicação: interpessoal, elite, massa, individual e 

ambiente virtual descritos na figura 19. Segundo Souza (2014) inclui redes ubíquas a partir 

das pesquisa de Oliveira (2011), pois ao estudar novas geografias das culturas e ampliar os 

conhecimentos de aprendizagens em rede acrescentou na evolução da ecologia 
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comunicacional o que chamou de comunicação em redes ubíquas. Segundo Conceição & 

Silva (2013,  p.137), “. . . cada uma das ecologias tiveram  um objetivo, ou seja, reordenou de 

um modo particular as relações do homem com o mundo, estimulou e provocou 

transformações noutros níveis do sistema sociocultural (educativo, econômico, político, 

social, religioso, cultural, etc)”. 

 

Figura 19 -  Desenvolvimento das ecologias comunicativas  

Fonte: Adaptado de Silva (2005; 2013). 

 

Ao tratarmos de tecnologias de educação na escola precisamos considerar que a 

mesma têm uma longa trajetória, de forma a identificar  sua cronologia com os respectivos 

fatos tomaremos como base o estudo de Costa (2007) embasado pela Association for 

Education Communication and Technology (AECT, 2001). Segundo Costa (2007), o primeiro 

período sugerido é (1923-1931).  Nessa época os materiais visuais eram utilizados nas escolas 

para materializar ideias e conceitos, materiais audiovisuais no ensino são vistos como ajuda 

ao trabalho do professor. Aqui os meios de comunicação são o rádio e o cinema mudo. Em 

termos de influências teóricas nesse período se destacam os estudos sobre eficácia social e os 

estudos sobre comportamento animal e humano. Do ponto de vista de uma teoria de 

aprendizagem, prevaleciam as ideias de Thorndike (Conexismos e associanismo), ideias sobre 

o pressuposto da aprendizagem a partir do estímulo e resposta. Já do ponto de vista de 

metodologias de investigação os métodos usados são dos psicólogos neobehavioristas 

(Vanney & Buttler, 1996) e que tinham o condicionamento operante na essência, 

principalmente como a manipulação de determinados fatores poderiam afetar a aprendizagem. 
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O segundo momento seria o momento da consolidação. Costa (2007) defende que o 

este período (1932-1945) é o da clara a multiplicação dos meios audiovisuais para a 

preparação de especialistas, para transmissão de conteúdos escolares. Do ponto de vista de 

investigação o objeto de estudo era a relação entre percepção e memória conduzidos pela 

psicologia. Nesse momento relaciona-se as primeiras tentativas de enquadrar teoricamente o 

ensino audiovisual com uma determinada teoria de aprendizagem (Vanney & Buttler, 1996). 

O terceiro momento seria o momento posterior à Segunda Grande Guerra (1946-

1957). Segundo Costa (2007), influenciado diretamente pela Psicologia, a proposta de 

Skinner, é considerada historicamente como marco para a resolução de problemas no domínio 

de comunicação através de novos meios. Ele colocou outras áreas de conhecimento no centro 

da questão das questões didáticas que antes estavam afastadas, é com um conjunto estruturado 

de conhecimento que começa a desenhar-se a tecnologia educativa, o uso das tecnologias a 

serviço do ensino e da aprendizagem embasados no artigo publicado “The Science of learning 

and the art of teacnhing” publicado em 1954. (Skinner, 1954). 

O momento de grande expansão das tecnologias (1958-1970). Ocorreu principalmente 

segundo Costa (2007), pelo pânico gerado nos Estados Unidos pelo lançamento do primeiro 

satélite pela URSS, no final de 1957. Como consequência os Estados Unidos aceleraram a sua 

incursão tecnológica em todo país para competir com o seu principal inimigo, colocou 

financiamentos para investir em conteúdos e modificações curriculares em Universidades e 

escolas (curriculum packages), conjuntamente com iniciativas para aparaelhar as mesmas com 

as mais modernas tecnologias e materiais. É um período que se destacam as influências, quer 

dos teóricos de comunicação (Shannon & Weaver, 1963), quer da Teoria dos Sistemas 

(Bertalaanffy, 1968). 

O período de (1971-1982) é caracterizado pela reafirmação e abertura, segundo Costa 

(2007) diz respeito a investigação da tecnologia educativa em torno da influência que os 

materiais e as maquinas tem sobre as modalidades de aprendizagens. É valorizada, pois, por 

proporcionar uma visão integrada e racional de resolver problemas de ensino e aprendizagem 

sistematizados, aparecimento do computador e as suas primeiras experiências para fins 

educativos. 

Segundo Costa (2007, p. 24 como citado em Walker, 2007), “O período de (1983-

1999) é caracterizado pelo potencial revolucionário das novas tecnologias de comunicação 

(NITIC), baseadas na eletrônica e numa base digital comum, e em que se se incluem meios 

mais modernos, como computadores, vídeo, áudio, telecomunicações, robótica, entre outros.” 
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Esse é  um período de crescente progresso, muito rico, marcado pela expansão crescente do 

uso dos computadores em todo mundo. Existem dois momentos dentro desse período segundo 

Costa (2007), que devem ser diferenciados segundo o grau de desenvolvimento tecnológico: o 

primeiro ligado a multimídia, que caracterizam a década de 90 e o outro a partir do início 

desse novo milênio que é o acesso à internet, mais especificamente a world wide web. A 

seguir, figura 20 da evolução das tecnologias da educação de Costa (2007) adaptado da 

Association for education communications and technology. 

 

Figura 20 – Evolução das tecnologias da educação  

Fonte: Costa (2007, p. 29 adaptado da Association for Education Communications and Technology). 

 

Em razão dos avanços tecnológicos os ciclos na comunicação em ambiente virtual 

foram diminuídos, intensificando a conectividade, mobilidade e ubiquidade. “Desse modo, a 

mobilidade favorece também a ubiquidade, entendida como ‘compartilhamento’ simultâneo 

de vários lugares.” (Santaella, 2010, p. 18). 

O contexto comunicacional descrito aponta que estamos no limiar de novos estágios 

de desenvolvimento da web, as instituições de ensino superior estão avaliando suas 

modalidades de ensino frente as novas tecnologias. Segundo Silva (2013, p. 147), “. . . é 

preciso aprender a arte de ensinar e aprender nesta nova modalidade educativa que é b-

learning”.  De acordo com o autor, existem diferentes maneiras de denominar essa 

modalidade mista, como aprendizagem semipresencial, aprendizagem híbrida ou 

aprendizagem bimodal, sendo, contudo mais comum o uso da palavra inglesa blended (que 

significa algo misto, combinado).  

Diante dos conceitos de espaço que emergem do hibridismo e da ubiquidade, parece-

nos pertinente levantar no próximo item apresentar as reflexões de alguns autores de quais são 
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os desafios que a comunicação e aprendizagem ubíqua apresentam para o processo 

educacional.  

 

 

1.3.4 Desafios que a comunicação e aprendizagem ubíqua apresentam para o processo 

educacional 

A medida que o conteúdo e o ensino tornam-se compartilhados, simultâneos 

“Ubíquos”, as escolas passam a rever suas concepções de ensino e aprendizagem, novos 

conceitos e novas abordagens metodológicas surgem como opções pedagógicas. 

A primeira questão que precisamos levantar é quais os paradigmas da ciência que 

incidem no processo educacional, muitas vezes, usamos novas tecnologias que reforçam os 

mesmos. O termo paradigma é usado pelo filósofo e historiador da ciência Thomas Samuel 

Kuhn (1922-1996) em seu livro “A Estrutura das Revoluções Científicas”, publicado em 

1962. Esse conceito é tratado por Kuhn como um modelo de pensamento que reflete um 

conjunto de valores, crenças e técnicas expressas por pelos membros de uma comunidade 

científica.  

Segundo Santos (2010) o modelo da racionalidade científica vigente é o dominante, 

caracterizado pelo pensamento linear, pensamento racional e fragmentado. Embora hoje se 

reconheça que as TIC têm realizado impactados profundos no quotidiano educacional, ainda 

estão a serviço para manter o paradigma dominante. O autor afirma que o paradigma 

dominante está em razão das novas concepções científicas e epistemológicas, apresentado 

como Paradigma Emergente (Santos, 2010). Segundo o mesmo, o paradigma que surge de 

uma sociedade não pode ser um paradigma de um “conhecimento prudente”, tem de ser 

também um paradigma social o “paradigma de uma vida decente”, denominado como 

paradigma emergente: 

O conhecimento do paradigma emergente tende assim a ser um conhecimento não 

dualista, um conhecimento que se funda na superação das distinções tão familiares e 

óbvias que até há pouco considerávamos insubstituíveis, tais como natureza / cultura, 

natural/ artificial, vivo / inanimado, mente/ matéria, observador/observado, subjectivo/ 

objectivo, colectivo / individual, animal / pessoa. Este relativo colapso das distinções 

dicotómicas repercute-se nas disciplinas científicas que sobre elas se fundaram. Aliás, 
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sempre houve ciências que se reconheceram mal nestas distinções e tanto que se 

tiveram de fracturar internamente para se lhes adequarem minimamente. (Santos, 

2010, p. 64-65). 

A contribuição de Capra (1982), com a  física quântica e suas possibilidades, a Teoria 

da Complexidade de Morin (2000), as investigações do físico-químico Ilya Prigogin (1977) 

com a teoria das estruturas dissipativas, onde se estabelecem sistemas abertos, entre outras 

teorias proporcionaram uma profunda reflexão epistemológica sobre o conhecimento 

científico. A teoria de Prigogine recupera inclusive conceitos aristotélicos tais como os 

conceitos de potencialidade e virtualidade. 

 O paradigma emergente, considera o homem multidimensional, multisensorial, rompe 

as dicotomias entre Homem-Natureza, sujeito-objeto, mundo interior-mundo exterior, saber 

científico e saber popular, não trabalha com estratégias pedagógicas que fomentam a 

constituição de uma visão reducionista da realidade. 

Para Ribeiro (2010),  os pensadores como o psicólogo e educador suíço Jean Piaget 

(1896-1980), o educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997), o educador e filósofo brasileiro 

Moacir Gadotti (1941- ) e Edgar Morin (1921- ), possuem uma convergência ao considerar 

que a construção do conhecimento ocorre pela interação ente sujeito e objeto, respeitando-se 

que cada um dos pensadores possuem sigularidades no que tange influências epistemológicas 

e contextos socioculturais. 

Segundo Mantovani (2016),  na perspectiva do paradigma emergente ampliamos a 

nossa concepção  de ensinar e aprender no contexto sociotécnico. A forma  passa ser mais 

orgânica, não linear, pensamos e contruímos por meio de associações, construímos 

conhecimento a partir das redes educativas. 

O conhecimento em redes educativas, possui uma perspectiva construtivista, onde o 

mesmo dependerá da existência do sujeito e é por ele ativamente  construído e relativo diante 

da relação com os outros e o contexto social onde está inserido, não sendo uma verdade 

objetiva. De acordo com Pessoa (2007, p. 339): 

. . . o construtivismo tem como princípio fundamental, que  vem sendo partilhado 

pelos diversos construtivismos, o primado absoluto do sujeito na construção do 

conhecimento na medida do valor que lhe atribui. Esta construção assenta na  

experiência da realidade e assentará, também, no conhecimento que o próprio sujeito 
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terá de si. Este compreende ou contrói o mundo externo de formas diferenciadas e esta 

compreensão é validade, não já por critérios objetivos de verdade, mas por cirteriros 

sbjetivos de viabilidade das relações do sujeito com o mundo. 

Na linha das ecologias da comunicação decorrentes das transformações das TIC,  Souza 

(2014) refere-se a importância das comunicação e a aprendizagem ubíqua, aos estudos de 

Silva onde  considera as repercussões na educação através do desenvolvimento de seis 

episódios marcantes ao longo do processo civilizatório, conforme figura 21, ou seja: família, 

escola, escola paralela, autoeducação, comunidades de aprendizagem e inclui no seu estudo 

aprendizagem ubíqua: 

 

Figura 21 – Ecologias da comunicação e educação 

Fonte: Silva (2014, p. 40) 

 

As  tecnologias da informação e comunicação proporcionaram a aprendizagem ubíqua, 

simultânea, capaz de promover interações rápidas e dinâmicas, por essa razão os pressupostos 

e as experiências de como se ensinar e aprender, na opinião de Souza (2014) estão sendo 

revistos. Segundo Zygmunt Bauman (2009) estamos numa sociedade líquido-moderna, onde 

as relações são fluídas e estão sendo cada vez mais complexas. Segundo Bauman (2009, p. 7), 

. . . as realizações individuais não podem solidificar-se em posses permanentes 

porque, em um piscar de olhos, os ativos se transformam em passivos, e as 

capacidades, em incapacidades. As condições de ação e as estratégias de reação 
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envelhecem rapidamente e se tornam obsoletas antes de os atores terem uma chance 

de aprendê-las efetivamente. 

Sob esses pressupostos os desafios educacionais passam ser imensos já que os 

paradigmas mudam e é preciso mudar e rever uma nova proposta pedagogica que enfrente e 

tome uma postura frente e esse novo contexto, em continuidade Bauman (2009, p. 21), 

salienta: 

Uma resposta comum dado o mau comportamento, conduta inadequada ou que leva a 

resultados indesejáveis é a educação ou reeducação: instilar nos estudantes alguma 

nova motivação, desenvolver diferentes vocações e treiná-los para novas habilidades. 

A finalidade da educação nesses casos é contestar o impacto das experências do dia-a-

dia, enfrentá-las e por fim desafias as pressões que sugem do ambiente social. 

Para finalizarmos esse item é importante salientar que na perspectiva dos  paradigmas 

emergentes, segundo Santos (2010), ou de acordo Beherens (2005) e denominado por Capra 

(1988, 1992) como  paradigma Sistêmico, na continuidade dos seus estudos de Capra (2002) 

como “Paradigma da complexidade” o conhecimento é dinâmico, pois possui interelações e 

multiplas conexões.  

As múltiplas conexões e interações promovem ações de intervenções dos índíviduos 

na cultura, gerando significações no tecido da mesma, com resultados e fenômenos culturais, 

conforme podemos observar com o relato de Bauman (2012, p. 43): 

Dominar uma cultura significa uma matriz de permutações possíveis, um conjunto 

jamais implementado de modo definitivo e sempre inconcluso - e não uma coletânea 

finita de significações é a arte de reconhecer seus portadores. O que reúne os 

fenômenos culturais numa ‘cultura’ é a presença dessa matriz, um convite constante à 

mudança e não a sua ‘sistemacidade’- ou seja, não a natureza da petrificação de 

algumas escolhas (‘normais’) e a eliminação de outras (‘desviantes’). 

A soma das experiências, dos conhecimentos e vivências de um indivíduo numa 

comunidade e numa cultura pode ser colaborativa através de comunidade virtuais de 

aprendizagens, nesse sentido, o nosso próximo tópico será sobre essa temática. 
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1.3.5 Comunidades virtuais e aprendizagem colaborativa para inovação 

Os ambientes colaborativos entre  alunos, professores, comunidades, empresários e 

sociedade em geral, poderiam ser fomentados a fim de compartilhar experiências e 

aprendizados no campo do empreededorismo. As tecnologias educativas interativas poderiam  

catalisar esse processo. Nesse  contexto as TIC são ferramentas importantes para diminuir as  

fronteiras das área dos conhecimentos dentro e fora das universidade e poderiam potencializar 

o trabalho do  empreendedorismo de forma interdisciplinar e transdisciplinar. 

Dias (2014, p. 16) destaca: 

. . . a globalização das redes de aprendizagem ao longo da vida, mais que um desafio 

para os cenários presentes da educação, representa um compromisso para o 

desenvolvimento das práticas de inovação na aprendizagem através da formação 

competências para a antecipação e o desenvolvimento dos instrumentos de 

pensamentos para resolução de problemas futuro. 

A tecnologia é o meio do aprendizado e não o fim, ela facilita o processo de Gestão do 

Conhecimento entre os atores. O mundo acadêmico não se resume mais a conteúdos 

compilados, organizados e concentrados em disciplinas. Segundo Fava (2013), o grande 

desafio do mundo acadêmico é a responsabilidade de proporcionar uma aprendizagem eficaz, 

assegurando o sucesso de médio e longo prazos às instituições de ensino. 

Souza (2013) destaca o relatório da Comissão (CCE, 2005), quando relevam uma 

aprendizagem de competências transversais e privilegiam uma visão global da aprendizagem, 

priorizando o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. O referido documento reforça a 

necessidade de uma abordagem inovadora de aprendizagem das TI ao longo da vida, e na vida 

como um todo. O relatório já relatava a necessidade de projetos que possibilitassem a 

inovação, transferência, troca de experiências e experimentação. O que nos vincula à 

Sociedade em Rede e ao desenvolvimento das literacias. 

As tecnologias digitais, e suas aplicações precisam ser investigadas considerando a 

percepção dos alunos universitários, e como as mesmas estão sendo utilizadas nos currículos 

para o ensino de empreendedorismo e, se o mesmo, é integrado na comunidade.  

Segundo Escola (2003), “o professor ensina ao aluno que a viagem rumo ao 

conhecimento, tecida na riqueza do diálogo pedagógico, só foi possível porque ambos, num 
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momento mágico, para além das mediações tecnológicas, fizeram da educação um espaço de 

encontro de sujeitos construtores de saber, mestres na transformação da informação em saber, 

saboroso.”  

Os processos colaborativos em rede constituem um desafio na criação de novas 

perspectivas para Educação e desenvolvimento, pois rede e comunidade são conceitos 

diferentes, conforme evidenciado por Castells (2012) em particular na qualidade das 

interações para transformações culturais e contextualização das aprendizagens, na 

reconstrução das interações sociais. 

Thus, the most importante activity on the internet nowadays goes through social 

networking sites (SNS), and SNS have became plataforms for all kinds of activities, 

not just for personal friendships or chattings but for markting, e-commerce, education, 

cultural creativity, media and entertainment distribution, health application, and, yes 

socio-political activism, it transforms culture by inducing the culture of sharing. 

(Castells, 2012 como citado em Naughton, 2012, p. 223).  

Os ambientes de aprendizagem virtuais propiciam a criação de redes e a conexão entre 

as pessoas, mas não necessariamente o vínculo entre elas. Sob essa premissa, comunicar e 

aprender em rede são assim práticas que merecem ser colaborativas e intensivas com vínculos 

para que se estabeleçam a formação de comunidades. Este é o cerne, pois reside aí o grande 

desafio da educação. Quais são as variáveis e as condições que permitem construir um tecido 

para construir uma comunidade virtual de aprendizagem? 

 Dias coloca a variável pertencimento e envolvimento dos seus integrantes como 

estratégia de formação de comunidade, pois segundo Dias (2007, p. 32), 

Para além de entendermos a comunidade virtual como um espaço de confluência de 

interesses, o envolvimento dos membros nas atividades de partilha das experiências, 

resolução de problemas e na construção do conhecimento, conduz à compreensão da 

comunidade como um processo de participação nas práticas culturais comuns. Nesse 

sentido, a participação é um princípio e uma condição para a realização das 

aprendizagens no âmbito da comunidade. 
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As TIC ampliam a territorialidade e permitem ampliar a atuação escolar conforme 

Silva (2001) a tecnologia transformou a escala espacial: longe e o próximo não existem em 

termos virtuais, os papéis e os vínculos se modificam ficam plurais e dinâmicos. 

Para Silva (2001, p. 21), 

TIC permite pensar escolas como comunidades de aprendizagens construídas com 

base na partilha de motivações comuns, de afinidades de interesses, de conhecimentos, 

de atividades, de projetos, num processo de cooperação e interações sociais entre 

escolas e outras instituições comunitárias, entre autores e leitores, independente das 

proximidades geográficas e domínios institucionais. 

Em sua obra ‘Cibercultura’, Pierre Lévy (1999), apresenta o conceito da  criação de 

comunidades virtuais a a interconexão e a inteligência coletiva são princípios que permeiam a 

as redes de aprendizagem, o espaço do saber, trata-se de um espaço-virtual que é animado por 

indivídios e comunidades. 

Para Mussoi (2007, p. 06), 

. . . as comunidades virtuais de aprendizagem realizam comunicações interativas, onde 

as normas, os valores e os comportamentos são definidos na própria comunidade. A 

aprendizagem é cooperativa e todos os sujeitos têm o mesmo direito de participação. 

O sujeito assume o papel ativo na construção do seu conhecimento de acordo com 

tema da comunidade e o educador tem o papel de orientador. 

Miege (2010) amplia o conceito de aplicação das TIC como serviços que influenciam 

em mudanças de ordem política e social e que ela não pode ser vista apenas como uma 

ferramenta de comunicação e informação que presta um serviço, mas sim que influenciam de 

forma transversal a maioria das atividades sociais e humanas, podendo ser úteis para as 

atividades educativas, principalmente quando falamos em redes de aprendizagem. 

Na economia do conhecimento, a riqueza repousa sobre a interação das pessoas e a 

soma dos aprendizados, capital intelectual dos seres humanos, sendo elas que geram a 

produção.  Conforme descreve Levy (1999, p. 170), “A riqueza de uma comunidade do 

conhecimento é garantida, em última instância, pela quantidade de seus membros, pelo 

número de ‘cabeças’ que contêm. Os aprendizados dos individuos, suas aquisições de 

competências.” 
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A soma das conexões experiências entre os indivíduos gera uma rede que pode ou não 

ser virtual, mas a natureza dos seus vínculos será mediada por seus atores. A aprendizagem 

irá fluir ou não conforme está a configuração do tecido constitutivo dessa rede. Na concepção 

de Castells (2012, p. 565): 

. . . eu afirmaria que essa lógica de redes gera uma determinação social em nível mais 

alto que a dos interesses sócias específicos expressos por meio das redes: o poder dos 

fluxos é mais importante que os fluxos do poder. A presença na rede ou ausência dela 

e a dinâmica de cada rede em relação às outras são fontes cruciais de dominação e 

transformação de nossa sociedade: uma sociedade que: portanto, podemos chamar de 

sociedade em rede, caracteriza pela primazia da morfologia social sobre a ação social. 

O autor enfatiza a preponderância das relações como varíavel determinate do poder da 

rede. 

Raposo-Rivas & Escola (2016, p. 13)  contribuem ao conceituar comunidades virtuais 

como 

. . . espacios de formación. Las entendemos como un grupo de personas que aprende 

en común, con un propósito determinado, en un mismo entorno tecnológico conectado 

a través de la web que posibilitan el trabajo cooperativo, la comunicación y la relación 

entre sus miembros, durante un tiempo concreto. Su principal finalidad es el 

aprendizaje y la construcción del conocimiento tanto individual como grupalmente en 

un entorno mediado por tecnología. 

Todos autores, ao tratar o conceito de comunidades de aprendizagem, Silva (2001), 

Levy (1999), Musoi (2007), (Miege, 2010), Castells (2012), Dias (2007), Raposo-Rivas & 

Escola (2016), convergem que as mesmas são construídas pelos seus membros, dentro da 

própria comunidade, onde são definidos seus valores e suas normas e definido o seu tecido 

social, isso vai além da tecnologia essa pode quando disponibilizada possibilitar a difusão do 

conhecimento e ampliação das interações. Neste ambiente o papel docente e discente exige 

uma alteração de mentalidade e práticas.  As interações de ensinar e aprender em ambientes 

colaborativos merecem ser estudadas é o que iremos abordar na sequência.  
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1.3.5.1   Ensinar e aprender em ambientes colaborativos e virtuais de aprendizagem  

Na pesquisa da Endeavor (2016), 47,9 %  dos professores responderam  que   não 

estão muito presentes nas universidades e nos movimentos de empreendedorismo esse dado 

chama atenção, pois os professores são um elo importante  e que fazem conexão com os 

estudantes. Como trabalhar com mudanças culturais e movimentos de inovação e trabalhar 

com redes de conhecimentos se os próprios professores estão afastados desses movimentos?  

Vale nesse contexto, trazer a definição de cultura, abordada por Horn (2015 como 

citado em Schein, 2009, p. 240): 

Cultura é uma forma de trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns 

seguidos com tanta frequência e com tanto sucesso que as pessoas nem mesmo 

pensam em tentar as coisas de outra maneira. Se uma cultura se formou, as pessoas, de 

forma autônoma, fazem o que precisam fazer para ser bem-sucedidas. 

Para trabalharmos ambientes virtuais onde a aprendizagem e a colaboração possam 

envolver os professores e alunos e assim mover uma cultura ativa de participação e 

aprendizagem Raposo-Rivas & Escola (2016, p. 13 como citado em Pankhurt & Marsh, 2011) 

indicam os seguintes componentes importantes para se constituir uma comunidade de 

aprendizagem: 

 Motivación: reconocimiento e interés en la participación en la comunidad para 

resolver una problemática específica; 

 Socialización: establecer identidades virtuales; 

 Intercambio: manejo y tráfico de información; 

 Construcción: uso de inteligencias individuales y colectivas; 

 Trascendencia: integración de nuevos actores y trabajo en redes colaborativas. 

Existem muitos desafios para conseguirmos manejar a dimensão colaborativa da 

aprendizagem, pois uma uma educação centralizadora e homogeineizante vai de encontro com 

a prespectiva da cultura contemporânea estruturada pelo uso das tecnologias digitais em rede 

nas esferas do ciberespaço, denominada de cibercultura por Santos (2005, 2011), na qual os 

praticantes culturais interagem com práticas inteligentes, em tempo de mobilidade ubíqua, 
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que através do uso de dispositivos móveis  que possibilitam  a convergência  de mídia, a 

hipertextualidade em espaço e tempo são ressignificados. 

Compreender a atração  de como os estudantes e professores interagem nas 

comunidades virtuais é crucial para as universidades a fim de que possamos aproveitar o 

potencial das mesmas.  

Sob essa perspectiva os estudos de Ridings & Gefen (2004)  sobre os motivos  que 

levam as pessoas a se reunirem, por ordem  de relevância, em  todos os tipos de comunidade 

são: a troca de informações considerada a razão mais popular, posteriormente, apoio social, 

com os temas de saúde, bem-estar, relações de amizade, passatempos, animais de estimação 

ou recreação. Esses achados sugerem, segundo os autores, que os responsáveis de 

comunidades virtuais devem enfatizar não só o conteúdo, mas também encorajar os aspectos 

de amizade e apoio social, se eles desejam aumentar o sucesso de sua comunidade virtual. 

Desta forma, os ambientes virtuais de aprendizaem colocam-nos perante um modelo 

pedagógico mais centrado nos processos de investigação caracterizado por: modelo didático 

centrado no aprendente, com consequentes alterações nas suas competências, alterações do 

papel do professor, possibilidade de aprendizagem em rede, síncrona e assincronamente. 

Segundo Goulão (2015) o docente amplia suas funções não só conhecendo tecnologia, mas 

também é um guia e  um  provedor de recursos, respeitando a diversidade dos estudantes. 

Pode-se assim dizer que suas novas funções segundo Goulão (2015), retratadas no 

quadro 4, se repartem por quatro grandes áreas no qual podemos observar: 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos de um professor online 

Área Pedagógica Animador, dinalizador, moderador, 

facilitador, comunicador, líder e motivador 

Área Social Criador de positivos e amigáveis que 

fortaleçam as interações e os trabalhos 

colaborativos ambientes 
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Área Técnica Conhecedor e manipulador das TIC 

Área Organizativa Planificador e decisor da agenda, dos 

objetivos, das avaliações das matérias por 

que é reposável. 

Quadro 4  – Novas funções e responsabilidades do professor na era da sociedade digital  

Fonte: Goulão (2015, p. 30).  

 

Na aprendizagem colaborativa o papel do estudante também altera pois ele irá ter uma 

uma postura mais ativa, pois colaboração não é sinônimo de trabalhar em grupo, e sim 

trabalhar em equipe onde cada um compõe uma parte fundamental para compor o todo,  

segundo Pablo Pons (2009),  é necessário cumprir certos requisitos imprescindíveis para se 

obter  a colaboração em Computer Support for Collaborative Learning (CSCL): 

 indeterdependencia positiva é o esforço individial e singular  que cada membro do 

grupo faz para dar significado para sua participação no grupo; 

 interação, intercâmbio e ajuda entre as pessoas de recursos e conhecimentos; 

 responsabilidade individual e grupal que facilita que os integrantes de um grupo 

seja responsável ante os demais; 

 uso adequado das habilidades sociais, fundamentais nos processos formativos, onde 

os alunos necessitam conhecer-se, desenvolver confiança entre eles; 

 processamento grupal,  construção compartilhada de ideias comuns. 

Virar a chave onde possamos ter alunos como protagonistas do seu aprendizado e 

professores como mediadores e não donos do conhecimento não é uma tarefa que venha a ser 

feita de uma forma rápida, mas é nosso dever para a concretizar pois precisamos ter esses 

atores critícos numa sociedade do conhecimento. Para Monteiro (2016, p. 11): 

Esta era de pós-informação, na qual o acesso à informação é cada vez mais fácil e 

rápido e a sua validade é efêmera, impõe-nos uma questão fundamental: o que será 

mais valioso para o futuro dos nosso alunos: formá-los e prepará-los para a busca 

autônoma de novos conhecimentos ou informá-los apenas de uma série de contéudos 

desarticulados da realidade, que servirão, quase exclusivamente, para ser reproduzidos 

no sistema de avaliação do ambiente escolar? 

A   aprendizagem  em ambientes colaborativos trouxe potencialidades e desafios para 

os sistemas educativos, nesse sentido existem várias teorias e conceitos pedagógicos que 
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procuram alinhar-se com essas mudanças geradas. Iremos na sequência relatar algumas 

dessas. 

Para Scheller, Viali & Lahm (2014, p. 6) definem da seguinte forma a pedagogia 

conectivista de Siemens (2004) e Downes (2005, 2007): 

. . . enquanto teoria integra princípios apresentados pelo caos, redes neurais, 

complexidade e auto-organização. Segundo esta teoria, a aprendizagem é um processo 

que ocorre numa gama de ambientes dependendo de uma diversidade de opiniões e, 

não está, necessariamente, sob o controle humano. Derivada desta proposição 

compreende-se que o conhecimento aplicável pode estar ou situar-se fora do sujeito, 

podendo estar contido numa organização ou numa base de dados. O foco está na 

conexão especializada entre as informações. Esta conexão amplia o estado atual do 

conhecimento, sendo um dos pontos chaves a habilidade de estabelecer conexões entre 

ideias, áreas e conceitos. 

Conforme ilustrado na figura 22, a conexão possibilita resignificar os conhecimentos 

então os aprendizados são processos dinâmicos e complexos. 

 

 

Figura  22 – Concepção de Conectivismo segundo Siemens (2008) e Downes (2005) 

Fonte: Scheller, Viali & Lahm (2014).   
 

Ensinar com tecnologia não pode ser isolada de fatores sociais e contextuais dos 

alunos e professores, suas relações com a mesma, como lidam e aprendem e até mesmo sua 

prática no mundo digital deve ser considerado no mundo contemporêneo, nesse sentido foi o 

Modelo TPSCK  é baseado nessa ideia de Conhecimento Pedagógico de Conteúdo PCK, que 

objetiva analisar  como os professores estão na complexa interseção de três conhecimentos 
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primários: CK - científico, PK - pedagógico e TK – tecnológico, estudo desenvolvido por de 

Koehler & Mishra (2009), ilustrado na figura 23. 

 

 

  

Figura  23 – The TPACK framework and its knowledge components 

Fonte: Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge 

(TPACK). Contemporary issues in technology and teacher education, 63  

Kozan, K., & Richardson, J. C. (2014). Interrelationships between and among social, teaching, and cognitive 

presence. The Internet and higher education, 21, 68-73.  

 

O Estudo de Kozan & Richardson (2014)  contribuiu ao considerar a Presença de 

Aprendizagem Social (SLP) que reflete as atitudes, habilidades e comportamentos que os 

alunos trazem para suas atividades on-line individuais e colaborativas para auto-regularizar 

sua aprendizagem e a Presença de Ensino Social (STP) que reflete os papéis específicos para 

os instrutores, cada um com uma ênfase compartilhada na dimensão social do ensino e da 

aprendizagem. Os enfatizam mais claramente que a construção do conhecimento não é 

simplesmente cognitivo, mas sim um processo sócio-cognitivo e que isso se reflete no modelo 

tentativo com Presença Socio-Cognitiva (SCP) nos ambientes virtuais. 

A  educação em ambientes virtuais  faz com que precisemos rever os papéis dos 

professores e alunos no que tange aprendizado, relações sociais e  comunicação. É necessário 

um novo padigma de moderação, partindo dessa abordagem que Salmon (2004) apresentou o  

modelo de e-moderating, baseado em cinco etapas demonstrada na  figura 24. A primeira está 

relacionada  com o acesso e a motivação para as experiências e a formação online. O  acesso, 

e a motivação para a socialização online são pré-requisitos essenciais para a participação em 

conferência on-line. O estágio 2 envolve participantes individuais que estabelecem suas 

identidades on-line e depois encontrar outras pessoas com quem interagir, criando uma 

microcomunidade. Na fase 3, os participantes envolvem troca mútua de informações. Até e 
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inclusive a fase 3, ocorre uma forma de cooperação em que cada pessoa apoia o outro, os 

objetivos dos participantes á a troca de informação. Na fase 4, as discussões grupais 

relacionadas ao curso se desenvolvem e as interações tornam-se mais colaborativas. Na fase 5, 

segundo Salmon (2004), os participantes procuram mais benefícios do sistema para ajudá-los 

a atingir objetivos pessoais e refletir sobre o processos de aprendizagem. 

 

 

Figura 24 – The five-stage framework and e-tivities 

Fonte:  Salmon (2013, p. 11). 

 

O Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta, baseado em quatro grandes 

linhas de força: a aprendizagem centrada no estudante, o primado da flexibilidade, o primado 

da interação e o princípio da inclusão digital. 

No modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta, a parte da importância 

determinante da interacção nos processos  de aprendizagem, ao professor é exigida a 

aplicação de competências de gestão do conhecimento de trabalho em equipe, de 

disponibilização e facilitação de recursos diversificados de aprendizagem e de 
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organização de atividades enriquecedoras e que promovam a reflexão e a partilha na 

classe. (Pereira, 2007, p. 11).  

Concluindo essa seção, dos estudos pesquisados dos modelos pedagógicas para 

ensinar e aprender em ambientes colaborativos e virtuais de aprendizagem de: Siemens 

(2004), Ridings & Gefen (2004), Downes (2005, 2007), Pereira (2007), Koehler & Mishra 

(2009), Pankhurt & Marsh (2011), Salmon (2013), Scheller, Viali & Lahm (2014), Goulão 

(2015), Monteiro (2016), Raposo-Rivas & Escola (2016), podemos observar que esses autores 

convergem que é importante considerar os aspectos sociais e tecnológicos das comunidades 

que vão além do ensino, bem como, considerar a complexidade do processo, ou seja que a 

mesma não é linear é dinâmica e está em constante transformação. Salientamos que cada 

modelo possui sua singulariedade, mas estamos apenas dando relevo a alguns pontos de 

comum. No próximo item iremos abordar as questões da variável  tecnologia como 

ferramenta como facilitador do processo, ou seja, como recurso, o quanto a evolução da 

tecnologia da comunição e informação e da web 2.0 agregou na atividade educativa. 

 

 

1.3.5.2 Dimensão Tecnológica dos ambientes colaborativos de aprendizagem 

Nessa seção é importante dar relevo as principais contribuições da web 2.0 no que diz 

respeito a infraestrutura tecnológica pois ela é uma variável importante na qualidade da 

interatividade da aprendizagem, dentre as principais contribuições podemos salientar  o 

aumento da autonomia, interação, colaboração e cooperação on line, bem como a   

possibilidade dos próprios utilizadores organizarem e classificarem os contéudos disponíveis 

na Net, incremento do potencial comunicativo intuitivo dos usuários e maior possibilidade de 

ampliação de contextos de aprendizagens formais e não formais. 

Ao conjunto de funcionalidades interativas da web 2.0 na qual os indivíduos passam a 

ser autores e formuladores de contéudo as palavras-chave segundo Monteiro (2016) são a 

participação e a colaboração em rede num processo que ultrapassa uma ação passiva ou 

unidirecional, mas numa diâmica bidirecional onde o processo passa ser fluido e a 

comunicação é bilateral, ou seja, na web 2.0 há um incremento do potencial comunicativo e as 

aplicações são intuitivas para criação e partilha do contéudo. 
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Para Barba (2010 como citado em O’Reilly, 2005, p. 21): 

. . . web 2.0 es la red como plataforma, extendiéndose a todos los dispositivos 

conectados: las aplicaciones web 2.0 son aquellas que utililizan la mejor de las 

ventajas intrisecas de uma plataforma:distribuyendo software como servicio 

constantemente actualizado que es mejor cuanto más gente lo usa consumiendo y 

remezclando datos de múltiples fuentes, inluyendo usuários individuales, mientras 

proporcionan sus próprios datos y servicios de manera que permiten outras 

remezclas,crendo ecfectos de rede a través de uma ‘arquitectura de participación’ y 

que vá más allá de lá metáfora e la página de web 1.0 para proposrcionar experiências 

enriquecidas al usuário. 

Os efeitos da tecnologia da web 2.0 e do que ela proporciona já inverte 

espontaneamente a lógica do acesso da informação e do conhecimento então as instituições de 

ensino precisam se adaptar com novos métodos de ensino e ao novo contexto de 

aprendizagem em rede, conforme destacado  por Barba (2010, p. 32):  

Más allá de las metáforas genarales sobre los posibles usos educativos de internet, la 

“actitud 2.0” em educatión significa romper el asilamiento tradicional, las escuelas 

como islãs, para convertilas em nodos e de redes diversas: redes locales e 

internacionales, redes de aprendizaje para los alumnos y de dsarrollo profesional para 

los docentes. El acesso a uma enorme cantidad de información, recursos, herramientas 

y personas favorece no sólo el aprendizaje formal, sino especialmente el 

aprendizagem informal y autodirigido, y constituye um espacio para el aprendizado a 

lo largo del ciclo vital y el desarrollo professional. 

Na sequencia serão apresentadas algumas ferramentas da web 2.0 no qual apresentam 

algumas funcionalidades de recursos relevantes em ambientes flexíveis e podem potencializar 

o aprendizado personalizado, a colaboração em redes sociais, pois possibilitam a partilha de 

texto, imagem de vídeo, partilha de contéudo, interação e  etc.  Essas tecnologias são 
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ofertadas a fim de facilitar e dar suporte pedagógico a esse mundo de conectividade global, 

como descreve Miranda (2009, p. 376): 

A emêrgência de novas tecnologia multimídia, a difusão de vídeojogos interatios e a 

crescente conectividade global, hoje tomadas como um dado adquirido, vieram ajudar 

a solucionar parcialmente os problemas da educação nos dias de hoje. O aparecimento 

da web 2.0 (a web Social e colaborativa), por exemplo através de blogs, wikis, 

podcaststs, messengers e sites como MySpace, Pandora, youtube, Flickr e Wikipedia, 

mostra um novo caminho a seguir para  os modelos de aprendizagem Multimédia 

Interetíva (AMI), marcado pela flexibilidade dos processos de aprendizagem. 

 

 

1.3.5.2.1 Ferramentas da WEB 2.0 

Não pretendemos esgotar todas as ferramentas mas apresentar  algumas que podem ser 

importantes para os  professores e alunos em ambientes flexíveis e personalizados de 

aprendizagem. 

 O Mentimeter (http//www.mentimeter.com), o Tricedir (http//www.tricider.com),  

e o Kahoot (http//www. Kahoot.com) são  ferramentas gratuitas que permitem que se 

coloquem questões interativas dos mais diversos assuntos possibilitando a criação de desafios 

nas mais diferentes área de conhecimento, podem ser usados combinados com outras 

metodologias ativas como Desing Thinking, Probleming  Based learning já descritas no item 

2.2.3 dessa tese; 

 O Webnote (http://www.aypwip.org/webnote) permite a escrita  colaborativa de 

textos que podem ser classificas por ordem, cor, tamanho como notas através de um mural; 

 Voki (http://www.voki.com) permite a criação de um personagem no mundo 

virtual é possível criar ambientes que possibilitem adicionar a voz e expressões dos alunos e 

professores (avatar); 

 Litlebits  (https://littlebits.cc/) são blocos magnéticos que você pode usar para 

criar seus projetos eletrônicos, sem soldas, sem parafusos, sem programação. Encaixe os 

blocos em uma determinada sequência, e crie seus projetos de uma maneira muito simples; 

 Moodle (https://moodle.org/) "Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment", um software livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual  
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A expressão designa ainda o Learning Management System (Sistema de gestão da 

aprendizagem) em trabalho colaborativo baseado nesse software ou plataforma, acessível 

através da Internet; 

 Ozobot  (https://shop.ozobot.com/) são robôs que seguem linhas e tomam decisões 

diferentes a partir de cores distintas, os estudantes podem se divertir associando seus rabiscos 

a movimentos dos Ozobots de forma intuitiva e criativa;  

 Draw it live (http/www.drawitlive.com) é um quadro branco que pode ser 

construido interativamente e pode ser construído em tempo real e depois pode gravar o que 

foi produzido em conjunto com o grupo de alunos e a professores; 

 Canal Youtube: os vídeos do Youtube  podem ser formulados e produzidos como 

também podem ser utilizados como suporte pedagógicos e o mesmo processo podemos fazer 

com as fotografias utilizando os aplicativos  Instagram e o Flicks como suporte; 

 Facebook: muitos autores defedem a utilizam do Facebook como uma ferramenta 

que pode  ser utilizada com fins didáticos e pedagógicos segundo Moreira, Barros & Monteiro 

(2015), o Facebook pode propiciar o desenvolvimento de capacidades importantes interativas, 

flexíveis, dinâmicas, abertas de ensino e aprendizagem. Ainda que essa rede não tenha sido 

planejada para esse fim existe a possibilidade tecnologica da criação de grupos fechados em 

ambientes e comunidades de aprendizagens, onde os seus membros podem promover trocas. 

Os principais recursos que a rede oferece é a partilha de texto, imagem, som e vídeo, 

refletindo o conceito da web 2.0.  

Selecionamos alguns aplicativos que os autores sugerem que se integram ao Facebook 

que podem enriquecer a dinâmica da sala de aula, são eles:  

 Books iread: permite partilhar livros; 

 Rss Feeds: permite concentrar num único espaço as atualizações e notíciasde 

espaços on line; 

 Google docs: permite o acesso ao google docs através do Facebook; 

 Files: permite armanezar e recuperar documentos no Facebook; 

 Stdy groups: permite quando da realização de trabalhos de grupo colocar contato 

todos os membros do grupo; 

 My Delicious: permite armanezar, organizar, catalogar e partilhar os endereços 

web favoritos; 

 Hoot-me: aplicação gratuita para estudantes para obteção de ajuda que permite 

partilhar ideias e opiniões; 
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 Jogos: nós últimos anos  vem crescendo significativamente a utilização dos jogos  

“games” jogos eletrônicos que podem ser jogados em televisões, computadores, smartphones 

e tablets, mas muitas vezes esses não são utilizados didaticamente e podem agregar 

significativamente a aprendizagem em sala de aula conforme destacam Moreira, Barros & 

Monteiro (2015, p. 137): 

Os jovens vivem diariamente expostos a todo tipo de mensagens e estímulos 

mediatizados tecnologicamente. Espera-se que a escola aproveite favoravelmente 

estas condições e potencie a integração dos meios tecnológicos nas suas praticas 

educativas, evitando o desencontro entre as vivências dos alunos fora da escola e as 

suas necessidades, bem como o que exige e espera deles na escola, com os jogos 

educativos a correr nos dispositivos móveis dos alunos, ampliam-se as possibilidades 

de interação entre o dispositivo e o utilizador. 

As tecnologias podem contribuir no processo de aprendizagem, mas as interações de 

como nos relacionamos com ela é o que podem otimizar o resultado, por isso é fundamental 

conhecer a percepção dos jovens frente as mesmas, abordagem que iremos abordar no 

próximo item. 

  

 

1.3.6 Os jovens e as Tecnologias da Informação e Comunicação 

A juventude possui  características peculiares e singulares na forma de como lidam 

com tecnologia de geração para geração, que fazem com que naturalmente construam redes de 

influência, bem como a construção de  novas formas de se analisar o campo da cultura. Nesse 

sentido, precisamos estar atentos aos movimentos e aos comportamento da Geração Digital 

conforme denominada por Tapscott (2010), esses  jovens  são  atores  na  cultura e 

comunicacional,  em razão disso vale destacar a seguir, algumas características dos hábitos e 

comportamentos geracionais. 

Segundo o autor Tapscott (2010), podemos definir os grupos em Geração Baby Boom 

(1946-1964), geração pós-guerra, presençca da televisão e forte necessidade de consumo de 

bens, Geração X (1965-1976), Geração Bust, ligados com o mundo globalizado, boa foa 

fomação, enfrentaram alta taxa de desemprego. “A Geração X considera o rádio, a tevê, o 



 

 

99 

 

cinema e a internet como mídias não especializadas, disponíveis para que todos acumulem 

informações e apresentem seu ponto de vista.” (Tapscott, 2010, p. 26). 

 Por fim, a chamada Geração Y ou Geração Millenium (1977-1997), que introgetam  a 

tecnologia de maneira muito mais veloz, pois são nativos digitais termo cunhado por Prensky 

(2001)  com ela, mudando os padrões de comportamento e criando culturas digitais. O autor 

Tapscott (2010) ainda categoriza a existência de mais uma camada geracional, os 

denominados Geração Next ou Geração Z, que nasceram a partir de 1998. 

Esse grupo, completamente imerso no ambiente tecnológico. Para que se compreenda 

o contexto onde   as gerações estão inseridas representamos graficamente na figura 25. 

 

 

 

Figura 25 – Gerações 

Fonte: Souza (2013, p. 132). 

 

A compreensão e a familiaridade como as gerações lidam com tecnologia  são 

diferenciadas os mais jovens são mais permeáveis e sensiveis, pois creceram no ambiente 

tecnológico.  Para Prensky (2001) são considerados imigrantes digitais aqueles que não estão 

familiarizados com tecnologia e os nativos digitais aqueles que possuem afinidade com 

tecnologia nascem em um mundo digital, nessa premissa poderíamos dizer que os professores 

poderiram ser os imigrantes digitais e os alunos seriam os nativos digitais.  

Conforme Castells (2012, p. 167), os jovens em todo o mundo são rápidos em adotar 

as  tecnologias móveis em geral eles usam esses novos serviços com mais intensidade para 

todos os tipos de fins em sua vida diária. Como resultado, eles se tornam um grande grupo 

social, comparado ao grupo de pessoas de mais idade, conforme Castells (2012, p. 167), 

Young people across the world are quick to adpt and aproproate mobile technologies, 

as long as they can afford them, because in general they use these new services with 
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more intensity for all kinds of purposes in their everday life. As a result, they become 

a major social group that is a constantatly reveal more quickly the potencial uses of 

tecnoloy compered to people of an older age. 

Hoje, nossos computadores domésticos estão ligados em rede e, em muitos casos, 

móveis. Com mais de cinco bilhões de usuários móveis em todo o mundo e uma enorme rede 

global, pequenos dispositivos móveis com poder de computação significativo tornaram-se 

parte rotineira da vida cotidiana de pessoas de todas as idades, principalmente dos jovens, eles 

preferem possuir os seus celulares, pois conseguem ter sua autonomia e projetar sua 

identidade no seu “device”, fazer o seus “gad gets”. A combinação da interface intuitiva de 

um smartphone e milhares de aplicativos para iPhones e Androids voltados para jovens 

rapidamente fez dele ser a tecnologia preferida entre os jovens. 

Um estudo recente da Forrester (2012) revela que os Millennials17 vêem a tecnologia 

como uma parte crítica da vida e do trabalho. Eles estão constantemente “ligados” e 

conectados. Eles tendem a abraçar novas tecnologias para socializar e trabalhar, e se adaptar 

rapidamente. 

De acordo com a Forrester Research (2012), 31% dos Millennials, dizem acreditar que 

sua tecnologia em casa é melhor do que a tecnologia que eles têm no trabalho, e preferem se 

comunicar através do Facebook, figura 26, de acordo com a Forrester. Não é de admirar que 

agora eles estão sendo chamados Geração "C" “connected” - que é C como ligado à medida 

que o Milênio cresce em papéis de liderança, a força de trabalho entre gerações se torna mais 

um obstáculo. Diante desse cenário justifca-se que a escola integre praticas pedagógicas que 

considerem as tecnologias mais utilizadas pelos jovens, com a difusão da tecnologia, o 

telefone móvel tornou-se um dispositivo central na construção da identidade individual dos 

jovens, pois ele pode usar e decidir como usar qualquer hora e em qualquer lugar. Essa 

preferencia é ilustrada pela figura a seguir da Forrester 

 

                                                 
17 Segundo Tapscott (2010) milênios são pessoas nascidas após 1980, ou geração Z, chamados os nativos digitais, dominam tecnologia é a 
geração internet. Para eles ,rápido, longe, perto, devagar  tem uma velocidade muito maior, instantânea. 
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Figura 26 – Generation Gap 

Fonte:  Forbes (2012). 

 

Ao finalizarmos esse tópico gostaríamos de acrescentar dois aspectos que Castells 

(2012) levanta do porquê a telefonia móvel se destacar como preferida, entre os adolescentes: 

o primeiro é o da acessibilidade, estar disponível e o outro da micro coordenação, uma função 

de grande importância para a manutenção de rede contatos e relacionamentos, ela reforça as 

ligações entre pares através de marcação de encontros. 
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2 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 2.1 MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO 

Sempre quando um pesquisador começa uma investigação ele precisa  de um propósito 

que o estimule e motive,  no meu caso o que me motivou foi a minha experiência docente de 

18 anos em universidades lecionando disciplinas de empreendedorismo e inovação, a 

proximidade com esse tema me fez perceber o quanto o entendimento frente ao mesmo é 

divergente, por parte dos alunos e professores. Paralelamente, cursei os cursos de Pedagogia e 

Administração e pude obervar que os meus colegas não conseguiam transitar 

interdisciplinarmente nessas áreas. Somado ao que relatei anteriomente  e ao  observar  que 

hoje  o ensino esta inserido   num contexto altamente tecnológico, bem como, precisamos que 

a Universidade   seja a  indutora  na formação de alunos como agentes de tranformação social, 

nasce a minha tese de doutorado pois precisamos realizar pesquisas para conhecermos o 

entendimentos do como estão sendo trabalhados o empreendedorismo nas Universidades e é 

com esse propósito que realizamos essa pequisa para  contribuir com o construto sobre 

empreendedorismo interdisciplinar nos percursos formativos da  PUCRS e o quanto o mesmo 

possa ser  potenciado através das TIC transdisciplinarmente para a sociedade, respeitando a 

percepção dos alunos, podendo esse estudo no segundo momento ser multiplicado como 

experiência para outras realidades. 

 

 

2.2 PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

Como um país com alta taxa de Empreendedorismo como o Brasil pode melhorar seu 

grau de Inovação? Um dos eixos estratégicos fundamentais é fomentar a discussão sobre o 

pilar educacional, principalmente, Universitário. 

Temas como empreendedorismo, educação, transdiciplinaridade e tecnologias da 

informação e comunicação são pautas nas Universidades Brasileiras, mas ao mesmo tempo 

como esses mesmos temas se entrelaçam, são conhecidos na percepção dos estudantes? 

Compreender a importância de uma educação empreendedora significa tratar o 

empreendedorismo em bases educacionais teóricas e conceituais, como toda proposta 

pedagógica. Segundo Carvalho (2015, p.154), em 2012 a comissão europeia verificou que 

aproximadamente um terço dos países europeus atuam no sentido de desenvolver ações de 
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promoção de educação para o empreendedorismo, começando a existir um conjunto de 

orientações pedagógicas e/ou materiais didáticos desenvolvidos em diversos países. 

Incentivar uma proposta pedagógica que trabalhe o empreendedorismo transdisciplinar 

nas universidades não significa negar as disciplinas, mas promover sinergias e competências 

complementares. No atual momento onde possuímos tantas tecnologias que promovem a 

conexão entre as pessoas parece ser incoerente não falar em transdiciplinaridade, precisamos 

promover interação entre as pessoas e elas estão dispostas a isso, conforme relata Souza 

(2014):  

Podemos encontrar ao mesmo tempo, jovens professores que desejam cada vez mais 

trabalhar em equipe, buscando adquirir experiências e outros que preferem seguir um 

caminho paralelo, porém independente em suas carreiras. De qualquer forma todos 

vêem muitas vantagens no estilo de cooperação regular desde que esta lhes deixe 

autonomia suficiente para trabalhar. 

Por fim, no atual cenário em que vive a sociedade Brasileira é fundamental a criação 

de programas específicos que qualifiquem a Educação Universitária, como por exemplo, um 

conceito mais amplo de educação para o empreendedorismo não apenas centrada na criação 

de novos negócios, mas uma pedagogia centrada para atitudes, transdisciplinar, qualidades e 

cidadania, para que alunos e professores possuam juntos ser protagonistas na sociedade sendo 

empreendedores.  

Paulo Freire (2014) destacou que a educação é um agente de transformação social que 

uma sociedade alienada não pensa por si é alienada é inautêntica. 

Gabriel, no Prefácio do seu livro Educar a Revolução Digital, destaca que a era da 

informação vem cedendo lugar a era da inovação; um modelo baseado em bits e bytes, 

fragmentado, não linear. “Redes sociais on-line, tecnologias mobile, realidades mistas, 

tecnologias de voz, vídeo imersivo, games e e-books são algumas das plataformas digitais que 

se apresentam para ampliar o cenário de comunicação, interação e   aprendizagem.” (Gabriel, 

2013, prefácio). 

Paradoxalmente, o Brasil não melhora sua posição no ranking de inovação na posição 

mundial, por outro lado a criatividade tem florescido espontaneamente na sociedade, uma 

função das tecnologias digitais que nos conectam. Por que não aproveitá-las para promover 

sinergias curriculares na temática do empreendedorismo. A partir desse relato e dos motivos 



 

 

104 

 

apresentados por essa pesquisadora apresentamos a seguir a pergunta que irá nortear essa 

investigação. 

 

 

2.3 PERGUNTA DE PESQUISA 

Diante desse contexto, formulou-se a seguinte pergunta de partida para essa pesquisa: 

Como as Tecnologias de Informação e Comunicação TIC podem potencializar o 

empreendedorismo interdisciplinar  na PUCRS de acordo com a percepção dos alunos?  

Para alcançar respostas para essa questão norteadora foram traçados os seguintes 

objetivos geral e específicos para essa tese: 

 

 

2.4 OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

 

2.4.1 Objetivo geral  

Compreender a percepção dos alunos universitários sobre educação empreendedora 

interdisciplinar e como a mesma pode ser potencializada pelas as TIC. 

 

 

 2.4.2 Objetivos específicos 

a) Identificar como os estudantes conhecem as ações da Universidade no campo do 

empreendedorismo; 

b) Investigar o conhecimento acerca de empreendedorismo, interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, TIC; 

c) Identificar como o público-alvo se utilizam das TIC; 

d) Conhecer o que os alunos valorizam no ensino do empreendedorismo e como 

gostariam de aprender o mesmo; 

e) Propor ações futuras a partir dos resultados da pesquisa. 
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2.5 OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

2.5.1 Metodologia Quali-Quanti 

Quando o pesquisador começa um projeto ele levanta determinadas suposições, e, 

segundo Creswell (2007) isso são alegações de conhecimentos que podem ser chamados de 

paradigmas, são conhecimentos que vão aprender durante a investigação. Kuhn (1997, p. 13) 

define paradigmas como sendo “realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes de uma ciência”. 

Para Creswell (2007), o delineamento da pesquisa depende do tipo de objeto ou 

fenômeno sob investigação e da maneira como o pesquisador trata este objeto. Nessa 

investigação optamos pelo método misto, pois essa técnica emprega estratégias de 

investigação que envolvem coletas de dados simultâneos ou sequêncial para melhor entender 

o problema de pesquisa. Nessa pesquisa a pergunta de partida é como as tecnologias de 

Informação e Comunicação TIC podem potencializar o empreendedorismo interdisciplinar na 

PUCRS de acordo com a percepção dos alunos? Portanto, foram traçados o objetivo geral e os 

específicos para a mesma, como anteriormente vimos. 

Ao organizar a metodologia levamos em consideração a crença de que a pesquisa é um 

processo dinâmico, vivo e que por isso mesmo, exige do pesquisador uma postura atenta, 

observadora e reflexiva. Dessa forma, esclarecemos a concepção adotada para Metodologia e 

Método Científico no delineamento da organização da pesquisa desta tese. 

Para Técnica de métodos mistos são alegações de conhecimentos com suposições 

pragmáticas com coleta sequencial de dados qualitativos e quantitativos.  Segundo Creswell 

(2007, p. 29) 

. . . o pragmatismo deriva-se do trabalho de Perce, James, Meide e Dewey 

(Cherryholmes, 1992). Entre os autores mais recentes estão Rorty (1990), Murhy 

(1990), Patton (1990) e Cherryholmes (1992). Há muitas formas de pragmatismo. Para 

muitas delas, as alegações de conhecimentos de conhecimentos surgem a partir de 

ações e de consequências, e não de condições precedentes (como no positivismo). 

O objetivo deste estudo, se realizou em duas  fases, a primeira qualitativa no qual  foi 
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explorar as percepções dos estudantes universitários de graduação da PUCRS com a intenção 

de desenvolver e testar um instrumento de pesquisa. Essa foi  uma estratégia exploratória 

sequencial que foi  usada pelo pesquisador para testar e validar  o instrumento de pesquisa, ou 

seja, na primeira fase e foi quantitativa na segunda fase com o objetivo de levantar 

informações para a pesquisa em questão.  

O pragmatismo não está comprometido com um único sistema de filosofia e realidade. 

Isso se aplica a pesquisa de métodos mistos, na qual os investigadores usam 

liberalmente suposições quantitativas e qualitiativas quando se engajam em fases na em 

suas pesquisas. (Creswell, 2007, p. 29). 

 

 

2.5.2 Caracterização Geral dos Sujeitos População/Amostra  

 

 

2.5.2.1 População 

Segundo Malhotra (2012), a população de uma pesquisa é o conjunto total de 

elementos, itens, objetos ou pessoas que possuem as informações buscadas pelos 

pesquisadores e sobre os quais serão realizadas inferências. 

O presente estudo determina como população os alunos de Graduação  das disciplinas 

eletivas do ano de 2016 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 

bem como, os gestores (coordenadores de cursos) onde essas disciplinas são ofertadas. 

A PUCRS está entre as mais tradicionais instituições de ensino superior do Brasil. O 

marco inicial foi o Curso Superior de Administração e Finanças, criado em março de 1931 e 

reconhecido pelo Decreto nº 23.993, de 1934, já sob a denominação de Faculdade de Ciências 

Políticas e Econômicas. É uma instituição confessional católica e comunitária, tendo como 

Chanceler o Arcebispo de Porto Alegre. O título de Pontifícia, outorgado pelo Papa Pio XII, 

em 1º de novembro de 1950, simboliza a marca de união e de filial devotamento à Santa Sé. 

Constitui-se fisicamente pelo Campus Central, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do 

Sul, Brasil e por outra unidade do Tecnopuc, em Viamão, na Região Metropolitana (PUCRS, 

2015).  

Ao longo dos últimos anos, várias ações foram desenvolvidas pela PUCRS para 

internalizar conceitos como Inovação, Empreendedorismo e Universidade Empreendedora, 
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hoje a Universidade contempla em sua estratégia forte posicionamento voltado para 

empreendedorismo e inovação  conforme podemos observamos  no anexo 2. A fim de 

fortalecer, disseminar, dar suporte a esses conceitos e articular as unidades da universidade, 

foi criada a Rede de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS – INOVAPUCRS, mas 

detalhes no site http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/inovapucrs/Capa 

A PUCRS iniciou, no final dos anos 90, um processo de criação e desenvolvimento de 

uma série de ações visando preparar a universidade para um novo contexto que se configurava 

no cenário nacional, que apontava para a redução dos investimentos públicos diretos em 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) e um aumento da cooperação com as 

empresas. Este processo de aproximação com as empresas, visando à captação de recursos 

para P, D&I, ocorreu de tanto de forma direta na interação Universidade-Empresa (UE), 

quanto via os Fundos Setoriais, criados a partir do processo de privatização na segunda 

metade da década de 90. Assim, em 1999 foi criada a AGT (Agência de Gestão Tecnológica), 

responsável pela gestão de projetos conjuntos entre a universidade e as empresas e, a partir 

daí, um conjunto de unidades que atuam no processo de inovação e empreendedorismo que, 

desde 2006, compõe a Rede INOVAPUCRS  O foco da atuação da Universidade por meio 

dessa rede é promover um esforço multidisciplinar para buscar soluções e oferecer respostas 

às demandas da sociedade em termos de desenvolvimento econômico, social, ambiental e 

cultural. Desta forma, a relação entre Universidade e Sociedade ocorre em dois sentidos: tanto 

problemas identificados na sociedade podem dar origem ao desenvolvimento de pesquisas, 

quanto resultados e conhecimento já disponíveis na Universidade podem ser aplicados na 

solução de problemas existentes. 

 A seguir são apresentadas as unidades periféricas da Rede INOVAPUCRS e sua 

atuação. 

O Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (TECNOPUC) mas detalhes no (anexo 

3) é o resultado da ação conjunta entre a PUCRS, empresas e governo para criar um 

ecossistema de pesquisa e inovação interdisciplinar por meio da colaboração entre os agentes 

envolvidos. Visa aumentar a competitividade dos seus stakeholders e melhorar a qualidade de 

vida da sociedade. Esta é a unidade de maior reconhecimento externo, talvez, mas por trás 

dela existe todo um sistema de unidades que realizam diferentes etapas do processo de 

inovaão e empreendedorismo. 

A Agência de Gestão Tecnológica (AGT) promove a interação dos pesquisadores da 

Universidade com empresas públicas ou privadas, órgãos de governo, entidades empresariais 
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e instituições de pesquisa científica e tecnológica. Por meio da gestão de projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) cooperados e projetos de serviços especializados, a 

Agência alia as necessidades de mercado com o saber e o conhecimento existente na 

Universidade. Foi a primeira unidade desta érea a ser criada na PUCRS e que serviu de 

embrião para todo o ecossistema hoje existente. 

O Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) tem como finalidade proteger o 

patrimônio intelectual da Universidade e promover a transferência dos resultados de pesquisa 

ao setor produtivo, buscando fortalecer e ampliar a inserção da PUCRS na sociedade. 

A Incubadora de Empresas RAIAR tem como objetivo estimular a capacidade 

empreendedora da comunidade acadêmica e da sociedade, abrigando empreendimentos 

gerados a partir de projetos especialmente de estudantes, mas também de resultados de 

pesquisa da Universidade e spin-offs de empresas estabelecidas no TECNOPUC.   

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IDEIA) é uma unidade dedicada à 

promoção de pesquisas que, preferencialmente, envolvam áreas multidisciplinares. Tem por 

propósito disponibilizar suporte técnico e científico às pesquisas da Universidade e, também, 

às instituições da sociedade que busquem soluções inovadoras e diferenciadas em suas 

atividades.  

O Núcleo Empreendedor (NE) foi criado em 2006 com o objetivo de planejar e 

implementar ações integradas que permitam o desenvolvimento da cultura empreendedora; 

facilitar o acesso às informações relacionadas à criação e desenvolvimento de negócios; e 

tornar-se uma referência em empreendedorismo para a comunidade acadêmica e para a 

comunidade externa. 

As Disciplinas eletivas são disciplinas ofertadas em uma relação da qual o estudante 

pode escolher as que deseja cursar para cumprir a carga horária mínima, que será computada 

para a integralização do curso. A matriz curricular, indica o número mínimo de disciplinas 

eletivas que devem ser cursadas nos diferentes cursos da universidade respeitando seus 

Projetos Pedagógigos.  Como o objetivo geral de pesquisa é compreender a percepção dos 

alunos universitários sobre educação empreendedora interdisciplinar  e como a mesma pode 

ser potencializada pelas as TIC na PUCRS, o universo das disciplinas eletivas é rico para a 

pesquisa pela diversidade de alunos de diferentes área de conhecimento. 

Conforme tabela 3, registro acadêmico PUCRS, os alunos inscritos em disciplinas 

eletivas no todo nesse ano  foram 8889, podemos assim, ter por base um potencial estimado 

da População-alvo do Estudo aqui mencionado. 
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Contagem de 
MATRÍCULA ANO 

            

 

2014 

 

2014 
Total 2015 

 

2015 
Total 2016 

 

2016 
Total 2017 

 

2017 
Total 

Total 
Geral 

FINALIDADE DA 
DISCIPLINA 1 2 

 

1 2 

 

1 2 

 

1 2 

  Certificação 
Adicional 279 341 620 288 311 599 377 318 695 264 200 464 2378 
Certificação 
Instrumental 416 434 850 428 347 775 365 195 560 66 51 117 2302 
Disciplina Eletiva 4491 4170 8661 4133 4778 8911 4367 4522 8889 4250 4119 8369 34830 

Total Geral 5186 4945 10131 4849 5436 10285 5109 5035 10144 4580 4370 8950 39510 
Tabela 3 – Matrículas 

Fonte: Registro acadêmico (PUCRS, 2017).  

 

 

Conforme quadro 5, o número de cursos total da PUCRS é 66 , distribuídos em Escolas, 

cada curso possui um cordenador, ou seja, um Gestor. Nesse sentido, consideramos como 

população 66 Gestores, ilustrados na quadro a seguir. 

 

 
Quadro 5 – Número de Gestores 

Fonte: autora ( 2017).  

 

 

 

2.5.2.2 Amostra 

Segundo Gil, “. . . a amostragem nos levantamentos sociais pode assumir formas 

diversas, em função o tipo da população, de sua extensão dar condições materiais para 

realização da pesquisa, etc.” (Gil, 2010, p. 109). Sendo a pesquisa quali-quanti teremos dois 

tipos diferentes de amostras. 

ESCOLAS Número 

Cursos 

Número de 

Gestores 

Escola de Humanidades 10 10 

Escolas de Negócios 15 15 

Escola de Ciências da Saúde 10 10 

Escola de Direito 1 1 

Escola de Comunicação. Artes e 

Design - FAMECOS 

6 6 

Escola de Medicina 1 1 

Escola Politécnica 13 13 

Escola de Ciencias 10 10 

Total 66 66 
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A amostra da primeira fase  da pesquisa será uma exploração qualitativa com uma 

amostra não probabilística por conveniência com alunos participantes da Disciplina Eletiva 

interdiscipilinar projetos Desafios da PUCRS que será lançada em 2016. Os procedimentos 

para coleta de dados, serão realizados através de questionários estruturados de pesquisa como 

pré-teste.  

A amostra da segunda fase da pesquisa será quantitativa dos estudantes, foi  

probabilística utilizando-se um nível de confiança de 95,5%, com alunos matriculados nas 

disciplinas eletivas de 2016, 8889, utilizando os estudos para “uma população com uma 

amplitude de 9000 a margem de erro de mais o menos 10% seria 99” (Arkin & Colton, 1970, 

p. 176 como citado em Tagliacarne, 1976), ou seja, a amostra seria em torno de 100 alunos 

pesquisados.  

Em algumas situações a amostragem aleatória simples não representa a amostra 

variáveis da população como, por exemplo, o levantamento de dados de uma população, em 

que esta pode ser estratificada (em subgrupos ou estratos) por sexo, idade, renda ou classe 

social poderia tornar-se mais adequado para populações heterogêneas dependendo do foco da 

pesquisa. Malhotra (2012), recomenda que os extratos devam ser mutuamente exludentes e 

“coletivamente exaustivos” no sentido que cada elemento da população seja incluido. Nesse 

sentido, iremos realizar uma amostra proporcional estratificada que represente a população 

pesquisada. 

Quanto a amostra dos Gestores (coordenadores de curso) foi selecionar as  unidades  

que obtiveram uma maior  devolutiva de respostas dos  questionários aplicados nos 

estudantes, são elas: Ciências da Computação, Engenharia, Administração de Empresas e 

Comunicação Social. Essas Unidades possuem 20 gestores, ou seja, uma amostra não 

probabilística por convêniencia. 

 

 

2.6 RECOLHA DE DADOS  

 

 

2.6.1 Coleta 

A coleta de dados, foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa da pesquisa, é a 

fase com intuito de recolher informações prévias sobre o campo de interesse. Para Lakatos, 

“... o levantamento de dados, primeiro passo de qualquer de pesquisa científica, é feito de 



 

 

111 

 

duas maneiras: pesquisa documental (de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica. (Lakatos, 

2010, p. 157). Sendo assim numa primeira fase realizado levantamento bibliográfico e 

documental de fontes primárias e secundárias. 

Segundo Bell (2008, p. 108) “A busca de documento precisa ser realizada exatamente 

da mesma maneira que a pesquisa bibliográfica, com a finalidade de avaliar se a sua proposta 

de projeto é factível e para informá-lo sobre o que antecede e a natureza do tema”. 

No que se refere fontes documentais foram pesquisadas fontes nacionais e 

internacionais, bem como, documentos institucionais da PUCRS  (Anexo 2) e de pesquisa 

com estudantes PUCRS (Anexo1) , a fim de facilitar os leitores elaboramos o quadro 6 que 

lista os documentos utilizados e o endereço das bases de teses pesquisadas. 

Paralelamente, sempre quando se realiza uma pesquisa de doutorado é importante 

defender o seu ineditismo e sua inovação, nesse sentido metodologicamente foram 

consultadas as bases de dados de teses de Portugal, Espanha e Brasil. O Critério de Seleção 

utilizado para escolher as bases da Universidade da Espanha e Portugal foi o ranking do 

Times Higher Education18. Sendo assim foram selecionadas as quatro  universidades com 

melhores rankings em cada país são elas em Portugal: Aveiro, Porto, Lisboa e Coimbra e para  

Espanha: Pompeu Fabra University, Universidade Autonomous de Barcelona, Universidade 

de Barcelona e Universidade de Navarra. Além dessas foram pesquisadas a base de teses da  

UTAD por se tratar da Universidade onde se promove esse estudo. 

A consulta a base de dados no Brasil foi realizada  em quatro Universidades, conforme 

ranking das Univeridades Empreendedoras 201619 a seleção das mesmas foi a partir do 

critério do índice de Universidades Empreendedoras, elaborado por quatro organizações 

estudantis, Rede Ciências sem Fronteiras (CsF), Associação Brasileira de Estudantes 

(Aiesec), Brasa (Brazilian Student Association) e a Entrepreneurial Action Us. 

Sendo assim, pesquisamos as bases de dados das seguintes Universidades brasileiras, 

Universidade Federal de São Paulo (USP); a Universidades Estadual de Campinas (Unicamp); 

a Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio). Além dessas foram pesquisadas a base 

de teses da  PUCRS por se tratar objeto desse estudo. 

                                                 
18 Os Rankings da Universidade Mundial do Times Higher Education global avaliam as universidades em: ensino, pesquisa, transferência de 
conhecimento e perspectivas internacionais. Usam13 indicadores de desempenho envolvendo  estudantes, acadêmicos, líderes universitários, 

indústria e governos. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology 
19 Conceito realizado em conjunto com a CAPES- Rede Ciências sem Fronteiras (CsF) e por quatro organizações estudantis,  Associação 
Brasileira de Estudantes (Aiesec), Brasa (Brazilian Student Association) e a EntrepreneurialActionUs(Enactus). Relatório recuperado de 

ttps://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17112016-Livro-Universidades-Empreendedoras.pdf 
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Ao pesquisar o repositório da base de dados das teses usamos os seguintes critérios, 

selecionar estudos dos últimos cinco anos, teses com palavras-chaves  que versem sobre 

contéudos de tecnologia de comunicação e informação na educação, interdisciplinariedade na 

educação, empreendedorismo na educação e nas universidades. As teses pesquisadas 

encontram-se no (Apêndice 1). 
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Quadro 6 – Relação de documentação primária 

Fonte: A autora (2017). 

 

Organismo / 

autor Nome do 

documento 

Fonte 

Organismo / autor Nome do 

documento Fonte 

Organismo / autor Nome do documento Fonte 

Banco de 

Teses 

Respositório Univerisdade do 

Porto 

https://repositorio-aberto.up.pt/simple-

search?filterquery=Tese&filtername=type&filtertype=equ

als 

Banco de 

Teses 

Respositório Univerisdade  de 

Lisboa 

http://repositorio.ul.pt/ 

Banco de 

Teses 

Respositório Univerisdade  de 

Avero 

 

http://ria.ua.pt/handle/10773/427 

Banco de 

Teses 

Coimbra http://www.uc.pt/sibuc/Estudo_Geral 

Banco de 

Teses 

PUCRS http://repositorio.pucrs.br 

Banco de 

Teses 

UTAD https://repositorio.utad.pt 

Banco de 

Teses 

PUCRJ http://www.dbd.puc-rio.br/ 

Banco de 

Teses 

UNICAMP http://repositorio.unicamp.br/ 

Banco de 

Teses 

USP http://www.teses.usp.br/ 

Banco de 

Teses 

Pompeu Fabra University https://repositori.upf.edu/handle/10230/4?locale-

attribute=es 

Banco de 

Teses 

Universidade Autonomous de 

Barcelona 

http://ddd.uab.cat/collection/tesis?ln=es 

Banco de 

Teses 

Universidade de Barcelona  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/34657 

Banco de 

Teses  

Universidade de Navarra https://dadun.unav.edu/handle/10171/7145 

Comisión 

Europea 

(2007) 

Competencias clave para el 

aprendizaje permanente - Un 

marco de Referencia Europeo. 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/ 

mecu/movilidadeuropa/competenciasclave.pdf?docum 

entId=0901e72b80685fb1 

União 

Europeia 

Entrepreneurship in vocational 

education and training. Final 

report of the expert group 

(2009) 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sm 

es/vocational/entr_voca_en.pdf 

União 

Europeia 

Entrepreneuship Education at 

School in Europe – National 

Strategies Curricula and 

Learning Outcomes (2012) 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docum 

ents/thematic_reports/135EN.pdf" \t "_blank 

Ministério da 

Educação - 

DirecçãoGeral 

de Inovação e 

de 

Desenvolvime

nto Curricular 

Educação para a Cidadania 

Guião de Educação para o 

Empreendedorismo (2006) 

http://www.rcc.gov.pt/.../Guiao-

EmpreendedorismoDGIDC2006.pdf 

OCDE Ananiadou, K. and M. Claro 

(2009), “21st Century Skills 

and Competences for New 

Millennium Learners in 

OECD Countries”, OECD 

Education Working Papers, 

No. 41, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/218525261154 
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Paralelamente, a fim de sustentar o ineditismo do estudo, bem como qualificar a 

análise em questão realizamos buscas de produções científicas nas bases de dados Scopus20, 

Web of Science (WoS)21 e CAPES22. Ao pesquisar o repositório dessas  bases utilizamos  

como critério  selecionar os estudos dos últimos cinco anos.  Utilizamos como meio de busca 

as seguintes palavras-chaves em português e inglês:   tecnologia da comunicação e 

informação na educação, interdisciplinaridade na educação, empreendedorismo na educação 

em universidades. O resultado dessa pesquisa está espelhado no quadro 7 denominado 

produções científicas, no qual sinalizamos  em vermelho a existência de  apenas 26 produções 

científicas na CAPES e nenhuma no Scopus e Wos que versam  sobre o tema objeto de estudo 

dessa Tese.  

 

 

Quadro 7 – Produções Cientificas  

Fonte: A autora (2017). 

Legenda: pesquisa realizada nas bases Scopus, Web of Science e Capes com auxílio da bibliotecária Clarissa J. 

Selbach (CBR10/2051). 

                                                 
20 Scopus: https://www-scopus-com.ez94.periodicos.capes.gov.br/search/form.uri?display=basic 
21Webof Science: http://apps-

webofknowledge.ez94.periodicos.capes.gov.br/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=4AxlyP

8piDQNtYA4VMU&preferencesSaved= 
22 Portal da Capes: http://www-periodicos-capes-gov-br.ez94.periodicos.capes.gov.br/ 

Termo SCOPUS WOS CAPES

empreendedorismo AND universidades 1 0 230

tecnologia da comunicação e informação AND educação 0 0 987

"tecnologia da comunicação" AND informação AND educação 0 0 3

interdisciplinaridade AND educação 3 1 700

transdisciplinaridade AND educação 0 0 164

tecnologia da comunicação e informação AND educação AND empreendedorismo AND 

universidades AND interdisciplinaridade
0 0 8

"tecnologia da comunicação" e informação  AND educação AND empreendedorismo AND 

universidades AND interdisciplinaridade
0 0 0

Termo SCOPUS WOS CAPES

entrepreneurship AND universities 1.625 1.955 8.385

communication and information technology AND education 3.395 4.363 124.076

"communication and information technology" AND education 26 13 19

interdisciplinarity AND education 364 386 3.118

transdisciplinarity AND education 91 118 1.022

communication and information technology AND education AND entrepreneurship AND 

universities AND interdisciplinarity
0 0 18

"communication and information technology" AND education AND entrepreneurship 

AND universities AND interdisciplinarity
0 0 0

Limites de pesquisa:

Data: 2012 a 2017

Na WOS, os filtros para tipo de material foram: articles, proceedings paper, review, meeting abstract

Na Scopus, o filtro para tipo de material foi article or review

Na Capes: artigos, atas de congressos



 

 

115 

 

Após realizarmos o levantamento na base CAPES das 26 produções cientifícas, cujas 

referências estão no Apêndice 2, fizemos leitura e  análise de todas as referências, conforme 

demostrado no quadro 8,  o objetivo de tal procedimento foi o  de verificar se as referências 

abordam as temática que estamos pesquisando, e apartir dessa verificação podemos constatar 

o inedismo do assunto. 

Temática Autor Ano Produção 

Universidade, Territórios, 

Inovação Aberta  

Capogna, S 

de Miranda, M. G., Novaes, A. M. P., & Avelar, K. E. S.  

Etzkowitz, H., Ranga, M., & Dzisah, J.  

Firmino, R., & Frey, K.  

Gilbert, A.  

Kezar, A.  

Moutsios, S.  

Oleksiyenko, A.  

Valérie, C. 

2012 

2013 

2012 

2014 

2012 

2013 

2013 

2013 

2012 

artigo 

artigo 

artigo 

artigo 

artigo 

artigo 

tese 

artigo 

artigo 

Interdisciplinaridade e Ciências  Dahlander, L., & McFarland, D. A.  

Gebhardt, C.  

Verbree, M., Horlings, E., Groenewegen, P., Weijden, I., & 

Besselaar, P.  

2013 

2013 

2015 

artigo 

artigo 

artigo 

Interdisciplinaridade e 

processos e TIC 

Booth, M., Schofield, S., & Tiffen, B 

Johnson, A., Sproles, C., & Detmering, R.  

Mendonca, P. M. E., Goncalves-Dias, S. L. F., & Junqueira, L.A. 

P. 

Martinez, H., Jaime, A., & Camacho 

Riccio, E. L., & Sakata, M. C. G.  

Subhash Asanga, A.  

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2014 

artigo 

artigo 

artigo 

artigo 

artigo 

artigo 

Interdisciplinaridade e Gestão Demajorovic, J., & Da Silva, H. C. O.  

Fourcade, M., & Khurana, R.  

2012 

2013 

artigo 

artigo 

Empreendedorismo e profissão  Guia do Estudante 

Ferreira, J.  

Kellogg, K. C.  

Lima, E., Lopes, R. M. A., Nassif, V. M. J., & Silva, D.  

Shinnar, R. S., Giacomin, O., & Janssen, F. 

2013 

2014 

2014 

2015 

2012 

artigo 

artigo 

artigo 

artigo 

artigo 

Sociedade do conhecimento  Gianfranco, M.  2012 artigo 

Quadro 8 – Produções Cientificas CAPES  

Fonte: A autora (2017). 

Lengenda: a pesquisa foi feita com os termos: tecnologia da comunicação e informação AND educação AND 

empreendedorismo AND universidades AND interdisciplinaridade 
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Numa segunda fase, usamos como técnica de coleta de dados a aplicação de 

questionários tanto para os   estudantes (Apêndice 3) quanto para os gestores (Apêndice 4) 

que é um instrumento propício para aplicação na fase quantitativa da pesquisa. O processo de 

elaboração do instrumento exige cuidado na seleção das questões para a obtenção de 

informações válidas de acordo com os objetivos geral e específicos. A Formulação do 

questionário de pesquisa usou como referência o questionário utilizado na Tese de 

Doutoramento de Souza (2014), intitulada Tecnologias de informação e comunicação e 

empreendedorismo: os novos paradigmas e aprendizagens de jovens empreendedores e as 

suas inovações tecnológicas, apresentada à Universidade do Minho, em Portugal.  Após a 

formulação e criação do novo questionário de pesquisa foi realizado um pré-teste numa 

amostra não probabilística por conveniência de 25 alunos participantes de uma Disciplina 

Eletiva do segundo semestre  de 2016. 

 Os aspectos mais importantes que foram  considerados no pré-teste do questionário 

podem ser assim discriminados de acordo com Gil (2010, p. 108):  

a) Clareza e precisão dos termos. Os termos adequados são os que necessitam de 

explicação. Quando os pesquisados necessitarem de explicações adicionais, será 

necessário procurar, com eles, termos mais adequados; 

b) Quatidades de perguntas. Se os entrevistados derem mostra de cansaço ou de 

impaciência, é provável que o número de perguntas seja excessivo, cabendo reduzi-lo; 

c) Forma das perguntas. Pode ser conveniente fazer uma mesma pergunta sob duas 

formas diferentes, como o objetivo de sondar a reação dos pesquisado a cada uma 

delas; 

d) Ordem das perguntas. No pré-teste pode-se ter uma ideia do possível contágio que 

uma pergunta exerce sobre outra, bem como acerca do local mais conveniente para 

incluir uma pergunta delicada etc; 

e) Introdução. Mediante a análise das indagações feitas pelo entrevistado, de suas 

inquietações e de suas resistências, seleciona-se  a melhor fórmula de introdução a ser 

utilizada quando ocorrer a aplicação do instrumento. 
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Somados aos itens anteriomente listados, perguntamos aos voluntários, alunos que 

responderam o nosso questionário de pesquisa  os  seguintes aspectos, utilizando como 

referência o roteiro criado por Bell (2008, p. 128):  

a) Quanto tempo você demorou para completar o questionário? 

b) As instruções foram claras? 

c) Alguma questão estava obscura ou ambígua? Se estava, você pode dizer qual e 

porquê? 

d) Você teve objeção a responder alguma das perguntas? 

e) Na sua opinião, algum tema importante foi omitido? 

f) A apresentação do questionário foi clara/ atrativa? 

g) Algum outro comentário? 

A partir dos itens anteriormente listados e a partir das sugestões dos estudantes, nós 

fizemos algumas adequações e ajustes no formulário de pesquisa, principalmente no 

que tange a linguagem e também na forma de apresentação das questões, pois 

aglutinamos  o número de questões para ficar mais fácil e objetivo segundo sugestão 

dos estudantes. 

Utilizamos,também, como técnica de coleta de dados a  aplicação  de questionários 

para gestores da Universidade (Apêndice 4).  O critério de escolha dos gestores, a amostra, foi 

selecionar as  unidades  que obtiveram uma maior  devolutiva de respostas dos  questionários, 

são elas: Ciências da Computação, Engenharia, Administração de Empresas e Comunicação 

Social. Essas Unidades possuem 20 gestores no total, ou seja, coordenadores de Cursos, 

mandamos o questionário de pesquisa para todos eles e  obtivemos o retorno de 06, ou seja, a 

nossa amostra foi não probalistica por conveniência num total de 06 respondentes. 

A partir dos resultados do pré-teste e para alcançar os objetivos propostos da pesquisa, 

bem como  para facilitar o entendimento do processo de tratamento dos dados, construímos 

um quadro resumo com as questões de pesquisa tanto do questionário que realizamos junto 

aos estudantes (quadro 9) quanto  junto aos gestores (quadro 10), objetivos, dados a recolher, 

dimensões de análise e técnicas e instrumentos de recolha de dados trabalhados durante a 

pesquisa. 
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Quadro 9 – Processo de tratamento de dados questionário Estudantes 

Fonte: A autora (2017). 

 

Quadro 10– Processo de tratamento de dados questionário Gestores 

Fonte: A autora (2017). 

 

QUESTÕES DE 

PESQUISA 

OBJETIVOS DA PESQUISA DADOS A RECOLHER E 

DIMENSÕES DE 

ANÁLISE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS E 

RECOLHA DE DADOS 

1 a 4 Caracterizar o público em 

termos sociodemográfico 

Estudantes  

Informações, sobre gênero, 

idade, tipo de curso e renda 

Questionário  

5 a 12 Identificar como o público-alvo 

se utilizam das  TIC no caso dos 

Estudantes 

 

 

 

Informações sobre a troca e o 

compartilhamento das 

estratégias didáticas com a  

utilização das TIC 

Questionário 

 

13 a 15 Conhecer a percepção dos 

estudantes sobre  

empreendedorismo e aplicação 

didático pedagógica 

Informações sobre 

empreendedorismo e 

estratégias didáticos 

pedagógicas 

 

Questionário 

16 Levantar a compreensão dos 

estudantes sobre 

empreendedorismo 

Percepções sobre o 

entendimento do 

empreendedorimo 

Questionário 

17 Levantar a compreensão dos 

estudantes sobre o conhecimento 

de  interdisciplinaridade 

Percepções sobre  

entendimento das TIC 

Questionário 

QUESTÕES DE 

PESQUISA 

OBJETIVOS DA PESQUISA DADOS A RECOLHER E 

DIMENSÕES DE 

ANÁLISE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS E 

RECOLHA DE DADOS 

1 a 4 Caracterizar o público em 

termos sociodemográfico  

Informações, sobre gênero, 

idade, tipo de curso e renda 

Questionário  

5 a 12 Identificar como os Gestores 

percebem como o público-alvo 

pesquisado se utilizam das  TIC 

no caso os  Estudantes da 

PUCRS 

Informações sobre a troca e o 

compartilhamento das 

estratégias didáticas com a  

utilização das TIC 

Questionário 

 

13 a 15 Conhecer a percepção dos 

Gestores sobre  

empreendedorismo e sua  

aplicação didático pedagógica 

Informações sobre 

empreendedorismo e 

estratégias didáticos 

pedagógicas 

 

Questionário 

16 Levantar a compreensão dos 

Gestores sobre o conhecimento 

de  interdisciplinaridade 

Percepções sobre  

entendimento de 

interdiscilinaridade  

Questionário 

17 Conhecer o preparo dos 

professores para trabalhar com 

TIC 

Capacitação Docente em TIC Questionário 

18 Levantar a compreensão dos 

Gestores  sobre o conhecimento 

de  Transdiciplinaridade 

Percepções sobre  

entendimento de  

Transdiciplinaridade 

Questionário 
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A segunda fase da pesquisa foi realizada por uma coleta de dados quantitativa através 

da aplicação de questionário estruturado de pesquisa utilizando-se o Sofware Qualtrics de 

pesquisa. O sistema online da empresa Qualtrics (www.qualtrics.com) é um sistema 

relativamente intuitivo e de fácil aprendizagem. O sistema permite a criação de Projetos e 

vários tipos de questões, como por exemplo, custamização e edição de questionários. O 

sistema Qualtrics permite acompanhamento uma distribuição rápida dos questionários e 

permite o acampnhamento  em tempo real do número de respostas recebidas e, oferece 

também, relatórios-padrão com os resultados para visualização em tela e para exportação. A 

disponibilização do questionário de pesquisa  aos alunos  foi realizada através de um link 

único: esse link  que foi enviado por e-mail para 2150 alunos  matriculados em disciplinas 

eletivas que possuiam e-mail acadêmico registrado, foi enviado pelo próprio sistema Qualtrics 

aos alunos dos  diferentes cursos matriculados em disciplinas eletivas no segundo semestre de 

2016,  esse link ficou disponível de outubro a dezembro de 2016. Os estudantes puderam  

responder no momento que foi mais adequado, sendo que o link foi  ser desativado  em 

janeiro de 2017.   

 

 

2.6.2  Questões de Enderaçamento Ético 

 A pesquisa realizada foi encaminhada à comissão científica do Programa de Pós-

graduação em Administração da PUCRS  e obteve aprovação seguindo as orientações do 

Comitê de Ética da PUCRS (http://www.pucrs.br/pesquisa/comissoes-cientificas), com 

registro no SIPESQ, sistema de Pesquisa sob número 7653  (Apêndice 14), por não se 

constituir em um estudo invasivo não houve necessidade de observar nenhum trâmite extra, 

além do uso dos  sujeitos entrevistados e respondentes do instrumento online do qualtrics. 

Cabe apontar que como não houve identificação do usuário, não houve necessidade de 

preencher termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com as normas da 

Resolução nº 01/88 do Conselho Nacional de Saúde de 17/05/1990, atendendo a normativa do 

Comitê de Ética e Pesquisa da PUCRS. 
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2.6.3 Cronograma de pesquisa 

 

Etapas a desenvolver/Prazos 2015 2016 2016 2017 

  set. / dez. jan / 

mar. 

abr. / jun.  

jul. / set. 

out. / dez jan / outubro 

Levantamento bibliográfico e 

documental/reflexão teórica 

        

Elaboração e validação dos 

Instrumentos  

        

de recolha de dados         

Aplicação dos instrumentos         

Recolha de dados         

Análise e tratamento dos dados         

Redação da tese         
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2.7 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA  

Esse item descreve os dados recolhidos durante o percurso do estudo, analisando-os 

em função das questões de pesquisa e em consonância com os objetivos propostos e técnicas 

de coleta de dados conforme (2.7.1). A descrição e a análise dos resultados têm início através 

da caracterização dos estudantes e dos gestores na investigação, caracterizar o público em 

termos sociodemográfico (2.7.2). Em sequência se apresenta e analisa os dados que procuram 

responder,  como o público-alvo se utilizam das TIC (2.7.3) na sequência analisar os dados 

para conhecer a percepção dos estudantes e dos gestores sobre empreendedorismo na 

aplicação didático pedagógica (2.7.4). Finaliza-se com a apresentação e análise dos dados das 

questões abertas referente ao entendimento dos estudantes e dos gestores sobre, como pode o 

uso de TIC melhorar o ensino do empreendorismo; sobre o que seja  conceitualmente 

empreendedorismo na perceção dos estudantes e dos gestores (2.8) e sobre o que seja 

conceitualmente  interdisciplinaridade na perceção dos estudantes (2.9) o que seja 

conceitualmente Transdisciplinaridade na percepção dos gestores. 

 

 

2.7.1 Técnicas de Análise de Dados em Consonância com os Objetivos da Pesquisa 

Nessa etapa da pesquisa iremos dar significado aos dados permitindo a análise dos 

mesmos à luz do tratamento estatístico e embasamento teórico, essa fase tem como objetivo 

organizar os dados de forma que os mesmos forneçam respostas para o problema de pesquisa 

proposto. Em relação às formas que os processos de análise de dados quantitativos podem 

assumir, tomando como referência Gil: “observam-se, os seguintes passos: a) estabelecimento 

de categorias; b) codificação e tabulação; c) análise estatística dos dados.” (Gil, 2010, p. 113). 

Para Best (1972, p. 152) “. . . representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva do 

processo de investigação”. A interpretação dos dados e sua análise fornecem as respostas à 

pesquisa. 

A análise dos resultados foi feita através de análise estatística indutiva, associado a 

uma margem de incerteza. Para tanto, será utilizado de software (Microsoft Excel e Statistical 

Packagemfor the Social Sciences (SPSS) serão aplicados. 

Segundo Matias (2012, p. 120), “. . . na  análise e discussão, os resultados estabelecem 

as relações entre os dados obtidos, o problema da pesquisa e o embasamento teórico dado na 

revisão de literatura.” 
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Para as questões abertas iremos  analisar os dados qualitativos, utilizando  a técnica de 

análise de conteúdo, que consiste em organziar os dados em categorias e  a partir dos mesmos 

ver as respostas recorrentes, a aplicação da técnica análise de conteúdo popularizada por 

Bardin (1977), caracteriza-se como um estudo de natureza descritiva. Para  Silva & Fossá 

(2015, p. 4), sintetiza o método de análise de conteúdo nas seguintes fases: 

1) Leitura geral do material coletado (entrevistas e documentos); 

2) Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro 

referencial teórico e as indicações trazidas pela leitura geral; 

4) Recorte do material, em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) 

comparáveis e com o mesmo conteúdo semântico; 

5) Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas unidades de 

registro (passagem de dados brutos para dados organizados). A formulação dessas 

categorias segue os princípios da exclusão mútua (entre categorias), da 

homogeneidade (dentro das categorias), da pertinência na mensagem transmitida (não 

distorção), da fertilidade (para as inferências) e daobjetividade (compreensão e 

clareza); 

6) agrupamento das unidades de registro em categorias comuns; 

7) agrupamento progressivo das categorias (iniciais → intermediárias → finais); 

8) inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico. 

 

Com o intuito de tornar mais claro a sequência dos passos previstos no método de 

análise de conteúdo, apresenta-se a figura 27, esquematizada por Silva & Fossá (2015 como 

citado em Bardin, 1977): 
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Figura 27 – Desenvolvimento de Análise de Contéudo  

Fonte: Silva & Fossá (2015 como citado em Bardin, 1977). 
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 As questões abertas do questionaário da  pesquisa em pauta são as de número 12, 16 e 

17. Nessas questões fizemos uma leitura prévia de todas as respostas dos estudantes 

conforme, destaca Guimarães (2015, p. 19): 

A desmontagem do texto ou processo de unitarização é desmembrar o texto para 

buscar a compreensão de cada elemento que compôe o mesmo, para tal é necessário 

realizar muitas leitura de forma que o texto fique ‘impregnado’ no pesquisado. Então 

o pesquisador deve assinalar, linha a linha, tudo aquilo que é significado ou de 

sentido. 

Num segundo momento, e na sequência  criamos categorias para análise das respostas 

correlacionando-os com os objetivos da pesquisa e também com a revisão de literatura, 

segundo Guimarães (2015) esse momento é importante para aproximar ideias convergentes e 

é uma forma de agrupá-las. 

 

 

2.7.2 Caracterização dos Sujeitos na Investigação   

 

 

2.7.2.1 Caracterização dos Estudantes na Investigação   

Nesta fase nos propomos a caracterizar com mais detalhes os sujeitos participantes 

desta pesquisa. A caracterização detalhada se tornou possível e mais consistente a partir da 

participação destes no inquérito por questionário, respondendo às questões de número 1 a 4 

do questionário de pesquisa dos estudantes  que está no Apêndice 3 e dos Gestores que está 

no Apêndice 4 – dirigidas ao perfil pessoal, observa-se que 37,78% dos estudantes possuem 

até 21 anos e 36,67% até 25 anos, ou seja, 74,45% dos respondentes possuem menos de 25 

anos conforme podemos verificar na tabela 5. 

Isso significa resgatar  o termo tratado nos referenciais teoricos  sobre  “nativos 

digitais”  que foi adotado por Palfrey e Gasser no livro ‘Nascidos na era digital’ onde refere-

se àqueles nascidos após 1980 e que tem habilidade para usar as tecnologias digitais, ou seja, 

os estudantes da PUCRS estão  numa faixa estária que estão propícios em adotar tecnologias e 

de acordo com Castell (2012) eles usam as mesmas com maior intensidade fazendo parte do 

seu dia a dia para construir redes de relacionamentos. 
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Quanto ao gênero os  estudantes   estão assim distribúdios 44,82% do sexo feminino e 

55,17% do sexo masculino dados extraídos das respostas do questionário, conforme tabela 5, 

os estudantes se caracterizam por não ser bolsistas 72,41%, ou seja, pagam a universidade 

particular com financiamento próprio sem acessar recursos públicos, conforme observado na 

tabela de número 6. 

Os alunos com maior número de respostas em ordem decrescente, foram dos cursos de 

Administração 25,86%, Engenharia 21,55%, Comunicação 18,10% e Ciências da 

Computação 13,79% ilustrado na tabela de número 8. Podemos observar que os cursos das 

ciências exatas foram mais sensíveis as questões da temática do empreendedorismo, tendo 

maior número de respostas dessas áreas, indo ao encontro da pesquisa Endeavor (2015) onde  

demonstra que a oferta das disciplinas de empreendedorismo  está concentradas em cursos 

específicos, ou seja, em cerca de 50% dos cursos de engenharias e ciências sociais aplicadas 

(administração e outras), ou seja, alunos oriundos dessas  áreas já tiveram conceitos de 

empreendedorismo e poderiam estar mais sensíveis a essa temática. 

 
Q1 - Qual a sua idade em anos? 

# Resposta % Contar 

1 até 21 anos 37.78% 43 

2 de 21 a 25 anos 36.67% 42 

3 de 26 a 30anos 13.33% 15 

4 de 31 a 35 anos 4.44% 6 

5 de 36 a 46 anos 5.56% 7 

6 acima de 46 anos 2.22% 1 

 Total 100% 116 

Tabela 4 – Idade dos estudantes 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 



 

 

127 

 

 

 
Gráfico 1 – Idade Estudantes  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 
Q2 - Qual seu Genêro ? 

# Pergunta % Total 

1 Feminino 44,82% 52 

2 Masculino 55.,17% 64 

3 Total 100 % 116 

Tabela  5 – Gênero dos estudantes 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

Gráfico 2 – Gênero dos Estudantes 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

44,82%

55,17%

Genero dos participantes

Femino Masculino
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Q3 - Voce é  bolsista? 

 

 

Tabela 6 – Bolsista 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

 

Gráfico 3 – Bolsista 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,58%

72,41%

Bolsista

Sim Não

# %  Total 

1 Sim 27.58% 32 

2 Não 72,41% 84 

 Total 100% 116 
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Q4 - Qual o seu curso ? 

# Qual o seu curso ? 

 

Total 

Respostas  

Porcentagem 

1 Escrita Criativa 2 1,72% 

2 Engenharia 25 21,55% 

3 Administração 30 25,86% 

4 Farmárcia  0.00% 

5 Filosofia  0.00% 

6 Fisica  0.00% 

7 Fisioterapia  0.00% 

8 Gastronomia 1 1,16 % 

9 Geografia 1 1,16 % 

10 Gestão de Turismo  0.00% 

11 História  0.00% 

12 Hotelaria  0.00% 

13 Biomedicina  0.00% 

14 Ciências da Computação 16 13,79% 

15 Ciências e Inovação em Alimentos  0.00% 

16 Ciências Aeronáuticas 1 1,16 % 

17 Ciências Biológicas  0.00% 

18 Ciências Econômicas 3 2,58 % 

19 Ciências Sociais  0.00% 

20 Design  0.00% 

21 Direito  0.00% 

22 Educação Física  0.00% 

23 Enfermagem  0.00% 

24 Medicina 2 1,72% 

25 Nutrição  0.00% 

26 Matemática  0.00% 

Continua 
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# Qual o seu curso ? 

 

Total 

Respostas  

Porcentagem 

27 Letras 3 2,58 % 

28 odontologia  0.00% 

29 Pedagogia  0.00% 

30 Produção audivisual  0.00% 

31 Psicologia 10 8,62% 

32 Quimica  0.00% 

33 Comunicação 21 18,10% 

34 Serviço Social  0.00% 

35 Teologia  0.00% 

 Total 115 100% 

Tabela  7 – Qual seu curso? 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

 

2.7.2.2 Caracterização dos gestores na investigação   

A caracterização detalhada dos Gestores  se tornou possível e mais consistente a partir 

da participação destes no inquérito por questionário, respondendo às questões de número 1 a 5 

do questionário de pesquisa dos gestores  que está no Apêndice 4 – dirigidas ao perfil pessoal, 

observa-se no gráfico 4 e tabela 7 que 50%  dos gestores possuem idade entre de 36 a 46  

anos, segundo Prensky (2010)  os mesmos são caracterizados como imigrantes digitais, ou 

seja, não familiarizados com tecnologias e  16,67% dos gestores possuem idade entre  de 26 a 

30 anos, usando o mesmo conceito de Prensky (2010) são considerados nativos digitais 

nascidos após 1980 possuem maior familiaridade com tecnologia. Quanto ao gênero os  

gestores   estão assim distribúdios 66.67% do são do sexo feminino e 33.33% do sexo 

masculino dados extraídos das respostas do questionário, conforme tabela 9. Caracterizam-se 

quanto a sua  formação 66.67% possuem mestrado e 33.33% doutorado conforme tabela 10. 
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Q1 - Qual a sua idade? 

 

Gráfico 4 – Idade Gestores 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora – Gestores  (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

 

# Resposta % Contar 

5 de 36 a 46  anos 50.00% 3 

4 de31 a 35 anos 0.00% 0 

3 de 26 a 30anos 16.67% 1 

2 de a 25anos 0.00% 0 

1 até 21 anos 0.00% 0 

6 acima de 46 anos 33.33% 2 

 Total 100% 6 

 
Tabela  8 – Idade dos Gestores  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora-Gestores (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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Q2 – Qual seu Genêro ? 

 

Gráfico 5 – Gênero Gestores 

 Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora – Gestores  (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

# Resposta % Contar 

1 Femino 66.67% 4 

2 Masculino 33.33% 2 

 Total 100% 6 

Tabela  9 – Gênero  dos Gestores  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora- Gestores (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

Q5 - Qual sua formação? 

 

 

Gráfico 6 – Formação Gestores 

 Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora – Gestores  (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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# Resposta % Contar 

1 Graduação 0.00% 0 

2 Especialização 0.00% 0 

3 Mestrado 66.67% 4 

4 Doutorado 33.33% 2 

 Total 100% 6 

Tabela  10 – Formação  dos Gestores 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

 

2.7.3 Análise dos dados que procuram responder, como o público-alvo se utilizam das 

TIC   

Nesse item iremos analisar os dados resultantes  de  como os estudantes se  utilizam  

das TIC, a caracterização detalhada se tornou possível e mais consistente  a partir da 

participação destes no inquérito por questionário, respondendo às questões de número 5 a 12 

do questionário de pesquisa que está no Apêndice 3. Simultâneamente serão cruzados os 

dados analisados da pesquisa realizada junto aos Gestores Apêndice 4  que trata sobre a 

percepção dos mesmos de como os estudantes se  utilizam das TIC. 

Dentre  os resultados apresentados na tabela 11 e tabela 12,  podemos obsevar que os 

jovens  79,46%, reconhecem o potencial das tecnologias como ferramenta de lazer, ao mesmo 

tempo  83,33%  dos gestores  reconhecem o potencial das tecnologias como ferramenta de 

lazer.  Outro dado relevante é o fato de  91,78% dos estudantes considerar a tecnologia  como 

uma ferramenta de trabalho, opinião confirmada  ao cruzarmos os dados dos gestores, onde 

100% atribuem o uso da  tecnologia pelos estudantes e que os mesmos 83,33% as usam para 

fazer negócios e se comunicaram.  Os estudantes, 89,19 %,  percebem que as tecnologias  

permitem fazer negócios e 86,3 %  acreditam que as  tecnologias mudaram  sua  forma de 

comunicação.  

 A   utilização das tecnologias para os estudantes são ferramentas de interatividade, 

81,69% concordam que elas permitem a participação em comunidades virtuais para conhecer 

pessoas e  81,95% ela ajuda a realizar networking. Os estudantes concordam 78,44% que as 

tecnologias podem ser utilizadas para resolução dos problemas sociais.  
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A utilização das tecnologias pelos estudantes são ferramentas de interatividade, 

também, sob a ótica dos Gestores, segundo os mesmos 83,32% dos estudantes as utilizam 

para realizar networking, conhecer novas pessoas e resolver problemas sociais. 

Esses resultados vão ao encontro do estudo da Forrester (2012) tratado nos referenciais 

teóricos que revela que os Millennials vêem a tecnologia como uma parte crítica da vida e do 

trabalho. Eles estão constantemente “ligados”, conectados. Eles tendem a abraçar novas 

tecnologias para socializar e trabalhar, e se adaptar rapidamente.  

Quanto a utilização da tecnologia como recurso didático, 75% dos estudantes 

concordam que ela serve para a integração de projetos entre as disciplinas e 80,28% acreditam 

que ela promove a integração entre professores e alunos. Essa percepção é semelhante dos 

Gestores pois na percepção dos mesmos 83,33% da tecnologia é utilizada como recurso 

didático para integração entre projetos e alunos. 

Os jovens pesquisados concordam com a importância da tecnologia como recurso 

didático, e uma 58,91%23, conforme tabela 11, percebem que a tecnologia da informação e 

comunicação não são utilizados somente na disciplina de informática e nos laboratórios da 

PUCRS. Esse dado é semelhante ao levantado na pesquisa junto aos Gestores que é 100%. 

Outro dado relevante é que para os alunos é que 50,69%24 dos professores não estão 

aptos a aceitar facilmente utilizar as tecnologias, essa é a mesma percepção dos Gestores 

66,66%. 

Os  estudos pesquisados dos modelos pedagógicas no item para ensinar e aprender em 

ambientes colaborativos e virtuais de aprendizagem de: Siemens (2004), Ridings & Gefen 

(2004), Downes (2005 e 2007), Pereira (2007), Koehler & Mishra (2009), Pankhurt & Marsh 

(2011), Salmon (2013), Scheller, Viali & Lahm (2014), Goulão (2015), Monteiro (2016), 

Raposo-Rivas & Escola (2016),  convergem que é importante considerar os aspectos sociais e 

tecnológicos das comunidades que vão além do ensino, sendo assim, quando alunos e gestores 

percebem que os professores não estão aptos a aceitar facilmente utilizar tecnologias da 

comunicação é fundamental desenhar uma estratégia para envolvê-los para que possamos 

realmente usar a tecnologia para promover ambientes colaborativos de aprendizagem. 

 O público dos alunos pesquisado, 86,95%25, assim como os Gestores 100% 

concordam que as tecnologias deveriam ser utilizadas em todas as disciplinas como 

                                                 
23 Para efeito de tabução de resultados somamos os resultados das colunas discordo e discordo totalmente do questionário extraído  do 

relatório  da  Pesquisa Educação Empreendedora 2016 Estudantes e Gestores. Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results  gerado em   
abril 2017. 
24 Para efeito de tabução de resultados somamos os resultados das colunas concordo parcialmente, concordo e concordado totalmente do 

questionário extraído  do relatório  da  Pesquisa Educação Empreendedora 2016. Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results  gerado 
em   abril 2017. 

https://pucrs.qualtrics.com/results
https://pucrs.qualtrics.com/results
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ferramenta de apoio ao trabalho interdisciplinar. Isso possibilita que possamos resgatar os 

referenciais teóricos sobre as TIC e territorialidade permitindo ampliar os espaços educativos 

conforme Silva (2001), a tecnologia transformou a escala espacial: longe e o próximo não 

existem em termos virtuais, os papéis e os vínculos se modificam ficam plurais e dinâmicos, 

ou seja, existe uma grande permeabilidade para se utilizar tecnologia em comunidades de 

aprendizagens na PUCRS através de trabalhos interdisciplinares.  

 

Q5 - Diga sua opinião sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação utilizados 

durante o curso de Graduação na PUCRS, de acordo com a escala: 

 

# Pergunta 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concord
o 

Concordo 
Totalmente 

Sem 
opinião 

Total 

1 

As tecnologias me 

ajudam como 

ferramentas de lazer 

2.74% 2.74% 1.37% 8.22% 39.73% 39.73% 
5.48

% 
116 

2 

As tecnologias me 

ajudam como 

ferramenta de 

trabalho 

0.00% 1.37% 1.37% 1.37% 19.18% 72.60% 
4.11

% 
116 

3 

As tecnologias 

mudaram minha 

forma de 

comunicação 

0.00% 1.35% 1.35% 4.05% 29.73% 59.46% 
4.05

% 
116 

4 

As tecnologias me 

permitem fazer 

negócios 

0.00% 1.37% 2.74% 5.48% 30.14% 56.16% 
4.11

% 
116 

5 

As tecnologias me 

permitem gerar 

negócios lucrativos 

0.00% 1.39% 2.78% 11.11% 33.33% 45.83% 
5.56

% 
116 

6 

As tecnologias me 

permitem ajudar a 

resolver problemas 

sociais 

0.00% 1.39% 2.78% 13.89% 43.06% 34.72% 
4.17

% 
116 

7 

As tecnologias me 

permitem participar 

de comunidades 

virtuais para 

conhecer pessoas 

0.00% 0.00% 2.82% 9.86% 39.44% 42.25% 
5.63

% 
116 

8 

As tecnologias me 

permitem utilizar as 

comunidades 

virtuais como 

networking 

1.39% 0.00% 2.78% 6.94% 38.89% 43.06% 
6.94

% 
116 

Continua 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
25 Idem observação 10. Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado pela Portaria 
Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995 . Recuperadoo de https://www.cgi.br 
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# Pergunta 

Discordo 

Totalmen

te 

Discordo 

Parcialment

e 

Discord

o 

Concordo 

Parcialment

e 

Concor

do 

Concordo 

Totalmen

te 

Sem 

opiniã

o 

Total 

9 

As tecnologias me 

permitem utilizar as 

comunidades 

virtuais como 

negócios na web 

1.41% 0.00% 2.82% 14.08% 30.99% 40.85% 
9.86

% 
116 

10 

As tecnologias me 

permitem 

desenvolver uma 

ideia empreendedora 

utilizando a Web 

1.37% 1.37% 2.74% 9.59% 36.99% 42.47% 
5.48

% 
116 

11 

As tecnologias me 

permitem integrar 

projetos entre 

disciplinas 

0.00% 0.00% 2.78% 15.28% 43.06% 31.94% 
6.94

% 
116 

12 

As tecnologias me 

permitem integrar 

projetos entre alunos 

0.00% 0.00% 2.82% 9.86% 38.03% 42.25% 
7.04

% 
116 

13 

As tecnologias me 

permitem integrar 

ações entre 

professores 

0.00% 1.35% 5.41% 14.86% 35.14% 33.78% 
9.46

% 
116 

14 

Tecnologia da 

informação e 

comunicação são 

utilizados somente 

na disciplina de 

informática e nos 

laboratório da 

PUCRS 

99 4.11% 19.18% 19.18% 12.33% 4.11% 
5.48

% 
116 

15 

As tecnologias 

permitem despertar  

a criatividade dos 

alunos 

0.00% 2.86% 8.57% 15.71% 38.57% 30.00% 
4.29

% 
116 

16 

A aplicação da 

Tecnologia da 

Informação 

facilitará, atualizará 

e qualificará o 

processo de ensino e 

aprendizagem 

0.00% 0.00% 0.00% 19.72% 25.35% 49.30% 
5.63

% 
116 

17 

As tecnologias 

permitem despertam 

a criatividade dos 

professores  

0.00% 0.00% 7.04% 18.31% 29.58% 40.85% 
4.23

% 
116 

18 

Os professores não 

estão aptos e não 

aceitarão facilmente 

utilizarem as 

tecnologias 

13.70% 16.44% 15.07% 24.66% 19.18% 6.85% 
4.11

% 
116 

Continua  
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# Pergunta 

Discordo 

Totalmen

te 

Discordo 

Parcialment

e 

Discord

o 

Concordo 

Parcialment

e 

Concor

do 

Concordo 

Totalmen

te 

Sem 

opiniã

o 

Total 

19 

A Universidade não 

possuem 

infraestrutura 

adequada para 

receber as 

tecnologias 

29.33% 13.33% 25.33% 14.67% 6.67% 6.67% 
4.00

% 
116 

20 

As tecnologias 

deveriam ser 

utilizadas em todas 

as disciplinas como 

ferramenta de apoio 

ao trabalho 

interdisciplinar 

0.00% 1.45% 5.80% 10.14% 26.09% 50.72% 
5.80

% 
116 

Tabela 11 – Utilização de Tecnologias 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

# Pergunta 

Discordo 

Totalment

e 

Discordo 

Parcialment

e 

Discord

o 

Concordo 

Parcialment

e 

Concord

o 

Concordo 

Totalmen

te 

Sem 

opiniã

o 

Total 

1 

As tecnologias me 

ajudam como 

ferramentas de lazer 

16,66% 0.00% 0.00% 16,66% 16,66% 0.00% 0.00% 06 

2 

As tecnologias me 

ajudam como 

ferramenta de trabalho 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 06 

3 

As tecnologias 

mudaram minha forma 

de comunicação 

0.00% 0.00% 0.00% 16,66% 0.00% 83,33% 0.00% 06 

4 

As tecnologias me 

permitem fazer 

negócios 

16,66% 0.00% 0.00% 0.00% 33,33% 50 % 0.00% 06 

5 

As tecnologias me 

permitem gerar 

negócios lucrativos 

16,66% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 06 

6 

As tecnologias me 

permitem ajudar a 

resolver problemas 

sociais 

0.00% 0.00% 0.00% 16,66% 16,66% 66,66% 0.00% 06 

7 

As tecnologias me 

permitem participar de 

comunidades virtuais 

para conhecer pessoas 

0.00% 0.00% 0.00% 16,66% 66,66% 16,66% 0.00% 06 

8 

As tecnologias me 

permitem utilizar as 

comunidades virtuais 

como networking 

0.00% 0.00% 0.00% 16,66% 16,66% 66,66% 0.00% 06 

9 

As tecnologias me 

permitem utilizar as 

comunidades virtuais 

como negócios na web 

16,66% 0.00% 0.00% 16,66% 50% 16,66% 0.00% 06 

10 

As tecnologias me 

permitem desenvolver 

uma ideia 

empreendedora 

utilizando a Web 

16,66% 0.00% 0.00% 9.59% 50% 33,33% 0.00% 06 

Continua  
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# Pergunta 

Discordo 

Totalment

e 

Discordo 

Parcialment

e 

Discor

do 

Concordo 

Parcialmente 

Conco

rdo 

Concordo 

Totalment

e 

Sem 

opiniã

o 

Total 

11 

As tecnologias me 

permitem integrar 

projetos entre 

disciplinas 

0.00% 16,66% 0.00% 16,66% 
16,66

% 
50% 0.00% 06 

12 

As tecnologias me 

permitem integrar 

projetos entre alunos 

0.00% 0.00% 0.00% 16,66% 33,33% 50% 0.00% 06 

13 

As tecnologias me 

permitem integrar 

ações entre professores 

16,66% 0.00% 0.00% 0.00% 33,33% 50% 0.00% 06 

14 

Tecnologia da 

informação e 

comunicação são 

utilizados somente na 

disciplina de 

informática e nos 

laboratório da PUCRS 

83,33% 16,66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 06 

15 

As tecnologias 

permitem despertar  a 

criatividade dos alunos 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50% 0.00% 06 

16 

A aplicação da 

Tecnologia da 

Informação facilitará, 

atualizará e qualificará 

o processo de ensino e 

aprendizagem 

0.00% 0.00% 0.00% 16,66% 16,66% 66,66% 0.00% 06 

17 

As tecnologias 

permitem despertam a 

criatividade dos 

professores  

0.00% 0.00% 0.00% 50% 0.00% 50% 0.00% 06 

18 

Os professores não 

estão aptos e não 

aceitarão facilmente 

utilizarem as 

tecnologias 

0.00% 16,66% 16,66% 33,33% 33,33% 0.00% 0.00% 06 

19 

A Universidade não 

possuem infraestrutura 

adequada para receber 

as tecnologias 

33,33% 16,66% 0.00% 16,66% 33,33% 0.00% 0.00% 06 

20 

As tecnologias 

deveriam ser utilizadas 

em todas as disciplinas 

como ferramenta de 

apoio ao trabalho 

interdisciplinar 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 933 66,66% 0.00% 06 

Tabela 12– Utilização de Tecnologias 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora – GESTORES  (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

Quanto à posse de computadores, os dados do gráfico 7 e tabela 13 da pesquisa com 

estudantes, permitem verificar que cerca de  95% dos jovens possui computador com acesso a 

internet, e sobre as razões para não terem computador, os jovens não referem a falta de 

recursos financeiros, ou seja, conforme demonstrado no gráfico 5 não há justificativa para não 

ter computador pois possuem. Essa é a mesma percepção da pesquisa realizada com os 
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Gestores onde afirmam que 100% dos estudantes possuem computadores e não possuem 

dificuldades financeiras para adquirir. 

 

 

Q6 - Você possui computador? 

 

Gráfico 7 – Posse de Computador 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

 

 

# Você possui computador? Porcentagem 

1 Sim 95.00% 

2 Não 5.00% 

 Total 80 

Tabela 13 – Posse de Computador 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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QID27 - Caso não possua computador assinale a razão: 

 

Gráfico 8 – Justificativa de não ter computador 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

# Caso não possua computador assinale a razão: Porcentagem 

1 Não tenho recursos financeiros para ter um computador 0.00% 

2 Não sinto falta de um computador 0.00% 

3 outra 100.00% 

 Total 1 

Tabela 14 – Justificativa de não ter computador  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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Q7 - Caso possua computador mas não possui acesso à Internet, assinale a principal razão: 

 

Gráfico 9 – Justificativa para não acesso à internet  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

 

# 
Caso possua computador mas não possui acesso à Internet, assinale a 

princip... 
Porcentagem 

5 Eu possuo computador 87.50% 

1 Não sei usar a Internet 0.00% 

2 Não tenho recursos financeiros para ter acesso a Internet 7.50% 

3 Não preciso ter acesso pessoal Internet pois tenho acesso em outros locais 5.00% 

4 Não preciso ter acesso pessoal Internet pois tenho acesso em outros locais 0.00% 

 Total 40 

Tabela 15 – Justificativa para não acesso à internet  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

Quanto aos locais que costumam acessar à Internet, podemos dizer que 90,77 % dos 

estudantes  pesquisados utilizam a universidade,  87.69% utilizam a casa e  56,92% acessam 
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Casa, a residência de familiares e amigo, conforme tabela 16. Já na percepção dos Gestores, 

conforme tabela 17, a percepção desses locais de acesso é constrastante, para eles os 

estudantes usam apenas 31,58% a Universidade, 26,32% utilizam a casa e os mesmos não 

utilizam a biblioteca. 

 

Q8 - Assinale os locais que costuma acessar a Internet, coloque 3 preferências: 

Assinale os locais que costuma acessar a Internet, coloque 3 preferências: Porcentagem 

Local 23.08% 

Casa 87.69% 

Espaços Públicos/ Espaços de Internet 46.15% 

Casa* Na residência de familiares e amigos 56.92% 

Biblioteca 27.69% 

Universidade 90.77% 

Nas lan-houses / cibercafés 12.31% 

outros 26.15% 

Total 65 

  

Tabela  16 – Acessibilidade da Internet 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

 
Tabela  17 – Acessibilidade da Internet 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora Gestores (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

# Resposta % Contar 

1 Local 5.26% 1 

2 Casa 26.32% 5 

3 Espaços Públicos/ Espaços de Internet 10.53% 2 

4 Casa* Na residência de familiares e amigos 21.05% 4 

5 Biblioteca 0.00% 0 

6 Universidade 31.58% 6 

7 Nas lan-houses / cibercafés 5.26% 1 

8 outros 0.00% 0 

 Total 100% 19 
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Gráfico 10 – Acessibilidade da Internet 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

Quanto à frequência, a grande maioria dos jovens (98.44%) acessa diariamente 

conforme observado tabela 18 e  quanto ao tempo de acesso podemos dizer que os jovens 

PUCRS possuem um excelente acesso à Internet. 73,85% indicam que permanecem on line no 

mínimo 4 horas ao dia, conforme tabela 19,  e essa é a mesma percepção dos Gestores 

conforme tabela 20. 
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Q9 - Indique com que frequência acessa a Internet ? 

 

Gráfico 11 – Frequência de acesso a Internet  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

# Indique com que frequência acessa a Internet? Porcentagem 

1 Não uso 0.00% 

2 Esporadicamente (1 a 3 vezes mês) 1.56% 

3 Semanalmente (1 a 2 vezes na semana) 0.00% 

4 Diariamente 98.44% 

 Total 64 

Tabela 18 – Frequência de acesso a Internet  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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Q10 - Caso use a Internet todos os dias, quantas horas permanece online por dia? 

 

Gráfico 12 – Horas que permane on line  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

# Caso use a Internet todos os dias, quantas horas permanece online ? Porcentagem 

1 até 1 hora 0.00% 

2 1 a 2 horas 9.23% 

3 2 a 3 horas 9.23% 

4 3 a 4 horas 7.69% 

5 4 ou mais horas 73.85% 

 Total 65 

Tabela 19 – Horas que permanece on line  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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Tabela 20 – Frequência de acesso a Internet  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora Gestores  (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

Na análise dos resultados do questionário, conforme tabela 21, podemos identificar as 

seguintes preferências dos jovens quanto a utilização das ferramentas da web: e-mail 

(86,15%), motores de busca (49,23%), redes sociais (46,15%)  e Serviços de escrita 

colaborativa e partilha de documentos (38,46%) (Ex: Wiki, Google Docs). Quando 

comparado esses resultados com a dos Gestores, conforme tabela 23, são totalmente 

diferentes, ou seja, eles identificam as preferencias dos jovens das seguinte forma: e-mail 

(10,42%), motores de busca (12,50%), redes sociais (10,42%)  e serviços de escrita 

colaborativa e partilha de documentos (2,08%) (Ex: Wiki, Google Docs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Resposta % Contar 

1 até 1 hora 0.00% 0 

2 1 a 2 horas 0.00% 0 

3 2 a 3 horas 0.00% 0 

4 3 a 4 horas 33.33% 2 

5 4 ou mais horas 66.67% 4 

 Total 100% 6 
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Q11 – Indique as Tecnologias de Informação e Comunicação que usa por solicitação dos 

professores: 

# 
Indique as Tecnologias de Informação e Comunicação que usa por 

solicitação... 

Porc

entagem 

1 e-mail 
86.15

% 

2 Motores de pesquisa ( Ex: Google, Yahoo) 
49.23

% 

3 Sistemas de Comunicação (Ex: Skype) 
16.92

% 

4 Sites de música 
6.15

% 

6 Blogues 
7.69

% 

7 Sistemas de comunicação mensagem texto (Ex: Menssenger) 
20.00

% 

8 Redes Socias 
46.15

% 

1

0 
Serviços de construção de sites (Ex:Webnode, Google sites) 

15.38

% 

1

2 

Serviços de escrita colaborativa e partilha de documentos (Ex: 

Wiki, Google Docs) 

38.46

% 

1

4 
Serviços de alojamento e partilha de arquivos (Ex: Dropbox) 

29.23

% 

1

6 
Serviço de localização geográfica 

16.92

% 

1

7 
Serviço de compra online 

13.85

% 

1

8 
Plataforma e-learning ou Ambiente Virtual (Ex: Moodle) 

63.08

% 

2

0 
Jogos online 

3.08

% 

2

1 
Serviço de publicação de vídeo (Ex: You Tube) 

32.31

% 

2

3 
Outros 

9.23

% 

 Total 65 

Tabela 21 – TIC que usa por solicitação dos professores 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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Tabela 22 – TIC que usa por solicitação dos professores 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora Gestores (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

 

# Resposta % Contar 

1 e-mail 10.42% 5 

2 Motores de pesquisa ( Ex: Google, Yahoo) 12.50% 6 

3 Sistemas de Comunicação (Ex: Skype) 2.08% 1 

4 Sites de música 6.25% 3 

6 Blogues 2.08% 1 

7 Sistemas de comunicação mensagem texto (Ex: Menssenger) 10.42% 5 

8 Redes Socias 10.42% 5 

10 Serviços de construção de sites (Ex:Webnode, Google sites) 4.17% 2 

12 
Serviços de escrita colaborativa e partilha de documentos (Ex: Wiki, 

Google Docs) 
2.08% 1 

14 Serviços de alojamento e partilha de arquivos (Ex: Dropbox) 10.42% 5 

16 Serviço de localização geográfica 4.17% 2 

17 Serviço de compra online 2.08% 1 

18 Plataforma e-learning ou Ambiente Virtual (Ex: Moodle) 8.33% 4 

20 Jogos online 4.17% 2 

21 Serviço de publicação de vídeo (Ex: You Tube) 8.33% 4 

23 Outros 2.08% 1 

 Total 100% 48 
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Gráfico 13 – TIC que usa por solicitação dos professores 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

 

2.7.4 Análise dos dados para conhecer a percepção dos estudantes e dos gestores sobre 

empreendedorismo e aplicação didático pedagógica  

Nesta fase iremos analisar os dados para conhecer a percepção dos estudantes e dos 

Gestores sobre o empreendedorismo e sua aplicação didático pedagógica. A caracterização 

detalhada se tornou possível e mais consistente a partir da participação destes no inquérito por 

questionário, respondendo às questões de número 13 a 15 do questionário de pesquisa que 

está no apêndice 6 para os estudantes e respondendo às questões de número 13 a 15  do 

questionário de pesquisa  para Gestores que está no Apêndice 4. 

Conforme gráfico 14, 61,5% dos estudantes da PUCRS já cursaram disciplinas de 

empreendedorismo e desses 61,12% cursaram antes do quinto semestre, conforme gráfico 15 

sendo as mesmas ofertadas de forma curricular ilustrados no gráfico 20. 

 Nas temáticas concetuais, ilustradas, na tabela 23, os estudantes compreendem o 

empreendedorismo como: 69,64% concordam que é algo ligado a inovação, essa é a mesma 

percepção dos gestores 100%.  Em contrapartida, 49,09% dos estudantes discordam total ou 

parcialmente que seja algo ligado exclusivamente a abertura de empresas, já apenas 16,66% 
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dos gestores discordam que sejam algo vinculado a abertura de empresas. Os alunos 67,86% 

concordam que empreendedorismo está vinculado a atitude pró-ativa já para  os  gestores a 

atitude pró-ativa é 100%. Tanto gestores 100% como estudantes os 57,15% concordam que o 

empreendedorismo pode estar associado a criar novos projetos dentro de empresas. Ao 

cruzarmos e analisarmos as respostas dos estudantes e dos gestores, podemos observar que as 

mesmas  giram em torno das bases teóricas dos estudos  realizados nessa pesquisa, pois de 

acordo com  a Comissão Europeia  (2002)  há  duas dimensões associadas ao ensino do 

empreendedorismo:  um conceito mais abrangente pouco centrado na criação de negócios e 

mais focado em desenvolvimento de competências e um segundo direcionado para a  parte 

técnica de constituição do empreendimento, bem como os estudos  de  Mwasalwiba (2010), 

quanto aos objetivos o empreendedorismo pode abordar questões ligadas ao comportamento, 

habilidades pessoais dentro e fora das empresas. As repostas tanto dos alunos como as 

respostas dos gestores podem em alguns momentos terem variado a intensidade, mas eles 

conseguem enxergar as dimensões do empreendedorismo. 

Quanto as questões didático pedagógicas 48,15% dos estudantes pesquisados 

concordam que os professores que lecionam as disciplinas de empreendedorismo na PUCRS 

estão preparados e na percepção dos gestores 99,99% estão preparado. Os alunos concordam 

que o empreendedorismo deveria ser ensinado em todas as disciplinas, 61,11%, essa é a 

mesma opinião dos gestores, ou seja, 99,99%, conforme ilustrado tabela 24. Paralelamente, 

61,41% dos estudantes e 99,99% dos gestores afirmam que  os alunos encontram suporte na 

Universidade para construir os projetos de empreendedorismo em contrapartida 41,39% dos 

estudantes  discordam que  os alunos de diferentes cursos são incentivados pelos professores 

para trabalhar em projetos de empreendedorismo, nesse item a percepção dos gestores 83,32% 

concordam que os alunos de diferentes cursos são incentivados pelos professores para 

trabalhar em projetos de empreendedorismo, ao cruzarmos esses dados geramos algumas 

evidências entre a intenção e ação, demonstrando nesse resultado que ao mesmo tempo que os 

gestores acreditam na pratica da interdisciplinariedade, a  mesma na perceção dos estudantes 

não é percebida. 

Outro dado que chama atenção é o propósito das disciplinas de empreendedorismo, ou 

seja, 29,31% das respostas dos alunos discordam total ou em parte que os desafios dos 

projetos de empreendedorismo propostos pelos professores nas disciplinas estão conectados 

com as necessidades da comunidade/sociedade e 34.48% concordam parcialmente que os 

mesmos estão conectados com a sociedade, ou seja, os desafios para os estudantes não 
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respondem a anseios sociais, já na percepção dos gestores 100% dos pesquisados concordam 

que as disciplinas estão conectadas com demandas da sociedade.  Tanto gestores como os  

estudantes, 50%26, discordam que  os alunos participam ativamente no planejamento das 

atividades de empreendedorismo da Universidade, não se sentem participantes. Ao mesmo 

tempo quando questionados sobre o envolvimento dos  empresários, 39,28% dos estudantes  

discordam que os empresários participem ativamente no planejamento das atividades de 

empreendedorismo da Universidade, já na percepção dos gestores existe um grande 

envolvimento empresarial 83,32%. 

 Correlacionando esse dados com as bases teóricas de educação de adultos 

preconizadas por Coutinho (2011), Lindeman (1926), Piaget (1950) e Vygostky (1996) onde 

as aprendizagens dos adultos estejam vinculadas  aos seus contextos sociais e que os mesmos 

sejam envolvidos na construção do seu saber como um agente sócio-crítico e com um papel 

social, a aplicação do aprendizado do adulto está vinculada numa perspectiva de tempo e 

motivação e está ligada a aplicação daquilo que está sendo aprendido, a aprendizagem  precisa 

ter utilidade, orientada para resultados e procura relevância daquilo que aprende. Os desafios 

não estarem associados à realidade, o  seu não envolvimento no planejamento de atividades 

bem como dos empresários  pode ser um fator de desmotivação para os estudantes da PUCRS.

   Os estudantes ao serem  questionados  quando formados quais seriam as 

suas pretensões, 45,31% responderem, conforme tabela 25 que pretendem trabalhar por conta 

própria, ou seja, empreender. Esta estatística é o dobro da média nacional, conforme pesquisa 

endeavor 2016 já levantanda nos nossos estudos, onde os estudantes das universidades 

brasileiras apenas 21% pensam em empreender no futuro (potenciais empreendedores) e 

73,3% dos alunos não têm a intenção de abrir um negócio (não empreendedores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Para efeito de tabulação de resultados somamos os resultados das colunas discordo totalmente ,discordo  e discordo parcialmente  do 

questionário extraído  do relatório  da  Pesquisa Educação Empreendedora 2016. Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results  gerado 
em  abril 2017. 

https://pucrs.qualtrics.com/results


 

 

152 

 

Q13 - Já cursou a disciplina de Empreendedorismo na Universidade? 

 

Gráfico 14 – Disciplinas de Empreendedorismo Cursadas 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

Se sim, qual o  semestre que cursou essa disciplina? 

 

Gráfico 15 – Semestre de Disciplinas de  Empreendedorismo 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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Q13 - Se a  a sua resposta foi  sim , a disciplina cursada foi: 

 

Gráfico 16 – Forma Curricular da Disciplina de Empreendedorismo 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

# Se a  a sua resposta foi  sim , a disciplina cursada foi: Porcentagem 

1 Eletiva 23.81% 

2 Curricular 69.05% 

3 Extensão 4.76% 

4 outra 2.38% 

 Total 42 

Tabela 23 – Forma Curricular da Disciplina de Empreendedorismo 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
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Q14 - Diga sua opinião sobre as seguintes afirmações sobre Empreendedorismo,de acordo com a 

escala de..... 

# Pergunta 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concord

o 

Concordo 

Totalmente 

Sem 

opinião 
Total 

1 

Empreendedoris

mo é inovação 

de processos e 

produtos 

0.00% 1.79% 12.50% 16.07% 23.21% 46.43% 0.00% 116 

2 

Empreendedoris

mo é abrir 

empresas 

9.09% 16.36% 23.64% 12.73% 21.82% 16.36% 0.00% 116 

3 

Empreendedoris

mo é ter uma 

atitude pró-ativa 

1.79% 3.57% 3.57% 23.21% 16.07% 51.79% 0.00% 116 

4 

Empreendedoris

mo é criar novos 

projetos dentro 

de empresas 

0.00% 3.57% 1.79% 35.71% 26.79% 30.36% 1.79% 116 

5 

Os professores 

que lecionam as 

disciplinas de 

empreendedoris

mo na PUCRS 

estão preparados 

3.70% 0.00% 5.56% 25.93% 18.52% 29.63% 
16.67

% 
116 

6 

Empreendedoris

mo deveria ser 

ensinado em 

todas as 

disciplinas 

3.70% 5.56% 7.41% 20.37% 18.52% 42.59% 1.85% 116 

7 

Os alunos 

encontram 

suporte na 

Universidade 

para construir os 

projetos de 

empreendedoris

mo 

1.75% 8.77% 3.51% 24.56% 26.32% 35.09% 0.00% 116 

8 

Os alunos de 

diferentes cursos 

são incentivados 

pelos professores 

para trabalhar 

em projetos de 

empreendedoris

mo 

15.52% 6.90% 18.97% 15.52% 13.79% 15.52% 
13.79

% 
116 

9 

Os desafios dos 

projetos 

propostos pelos 

professores nas 

disciplinas estão 

conectados com 

as necessidades 

da 

comunidade/soci

edade 

3.45% 12.07% 13.79% 34.48% 18.97% 12.07% 5.17% 116 

Continua 
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# Pergunta 

Discordo 

Totalmen

te 

Discordo 

parcialment

e 

Discord

o 

Concordo 

parcialment

e 

Concor

do 

Concordo 

Totalmen

te 

Sem 

opiniã

o 

Total 

10 

Os alunos 

participam 

ativamente no 

planejamento das 

atividades de 

empreendedoris

mo da 

Universidade 

17.86% 16.07% 16.07% 12.50% 17.86% 7.14% 
12.50

% 
116 

11 

Os empresários 

participam 

ativamente no 

planejamento das 

atividades de 

empreendedoris

mo da 

Univerisdade 

7.14% 16.07% 16.07% 12.50% 14.29% 7.14% 
26.79

% 
116 

Tabela 24 – Praticas pedagógicas Empreendedorismo 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

# Pergunta 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concord

o 

Concordo 

Totalmente 

Sem 

opinião 
Total 

1 

Empreendedorism

o é inovação de 

processos e 

produtos 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50% 50% 
0.0% 

 
06 

2 
Empreendedorism

o é abrir empresas 
16,66% 0.00%% 0.00% 33,33% 16,66% 33,33% 0.0% 06 

3 

Empreendedorism

o é ter uma atitude 

pró-ativa 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

100% 
0.0% 

 
06 

4 

Empreendedorism

o é criar novos 

projetos dentro de 

empresas 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50% 0.0% 06 

5 

Os professores 

que lecionam as 

disciplinas de 

empreendedorism

o na PUCRS estão 

preparados 

0.00% 0.00% 0.00% 33,33% 33,33% 33,33% 

 

0.0% 

 

06 

6 

Empreendedorism

o deveria ser 

ensinado em todas 

as disciplinas 

0.00%% 0.00% 0.00% 33,33% 16,66% 50% 0.0% 06 

Continua 
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# Pergunta 

Discordo 

totalment

e 

Discordo 

parcialme

nte 

Discor

do 

Concordo 

parcialmen

te 

Concor

do 

Concord

o 

Totalmen

te 

Sem 

opini

ão 

Tot

al 

7 

Os alunos 

encontram suporte 

na Universidade 

para construir os 

projetos de 

empreendedorism

o 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16,66% 83,33% 0.0% 06 

8 

Os alunos de 

diferentes cursos 

são incentivados 

pelos professores 

para trabalhar em 

projetos de 

empreendedorism

o 

0.00% 16,66% 0.00% 16,66% 50% 16,66% 0.0% 06 

9 

Os desafios dos 

projetos propostos 

pelos professores 

nas disciplinas 

estão conectados 

com as 

necessidades da 

comunidade/socie

dade 

0.00% 0.00% 0.00% 16,66% 50%% 33,33% 
0.0% 

 
06 

10 

Os alunos 

participam 

ativamente no 

planejamento das 

atividades de 

empreendedorism

o da Universidade 

16,66% 16.66% 16.66% 0.00% 50% 16,66% 0.0% 06 

11 

Os empresários 

participam 

ativamente no 

planejamento das 

atividades de 

empreendedorism

o da Univerisdade 

16,66% 0.00% 0.00 16,66% 50% 16,66% 
0.0% 

 
06 

          

Tabela 25– Praticas pedagógicas Empreendedorismo  

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora – GESTORES  (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q15 - Quando formado você pretende? Quando concluída a minha formação (curso) pretendo: 
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Gráfico 17 – Opinião do Egresso após concluir formação 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 
 

 

# 
Quando formado você pretende? Quando concluída a minha formação 

(curso) pre... 
Porcentagem 

1 Trabalhar em alguma empresa,como empregado 42.19% 

2 Por conta, abrindo um negócio 45.31% 

3 Não, pretendo seguir atuando na minha área de formação 12.50% 

 Total 64 

Tabela 26 – Opinião do egresso após concluir formação 

Fonte: Extraída do relatório da Pesquisa Educação Empreendedora (2016). Recuperado de 

https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

 

2.8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DAS QUESTÕES ABERTAS AOS 

ESTUDANTES 

Nesta fase iremos analisar os dados, utilizando-se a técnica de análise de contéudo, 

para conhecer o entendimento dos estudantes e dos gestores  de como pode o uso das TIC 

podem melhorar o ensino do Empreendorismo; sobre o que seja conceitualmente 

empreendedorimo e sobre o que seja conceitualmente a interdisciplinaridade. Para o 

questionário dos Gestores ainda acrescentamos uma questão sobre o entendimento do  

conceito de  transdisciplinaridade, bem como se os professores estão preparados para o uso da 

tecnologias de comunicação e informação. 

 A caracterização detalhada se tornou possível e mais consistente a partir da 

participação destes no inquérito por questionário, respondendo às questões de número 12, 15, 
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16 e 17 do questionário de pesquisa para estudantes  que está no Apêndice 6  e das questões 

15, 16,17 e 18  no Apêndice 7  do questionário de pesquisa para estudantes.  

 

 

2.8.1 Análise da questão Q12 - Como pode o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação ajudar-lhe a desenvolver ações empreendedoras na sua Universidade? 

 

Conforme mencionado anteriormente, no início desse tópico, iremos utilizar a técnica 

de análise de conteúdo para tabular as questões abertas,  que segundo Bardin (2006)  

precisamos num primeiro momento  criar um agrupamento das unidades de registros comuns 

no qual a autora denomina categorias, nesse sentido para a questão de número 12  foram 

criadas quatro categorias conforme figura 28, a seguir iremos conceituar cada categoria, bem 

como, classificar e agrupar as repostas nas suas respectivas categorias. Nessa questão de 

número 12 do questionário de pesquisa nós obtivemos 33 respostas. 

 

 
Figura 28 – Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 12  

Fonte: A autora (2017). Extraída da questão aberta número 12 do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

2.8.1.1 Categoria de Análise Modenizar Método de Ensino: refere-se a utilização das TIC 

como recursos didáticos para modernizar a dinâmica do ensino e da aprendizagem no 

ambiente universitário 

1. Através de novos métodos de ensino, ser mais focado na prática, no exercitar. 

2. É uma ferramente que possibilita ter amplas visões de inovação e 

empreendedorsimo em outros lugares. 

Modernizar Método 
de Ensino 

•Oito respostas 

Conexão com a 
Comunidade 

Sociedade

•três respostas

Gestão e Difusão do 
Conhecimento

•nove respostas 

Integração e 
Relacionamento 

•treze respostas
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3. Elas trazem facilidade de acesso às informações, bem como permitem 

operacionalizar negócios "sem sede". Creio que a universidade deve ser um ponto de 

incentivo ao uso dessas tecnologias, agregando informações práticas e teóricas. Hoje parece-

me que focam demais na parte teórica. 

4. Com o moodle tento acesso as disciplinas e colegas, podendo fazer pesquisa para 

trabalhos, entre outros. 

5. Facilitando o acesso a informações que possam embasar as hipóteses necessárias 

em empreendimentos (sendo elas ideias de negócios ou não). 

6. Aumentando meu leque de oportunidades e experiências. 

7. Acho que empreendedorismo é uma disciplina que deve treinar mais a criatividade 

e a capacidade de pensar, acredito que o uso da tecnologia tiraria o foco desse processo de 

pensamento. 

8. Com ensino dos processos e com os testes de prototipagem. Também o auxílio para 

desenvolver outros conceitos a partir do que ja existe. No caso, aprender com o que já existe. 

 

 

2.8.1.2 Categoria de Análise Conexão com a Comunidade: refere-se à utilização das TIC 

como recurso para integrar ações da Universidade com o Mercado e com a Sociedade  

1. Nos conectando com outros empreendedores, grupos em redes sociais... 

2. Através do alcance que as redes sociais proporcionam. A colaboração criativa 

através de sites especializados. 

3. Muitos problemas ordinários podem ser resolvidos pela tecnologia. 

 

 

2.8.1.3 Categoria de Análise Gestão e Difusão do Conhecimento: refere-se a utilização das 

TIC como recurso para pesquisa, formação e difusão de conhecimento na Universidade 

1. Através de pesquisas online sobre trabalho da disciplina cursada. 

2. Possibilitando uso de infinitas ferramentas criadas para infinitas solucões, as 

tecnologias ja avançaram em um estágio muito alto de eficiência e produtividade, porém, deve 

ser usado da maneira certa. 

3. Atualização instantânea das novidades e ampla pesquisa. 

4. Através de networking e de todo universo de pesquisa e assuntos que posso 

explorar. 
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5. A Criação de novos negócios, e-commerce, app, redes socias (network) buscar 

fornecedores, facilita o aprendizado, facilita o compartilhamento de idéias. 

6. Complementa nossas informações. 

7. É uma ferramente que possibilita ter amplas visões de inovação e 

empreendedorsimo em outros lugares. 

8. Facilitando comunicação e em agregar conhecimentos. 

9. Conhecer novas mídias, permitindo a expansão ou direcionamento de um negócio 

para alguma delas. 

 

 

2.8.1.4 Categoria de Análise Integração e Relacionamento: refere-se a utilização das TIC 

como recurso para integrar ações entre estudantes, professores, comunidade e infra-

estrutura PUCRS 

1. Na FACIN e na TecnoPUC há várias oportunidades para empreender utilizando 

tecnologia, como a RAIAR, o BEPiD, o HackaTruck, entre outros. Além das disciplinas de 

administração dentro dos cursos de informática. 

2. É a peça chave, ela nos ajuda a criar conexões. Hoje precisamos de conexões, 

contatos... 

3. Através de ações de relacionamento entre os alunos de diferentes cursos. 

4. Por meio da interação entre estudantes de diversos cursos da universidade. 

5. Aproximando pessoas com interesses em comum, a fim de realizarem um projeto 

em conjunto. 

6. O uso da Tecnologia pode aproximar os alunos de diferentes faculdades, tornando 

a formação acadêmica interdisciplinar. Pois não há muitas iniciativas de fácil acesso que 

proporcionem que os alunos de cursos diferentes possam compartilhar conhecimento. 

Somente por iniciativa própria, como acontece quando nos envolvemos com projetos 

específicos. Ex torneio empreendedor. 

7. As tecnologias da informação conectam pessoas e ideias, além de possibilitar a 

pesquisa e criação de ações empreendedoras de baixo custo. 

8. Conectando alunos, principalmente de diferentes cursos. 

9. Através de comunicação com os alunos de outros cursos e compartilhamento de 

conteúdos. 
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10. Integração no Campus pelas diversas formas de comunicação que elas 

possibilitam. 

11. Melhorando a facilidade de transporte no Campus; aumentando o número de 

estudantes na universidade através de propagandas; Indicar os meios de alimentação mais 

acessiveis ao estudante; entre outros... 

12. Digulgação virtual dos serviços do campus. 

13. Através de network. 

 

 

2.8.1.5 Sintese da Análise 

Com base na análise das categorias criadas para a questão de número 12, no qual 

questiona como pode o uso das tecnologias da comunicação desenvolver ações 

empreendedoras na Universidade, podemos concluir que os estudantes concentraram suas 

respostas em três categorias, gestão e difusão do conhecimento com nove respostas, 

modernizar método de ensino com 8 respostas e Integração e Relacionamento com 13 

repostas. Os Estudantes não concentram suas respostas em utilizar as TIC como potencial de 

conexão com a sociedade e comunidade. Esse dado reforça a perceção dos estudantes na  

questão 14  do questionário de pesquisa, conforme tabela 24, onde  29,31% discordam total 

ou em parte que  Os desafios dos projetos de empreendedorismo propostos pelos professores 

nas disciplinas estão conectados com as necessidades da comunidade/sociedade e 34.48% 

concordam parcialmente que os mesmos estão conectados com a sociedade, ou seja, os 

desafios para os estudantes não respondem a anseios sociais. De acordo com os referenciais 

teóricos apresentados nesse estudo as TIC ampliam a territorialidade e permitem regonfigurar  

a atuação e os papeis dos atores em redes sociais, seus vínculos ficam plurais e dinâmicos 

podendo potencializar a integração e gestao do conhecimento, conforme pontuado nas 

respostas dos estudantes da PUCRS.  Os autores Silva (2001), Levy (1999), Musoi (2007), 

Miege (2010), Castells (2012) e Dias (2007),  ao abordarem comunidades de aprendizagem 

convergem que as mesmas são construídas pelos seus membros, com um  processo de 

cooperação e interações sociais entre escolas e outras instituições comunitárias, nesse 

conceito , as tic precisariam promover a integração dentro e fora da Universidade, 

comparando as respostas dos estudantes  para a utilização das TIC, agrupadas na  categoria 

conexão com a sociedade, percebemos que não obtivemos um número significativo apenas 3 

de 33. 
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2.8.2 Análise da questão Q16 - O que você entende por empreendedorismo? 

 

Conforme mencionado anteriormente, iremos utilizar a técnica de análise de conteúdo, 

consequentemente precisamos num primeiro momento  criar um agrupamento das unidades 

de registros comuns, categorias, nesse sentido para a questão de número 16  foram criadas 

quatro categorias conforme figura 29. De seguida iremos conceituar cada categoria, bem 

como, classificar e agrupar as repostas nas suas respectivas categorias. Nessa questão de 

número 16 do questionário de pesquisa nós obtivemos 33 respostas. 

 

 

Figura 29 – Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 16  

Fonte: A autora (2017). Extraída da  questão aberta número 16  do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

2.8.2.1 Categoria de Análise Abrir empresa: refere-se ao entendimento do empreendedorismo 

como o ato de abertura de empresas 

1. Empreendedorismo, para mim, é a ação de abrir seu próprio negócio. 

2. Aplicar seu conhecimento ou ajudando a empresa que trabalha a crescer ou criar 

sua própria empresa. 

3. Criação de negócios comerciais prósperos, que só funcionam devido às ações de 

gestão e operacionalização dos sócios desse negócio. 

 

 

2.8.2.2 Categoria de Inovação e Ideias: refere-se ao entendimento do empreendedorismo está 

ligado a criação de algo novo, associado a geração de novas ideias e encontro de 

oportunidades 

1. É a arte de saber administrar um negócio de forma inovadora. 

2. Empreendedorismo é tirar uma ideia do papel, enxergar uma oportunidade e 

realizar. Abrir um negócio, criar um novo produto, melhor algo já existente, criar novos 

Abrir Empresa

•três respostas 

Inovação e Ideais

•vinte e uma 
respostas 

Comportamento

•cinco respostas 

Resposta para 
sociedade

• quatro  respostas
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processos, quebrar paradigmas, inovar. Assumir risco. Você pode ser empreendedor em 

qualquer carreira, basta ir atrás das coisas que você acredita, realizar, ser proativo, ter 

ambição. 

3. Uma ação pró-ativa e pessoal dentro ou fora de uma empresa, buscando alguma 

diferenciação de processos ou serviços. 

4. É uma forma de conseguir lucro por meio de uma inovação. 

5. Empreendedorismo é ter novas idéias e novos negócios. 

6. Criar, partindo do zero, ou melhorar algum serviço já existente que possa ser 

realizado de maneira mais efetiva. Não precisa ser exatamente uma empresa, podem ser 

diferentes processos ou ações, mas sempre buscando a inovação, fazer algo que ninguém 

oferece. 

7. É partir para um oceano azul, evitar concorrencial. Se preparar para um produto 

inovador no mercado. 

8. Encontrar oportunidades e pôr em prática ações que possibilitem utilizá-las da 

melhor forma. 

9. Ação inovadora que traz impacto social e financeiro positivo para os envolvidos. 

10. Agir de modo empreendedor, criando coisas, deixando a criatividade juntamente 

com o conhecimento aplicado num projeto ou produto no qual pode se criar uma startup ou 

empresa que venha agregar para o progresso do país, da tecnologia, da sociedade e a todos os 

quais o projeto do empreendedor afetar. 

11. Aquel que tiene la iniciativa de emprender un negocio que aporte soluciones a la 

sociedad o genere economia dentro de el pais. 

12. Processo de inovar. 

13. Entendo em correr atrás de recursos inovadores para promover algo. 

14. Ter visão das potenciais oportunidades, e saber encontrar meios e ferramentas 

necessárias para botar em prática aquela ideia obtida por meio desta visão. 

15. Empreendedorismo é uma forma de propor soluções novas, idealizar projetos 

inovadores. Ter uma atitude pró-ativa e procurar percorrer um caminho de não conformismo e 

sempre buscar a evolução. 

16. Pode ser tanto melhorar, mudar um processo que já existe em uma empresa, como 

ter novas ideias e criar uma empresa a partir dessa ideia e de outras que possam surgir. 

17. Empreender para mim é muito mais que criar uma empresa ou descobrir novo 

produto ou serviço. Empreender é criar novos conceitos, é ser sustentável é conseguir ver algo 



 

 

164 

 

que ninguém percebeu e lutar para mudar isso, pode acontecer nas coisas mais simples como 

fazer diferente em um trabalho/resumo para prova ou também em mudar coisas com conceitos 

bem definidos. Por exemplo ver algo que pode ser mudado em uma partida de futebol que 

ninguém tinha percebido ou que ninguém tinha lutado por isso antes e que essa mudança traga 

conceitos e aprendizados e acima de tudo influencie as pessoas que "sofrem" disso de forma 

positiva, sustentável e que traga algo a sociedade também 

18. Iniciativa, pensar algo não pensado anteriormente, mudar algo que parecia ser 

impossível de ser mudado. 

19. Empreendedorismo é colocar na prática ideias e projetos. É realizar e tirar do 

papel. 

20. Empreendedorismo é inovação, pró-atividade, estar sempre buscando novas 

soluções para os problemas. 

21. A arte de criar e inovar processos, produtos etc tendo sempre uma visão de trazer 

bons resultados que agreguem valor de uma certa forma. 

22. Criar um negócio inovador. 

23. Ato de inovar e melhorar um processo, independente da área ou complexidade. 

Empreender é tornar algo mais funcional. 

24. Ver problemas como oportunidades. 

25. Ter uma idéia inovadora e por esta em prática. 

26. Entendo empreendedorismo como a visão de oportunidades para que algum 

processo se realize de maneira melhor ou mais efetiva, e a determinação para aplicar esse 

plano. 

27. Buscar novas ideias de negocio, não necessariamente criando novas, mas também 

inovando a forma que o negócio possa ser visto no mundo atual. 

 

 

2.8.2.3 Categoria de Análise comportamento: refere-se ao entendimento do 

empreendedorismo vinculado a caracteríticas comportamentais, atitude 

1. Estado de espírito, onde a procura por soluções, inovação e criação de 

negócios/projetos para resolver problemas ou facilitar a vida dos usuários. 

2. Vontade, atitude e inteligência ao perceber uma forma de entregar algo para as 

pessoas, gerando valor para elas e para o empreendedor. 
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3. Quem não tem medo de tentar, quem busca inovação e concretiza suas vontades. 

Não necessariamente inovando, mas reinventando e transformando o 'já conhecido' em algo 

sensacional. Empreendedor é aquele que vai avante, não desistindo mesmo quando encontra 

obstáculos substanciais no percurso. 

4. Empreendedorismo é atitude. É arriscar, tentar, errar. Copiar, melhorar, aprimorar, 

ocorrendo isto dentro de empresas já estruturadas, ou por conta própria, em projetos paralelos 

ou não com a carga de trabalho/estudo. 

5. Ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre 

criatividade e imaginação. 

 

 

2.8.2.4 Categoria de Análise Resposta para a Sociedade: refere-se ao entendimento do 

empreendedorismo como ação para resolver problemas sociais 

1. Criar algo que atenda as necessidades da sociedade. 

2. Empreendedorismo é a capacidade de identificar necessidades sociais, industriais, 

comerciais e desenvolver algum produto ou facilitador de maneira lucrativa. 

3. A capacidade de obter uma visão sobre uma oportunidade (negócio) ligando-a às 

necessidades do mercado com a viabilidade econômica e praticidade. 

4. Uma ação de pessoas que permite, na identificação de desafios, fazer algo 

diferente do curso normal das coisas. 

5. Empreendedorismo é tomada de atitude, o mínimo que ela seja. Porém essa 

atitude precisa ser benéfica para todos os envolvidos. 

 

 

2.8.2.5 Sintese da Análise 

Com base na análise das categorias criadas para a questão de número 16, no qual 

questiona o entendimento por parte dos estudantes sobre empreendedorismo, podemos 

concluir que os estudantes concentraram suas respostas na categoria  Inovação e Ideais com 

27 respostas agrupadas, ou seja, na o entendimento sobre empreendedorismo os mesmos 

atribuem que esta associado a criação, a inovação a descoberta de oportunidade  e da geração 

de ideias, conceito esse conforme referências bilibliográficas sobre conceitos de 

empreendedorismo referenda por Schumpeter (1934), Drucker (1969), Timmons (1989), 

Venkataraman  (1997). 
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2.8.3 Análise da questão Q17 - O que você entende por interdisciplinaridade? 

Conforme mencionado anteriormente, iremos utilizar a técnica de análise de conteúdo, 

consequentemente precisamos num primeiro momento  criar um agrupamento das unidades 

de registros comuns, categorias, nesse sentido para a questão de número 17 foram criadas 

quatro categorias conforme figura 30. A seguir iremos conceituar cada categoria, e ainda, 

classificar e agrupar as repostas nas suas respectivas categorias. Nessa questão de número 17 

do questionário de pesquisa nós obtivemos 35 respostas. 

 

 

 

Figura 30 – Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 17 

Fonte: A autora (2017). Extraída da questão aberta número 17 do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

2.8.3.1 Categoria de Análise comum a duas ou mais disciplina – qualifica 

Interdisciplinar  como adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas o que 

é comum  

 Algo que está presente em todas as disciplinas, baseado nas experiências vividas, 

diálogo, debates. Estabelece relação de disciplinas afins. Assuntos que compreendem duas ou 

mais disciplinas, com importância mútua. Diferentes disciplinas e áreas de conhecimentos 

trabalhadas de formas integradas, conexão entre as diversas disciplinas 

 Entre disciplinas.  

 É estar focado em uma troca mútua de conhecimento entre disciplinas. 

Comum a duas ou 
mais disciplinas 

•dezesete  respostas 

Comum a dois  ou 
mais conhecimentos

•nove respostas 

àrea Pedagógica 

•cinco respostas 

Diferentes área 
interligadas

•uma respsota 

Diferentes pessoais 
interligadas

•tres respsotas
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 O que é comum a duas ou mais disciplinas ou outros ramos do conhecimento. 

 Disciplina interna. 

 Duas ou mais disciplinas existindo e atuando de forma sistêmica. 

 Entendo ser  conjunto das disciplinas para uma causa. 

 Ligação entre as disiciplinas. 

 ligação entre diversas disciplinas. 

 Algo comum a diferentes disciplinas. 

 Assunto para mais de uma disciplina. 

 Algo aplicável entre perspectivas. 

 A ligação de varias disciplinas em um objetivo comum, estudando de forma 

conjunta. 

 Diversos cursos, disciplinas e conhecimentos juntos com um objetivo em comum. 

 Várias disciplinas diferentes. 

 

 
2.8.3.2 Categoria de Análise comum a dois ou mais conhecimentos – qualifica 

Interdisciplinar como adjetivo que qualifica o que é comum a dois ou mais conhecimentos 

 Misturar conhecimentos de várias áreas. 

 Mistura, envolvimento de diversos conhecimentos e áreas de aprendizado. 

 É acumular muitos conhecimentos para um uso único. 

 É estar focado em uma troca mútua de conhecimento entre disciplinas. 

 Mistura, envolvimento de diversos conhecimentos e áreas de aprendizado. 

 Interdisciplinaridade é importante pois não podemos conhecer tudo, então quando 

temos conexões como esta, toda e qualquer ideia pode se tornar real. Acredito que quando 

focamos somente na nossa área de conhecimento, deixamos a empatia de lado e  não 

buscamos também entender todo o contexto, mesmo ele sendo o mínimo possível. 

 A capacidade de conexão entre diferentes áreas de conhecimento. Enxergo uma 

união rica e propulsora de ideias/ferramentas mais completas. 

 Mistura, envolvimento de diversos conhecimentos e areas de aprendizado. 

 A realidade é interdisciplinar. A separação de saberes em modelos estanques e 

apartados é uma das dificuldades que enfrentamos por causa de nossa formação. 
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2.8.3.3 Categoria de Análise  Interdisciplinar na área  pedagógica, é quando duas ou mais 

disciplinas se relacionam com seus conteúdos para aprofundar o conhecimento e levar 

dinâmica ao ensino no seu planejamento interdisciplinar. A relação entre os conteúdos 

disciplinares é a base para um ensino mais interessante, onde uma matéria auxilia a outra. 

 Conjunto de características sociais, ambientais, acadêmicas, financeiras unidas  

para a execução de uma tarefa ou projeto. 

 Utilizar recursos de vários cursos e áreas para viabilizar projetos e ideias. 

 aplicar conceitos de áreas distintas, a fim de resolver um problema, ou chegar a 

uma solução com um número maior de ferramentas, encurtando o caminho até a solução e 

criação de produtos. 

 É a capacidade de diálogo entre as áreas de conhecimento, setores da sociedade, 

para facilitar o processo de inovação a partir do conhecimento de diversas perspectivas. 

 Conexão entre vários fatores ou assuntos (disciplinas) que tornam algo único e 

antes restrito em algo mais aberto com novas possibilidades de solução (mais ferramentas e 

melhor capacidade de resolver um problema, por exemplo). 

 

 

2.8.3.4 Categoria de Análise  Interdisciplinar de áreas  diferentes é um adjetivo de diferentes 

áreas ao mesmo tempo interligadas. 

 É o processo de desenvolver trabalhos de integração entre áreas aparentemente 

distintas 

 

 

2.8.3.5 Categoria de Análise   Interdisciplinar de pessoas  diferentes é um adjetivo de 

diferentes pessoas (professores/alunos) ao mesmo tempo interligadas 

 Interação entre pessoas de diversas áreas 

 Trabalhos em conjunto com alunos oriundos de cursos diferentes da universidade 

 que estuda por su propia conta 
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2.8.3.6  Sintese da Análise 

Com base na análise das categorias criadas para a questão de número 17, no qual 

questiona   o entendimento por parte dos estudantes sobre interdisciplinaridade, podemos 

concluir que os estudantes concentraram suas respostas na categoria comum a duas ou mais 

disciplinas com 17 respostas agrupadas, ou seja, consideram que interdisciplinaridade como 

adjetivo comum a duas ou mais disciplinas. Conforme abordado nos referenciais teóricos  as 

diferentes abordagens sobre os conceitos de interdisciplinaridade e transdisiplinaridade  dos 

autores  pesquisados Japiassu (1992), Antunes (2010), Weil (1993), Sommermann (2006), 

Fazenda (2003), Dias (2014),  convergem sobre os seguintes aspectos: representam a união de 

diferentes saberes, ultrapassam fronteiras (abrangem comunidade e sociedade). Sob esse 

perspectiva a perceção dos estudantes  não vai ao encontro desses pressupostos pois os 

mesmos percebem a interdisciplinaridade no campo apenas entre disciplinas. 

 

 

2.9 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DAS QUESTÕES ABERTAS DOS 

GESTORES 

 

 

2.9.1 Análise da questão Q12 - Como pode o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação ajudar-lhe a desenvolver ações empreendedoras na sua Universidade? 

Conforme mencionado anteriormente, no início desse tópico, iremos utilizar a técnica 

de análise de conteúdo para tabular as questões abertas,  que segundo Bardin (2006)  

precisamos num primeiro momento  criar um agrupamento das unidades de registros comuns  

de acordo com as respostas dos Gestores no qual a autora denomina categorias, nesse sentido 

para a questão de número 12  foram criadas quatro categorias conforme figura 31. No 

momento subsequente iremos conceituar cada categoria, bem como, classificar e agrupar as 

respostas nas suas respectivas categorias. Nessa questão de número 12 do questionário de 

pesquisa para Gestores nós obtivemos 06  respostas. 
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Figura 31– Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 12  

Fonte: A autora (2017). Extraída da questão aberta número 12 do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora Gestores  (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

2.9.1.1 Categoria de Análise Modernizar Método de Ensino: refere-se a utilização das TIC 

como recursos didáticos para modernizar a dinâmica do ensino e da aprendizagem no 

ambiente universitário 

  As tecnologias viabilizam novas estratégias pedagógicas relacionadas com o 

universo dos nativos digitais 

 

 

2.9.1.2 Categoria de Análise Conexão com a Comunidade: refere-se à utilização das TIC 

como recurso para integrar ações da Universidade com o Mercado e com a Sociedade  

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm influenciado em novos 

hábitos não só no âmbito do trabalho, mas também de lazer, consumo, nas formas de ser e 

estar no mundo, etc. No que se refere as ações empreendedoras e de inovação, as mesmas 

podem auxiliar a Universidade a cada vez mais desenvolver novas ideias, tendo como 

referência as demandas e necessidades existentes no cotidiano assim como no mercado, no 

ensino, na pesquisa e na extensão. As ações têm um efeito significativo sobre a criatividade, 

os conhecimentos, as habilidades e as atitudes empreendedoras tanto para os estudantes 

quanto para professores e comunidade em geral. 

 

 

2.9.1.3 Categoria de Análise Gestão e Difusão do Conhecimento: refere-se a utilização das 

TIC como recurso para pesquisa, formulação e difusão de conhecimento na Universidade 

 Potencializando trocas de informações e buscas sobre soluções existentes ou 

semelhantes para problemas que se queira resolver. 

 

Modernizar Método de 
Ensino 

•uma resposta 

Conexão com a 
Comunidade Sociedade

•uma resposta 

Gestão e Difusão do 
Conhecimento

•uma resposta 

Integração e 
Relacionamento 

•três respostas



 

 

171 

 

 

2.9.1.4 Categoria de Análise Integração e Relacionamento: refere-se a utilização das TIC 

como recurso para integrar ações entre estudantes, professores, comunidade e infra-

estrutura PUCRS 

 O uso das tecnologias de comunicação pode ajudar a Universidade a desenvolver 

ações empreendedoras conectando pessoas e oportunidades, sendo o meio de troca de 

conhecimento e descoberta de novas oportunidades e a própria tecnologia de comunicação em 

si como ferramenta sendo inovada se transformando em novos produtos e serviços gerados 

pela universidade 

 As tecnologias ajudam interligando pessoas, difundindo conhecimento, 

melhorando o network e podem auxiliar a doutrinar os professores mais antigos 

 Através da facilidade do encontro entre as pessoas, divulgação de ideias e 

iniciativas, marketing, busca de informações, etc. 

 

 

2.9.1.5 Síntese da Análise 

Com base na análise das categorias criadas para a questão de número 12, no qual 

questiona como pode o uso das tecnologias da comunicação desenvolver ações 

empreendedoras na Universidade, podemos concluir que os Gestores concentraram suas 

respostas na categoria de Análise Integração e relacionamento, 50% das respostas. Esse 

resultado é positivo, pois comparando com os estudos teóricos de Castells (2012), Santos 

(2010), Beherens (2005), Capra (1988, 1992), Bauman (2012), Escola (2003), Fava (2013), as 

TIC promovem, integração nas comunidades virtuais e  gera como resultados a soma das 

experiências, dos conhecimentos, vivências e aprendizagens significativas para os dos 

indivíduos e para os grupos nelas inseridas. 

A Categoria de Análise Conexão com a Comunidade  não obteve muitas respostas dos 

Gestores apenas uma, assim como os Estudantes os Gestores não concentraram as  suas 

respostas na utilização dos TIC como potencial para conexão com a sociedade e comunidade, 

já levantamos anteriormente que de acordo com os estudos de Silva  (2001), Levy (1999), 

Musoi (2007), Miege (2010), Castells (2012) e Dias (2007) as TICs ampliam a territorialidade 

e a sua utilização potencializa ações de integração com sociedade e comunidades na criação 

de projetos, solução de problemas e redes de aprendizagem. 
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2.9.2 Análise da questão Q13 - Qual Estratégia e ou Política para o Empreendedorismo 

que a Universidade possui? A mesma possui, se sim qual? 

Conforme mencionado, precisamos num primeiro momento criar um agrupamento das 

unidades de registros comuns  de acordo com as respostas dos Gestores no qual a autora 

denomina categorias, nesse sentido para a questão de número 13 foram criadas duas 

categorias conforme figura 32. A seguir conceituaremos cada categoria, bem como, iremos 

classificar e agrupar as respostas nas suas respectivas categorias. Nessa questão de número 13 

do questionário de pesquisa para Gestores nós obtivemos 06 respostas.  Cem por cento dos 

entrevistados acreditam que a Universidade possui uma política de Empreendedorismo, mas 

as respostas variam quanto a percepção do que seja a mesma conforme figura 32. 

 

Figura 32– Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 13 

Fonte: A autora (2017). Extraída da questão aberta número 12 do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora Gestores  (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

2.9.2.1 Categoria de Análise Política e Diretriz: refere-se a existência de regulamentação 

normas e diretrizes no Planejamento Estratégico no PDI, Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade 

 A Universidade acredita que deve incentivar o empreendedorismo interdisciplinar 

e a atitude empreendedora de professores e alunos a partir do estímulo à criatividade e à 

inovação. 

 Fazer com que todos os cursos tenham e sua grade pelo menos uma disciplina de 

empreendedorismo 

 

 

2.9.2.2 Categoria de Análise Programas e Estruturas: refere-se a existência de programas de 

empreendedorismo e estruturas laboratórios que promovem ações de ensino de 

empreendedorismo na Universidade. 

 IDEAR, Raiar, Tecnopuc, disciplinas nos cursos e disciplinas eletivas. 

Política Diretriz

•Duas repostas

Programas e Estruturas

•quatro respostas
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 IDEAR – Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação e outras 

estratégias como eventos, atividades destinadas a professores, estudantes e comunidade em 

geral. 

 IDEAR – Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação e outras 

estratégias como eventos, atividades destinadas a professores, estudantes e comunidade em 

geral. 

 Temos o IDEAR, o Startup Garagem, a RAIAR e  o Torneio Empreendedor 

 

 

2.9.2.3 Síntese da Análise 

Com base na análise das categorias criadas para a questão de número 13, no qual 

questiona sobre política da Universidade para Empreendedorismo podemos observar que a 

PUCRS está aderente a última pesquisa da  Endeavor (2016) onde a ponta um crescimento do 

ensino do empreenderismo no Brasil e as universidades criando políticas nas suas instituições 

conforme figura cinco nesse estudo. 

 

 

2.9.3 Análise da questão Q15 - O que você entende por empreendedorismo? 

Conforme mencionado anteriormente, precisamos num primeiro  momento  criar um 

agrupamento das unidades de registros comuns, categorias, nesse sentido para a questão de 

número 15  foram criadas quatro categorias conforme figura 33. De seguir iremos conceituar 

cada categoria, bem como, classificar e agrupar as repostas nas suas respectivas categorias. 

Nessa questão de número 15 do questionário de pesquisa nós obtivemos 06 respostas. 

 

 

Figura 33 – Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 15  

Fonte: A autora (2017). Extraída da  questão aberta número 16  do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora Gestores (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

Abrir Empresa

•duas respostas

Inovação e Ideais

•duas respostas

Comportamento

•duas respostas

Resposta para 
sociedade

•nenhuma 
resposta
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2.9.3.1 Categoria de Análise Abrir empresa: refere-se ao entendimento do empreendedorismo 

como o ato de abertura de empresas 

 Abrir um negócio próprio 

 Abrir uma organização  

 

 

2.9.3.2 Categoria de Inovação e Ideias: refere-se ao entendimento do empreendedorismo está 

ligado a criação de algo novo, associado a geração de novas ideias e encontro de 

oportunidades 

 Criar uma inovação através de um projeto 

 Geração de ideais e formulação de algo novo, inovador 

 

 

2.9.3.3 Categoria de Análise comportamento: refere-se ao entendimento do 

empreendedorismo vinculado a caraceteríticas comportamentais, atitude 

 Ter atitude  desenvolvimento de competências  

 Capacidade de realização e inovação, capacidade de fazer acontecer 

 

 

2.9.3.4 Categoria de Análise Resposta para a Sociedade: refere-se ao entendimento do 

empreendedorismo como ação para resolver problemas sociais 

 Não houve respostas 

 

 

2.9.3.5 Síntese  da Análise 

Com base na análise das categorias criadas para a questão de número 15, no qual 

questiona  o entendimento por parte dos Gestores sobre empreendedorismo, podemos concluir 

a partir das respostas que 33,33% acreditam que empreendedorismo está ligado a criação de 

empresas, 33,33% acreditam que empreendedorismo está ligado inovação e ideais e 33,33% 

acreditam que está ligado ao comportamento. Conforme visto na revisão bibliográfica dessa 

pesquisa as escolas do empreendedorismo estudadas são a comportamental onde se destacam 

os seguintes autores McClleland (1972), Ray (1993), Filion (1999), já para  o 

empreendedorismo ligado a abertura de empresas e oportunidade de mercado os autores são 
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Timmons (1989) e Venkataraman  (1997) e para inovação e estratégia  referendamos  os 

seguintes autores,  Schumpeter (1934), Drucker (1969). Essas diferentes percepções dos 

gestores sobre o que sejam empreendedorismo é um fator positivo quando da implantação do 

trabalho interdisciplinar pois amplia o entendimento conceitual e enriquece o trabalho no 

campo de ação com aluno e professores.  

 

2.9.4 Análise da questão Q16 - O que você entende por interdisciplinaridade? 

Conforme mencionado anteriormente, iremos utilizar a técnica de análise de conteúdo, 

consequentemente precisamos num primeiro momento criar um agrupamento das unidades de 

registros comuns, categorias. Nesse sentido para a questão de número 16 foram criadas cinco 

categorias conforme figura 34, a seguir iremos conceituar cada categoria, bem como, 

classificar e agrupar as repostas nas suas respectivas categorias. Nessa questão de número 16 

do questionário de pesquisa nós obtivemos 06 respostas. 

 

Figura 34 – Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 16 

Fonte: A autora (2017). Extraída da questão aberta número 16 do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora Gestores (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

2.9.4.1 Categoria de Análise comum a duas ou mais disciplina – qualifica 

Interdisciplinar  como adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas o que 

é comum  

 A Interdisciplinaridade é o que é comum a duas ou mais disciplinas ou a outras 

áreas do conhecimento, tendo um ou mais objetivos em comum, como um assunto ou tema 

específico, por exemplo. Nesse processo há a ligação entre as disciplinas, conteúdos, casos, 

contribuindo cada vez mais para o entendimento da dinâmica complexa das nossas relações 

 União entre as disciplinas 

 integração entre diferentes disciplinas 

 conjunto de professores trabalhando em diferentes disciplinas  

 

Comum a duas ou 
mais disciplinas 

•quatro respostas

Comum a dois  ou 
mais conhecimentos

•nenhuma resposta

àrea Pedagógica 

•nenhuma resposta

Diferentes área 
interligadas
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Diferentes pessoais 
interligadas

•duas respostas
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2.9.4.2 Categoria de Análise comum a dois ou mais conhecimentos – qualifica 

Interdisciplinar como adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais conhecimentos 

 Não houve respostas 

 

 

2.9.4.3 Categoria de Análise Interdisciplinar na área pedagógica, é quando duas ou mais 

disciplinas se relacionam com seus conteúdos para aprofundar o conhecimento e levar 

dinâmica ao ensino no seu planejamento interdisciplinar. A relação entre os conteúdos 

disciplinares é a base para um ensino mais interessante, onde uma matéria auxilia a outra 

 Não houve respostas 

 

 

2.9.4.4 Categoria de Análise Interdisciplinar de áreas diferentes é um adjetivo de diferentes 

áreas ao mesmo tempo interligadas. 

 Não houve respostas 

 

 

2.9.4.5 Categoria de Análise  Interdisciplinar de pessoas diferentes é um adjetivo de 

diferentes pessoas (professores/alunos) ao mesmo tempo interligadas 

 Pessoas de diferentes áreas do conhecimento trabalhando juntas 

 Trabalho conjunto entre profissionais de diversas áreas, com trocas de 

conhecimento e aprendizado mútuo, em torno de um projeto ou ação comum 

 

 

2.9.4.6 Sintese da Análise 

Com base na análise das categorias criadas para a questão de número 16, no qual 

questiona   o entendimento por parte dos Gestores sobre interdisciplinaridade, podemos 

concluir que os Gestores concentraram suas respostas na categoria comum a duas ou mais 

disciplinas com  respostas agrupadas, ou seja, consideram que interdisciplinaridade como 

adjetivo comum a duas ou mais disciplinas, semelhante resposta a dos estudantes. Conforme 

abordado nos referenciais teóricos as diferentes abordagens sobre os conceitos de 

interdisciplinaridade e transdisplinaridade  dos autores  pesquisados Japiassu (1992), Antunes 
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(2010), Weil (1993), Sommermann (2006), Fazenda (2003), Dias (2014),  convergem sobre 

os seguintes aspectos: representam a união de diferentes saberes, ultrapassam fronteiras 

(abrangem comunidade e sociedade). Sob esse perspectiva a perceção dos gestores  não vai ao 

encontro desses pressupostos pois os mesmos percebem a  interdisciplinariedade  no campo 

apenas entre disciplinas. 

 

 

2.9.5 Análise da questão Q17 - Os professores estão preparados para trabalhar com 

Tecnologias de Informação e Comunicação? 

Conforme mencionado anteriormente, iremos utilizar a técnica de análise de conteúdo, 

consequentemente precisamos num primeiro momento criar um agrupamento das unidades de 

registros comuns, categorias, nesse sentido para a questão de número 17, foram criadas três 

categorias conforme figura 35, a seguir iremos conceituar cada categoria, bem como, 

classificar e agrupar as repostas nas suas respectivas categorias. Nessa questão de número 17  

do questionário de pesquisa nós obtivemos 06 respostas. 

 

 

Figura 35 – Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 17 

Fonte: A autora (2017). Extraída da questão aberta número 17 do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora Gestores (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

2.9.5.1 Categoria de Análise capacitação vinculada a idade: refere-se ao entendimento de 

que o professor possui sua capacitação associada a sua faixa etária, ou seja, professores 

mais jovens estão mais familiarizados com  as tecnologias ou seja mais capacitados 

 Depende da idade do professor. Professores mais jovens, provavelmente estarão 

melhor preparados. Professores mais velhos, podem estar melhor ou pior preparados em 

função de seus próprios interesses em  relação a se manterem atualizados 

 Sim, a inserção das TICs no cotidiano de trabalho docente tem se mostrado como 

uma ferramenta potente, mas que, ao mesmo tempo a capacitação está vinculada a idade dos 

professores os mais jovens  , precisa de ajustes e de mais conhecimento sobre as 

possibilidades que as mesmas podem oferecer. Desta maneira é importante que se tenha uma 

Capacitação vinculada a 
idade

•duas resposta 

Não estão capacitados

•um resposta

Em parte Capacitados

•tres respostas
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constante necessidade de reflexão das formas, do uso de uma forma saudável, e desta maneira, 

adaptando-a ao trabalho, sem que ultrapasse seus limites e seja mais uma ferramenta que 

possa auxiliar e fortalecer a relação, o vínculo professor-estudante 

 

 

2.9.5.2 Categoria de Análise não estão capacitados: refere-se ao entendimento de que o 

professor não possui capacitação em tecnologias de informação 

 Não estão capacitados 

 

 

2.9.5.3   Categoria de Análise em parte  capacitados: refere-se ao entendimento de que parte 

dos   professores possuem capacitação em tecnologias de informação 

 Nem todos 

 Não totalmente, precisam ainda capacitação 

 Acredito que a grande maioria sim. A Universidade tem realizado muitas 

capacitações neste sentido ao longo dos anos 

 

 

2.9.5.4  Sintese da Análise 

Os  autores ao tratar o conceito de comunidades de aprendizagem, Silva (2001), Levy 

(1999), Musoi (2007), (Miege, 2010), Castells (2012), Dias (2007), Raposo-Rivas, M. y 

Escola, J. (2016),convergem que o papel docente exige uma nova postura uma alteração de 

mentalidade e práticas,  as interações de ensinar e aprender em ambientes colaborativos 

merecem ser renovados, sendo assim, isso necessita ser observado de perto na PUCRS pois de 

acordo com a percepção dos gestores os professores não estão preparados para trabalhar com 

tecnologias de comunicação e informação pois três resposderam que eles não estão 

capacitados e um respondeu que está parcialmente capacitado. 

 

 

2.9.6 Análise da questão Q18 - O que você entende por trandisciplinaridade? 

Conforme mencionado anteriormente, iremos utilizar a técnica de análise de conteúdo, 

consequentemente precisamos num primeiro momento criar um agrupamento das unidades de 

registros comuns, categorias, nesse sentido para a questão de número 18, foram criadas três 
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categorias conforme figura 36, a seguir iremos conceituar cada categoria, bem como, 

classificar e agrupar as repostas nas suas respectivas categorias. Nessa questão de número 18  

do questionário de pesquisa nós obtivemos 06 respostas. 

 

Figura 36 – Categorias de Análise de Conteúdo da questão de número 18 

Fonte: A autora (2017). Extraída da questão aberta número 18 do relatório da Pesquisa Educação 

Empreendedora Gestores (2016). Recuperado de https://pucrs.qualtrics.com/results 

 

 

 2.9.6.1 Categoria de Análise comum a duas ou mais disciplina – qualifica 

Interdisciplinar  como adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas o que 

é comum  

 

 Quando várias disciplinas não apenas trabalham juntas, mas tentam encontrar algo 

que as conectem para que se possa construir um bem maior 

 União entre as disciplinas 

 É a busca para entender uma nova realidade complexa a partir da interação 

contínua e ininterrupta de várias disciplinas 

 4.integração de disciplinas 

 

 

2.9.6.2 Categoria de Análise comum a dois ou mais conhecimentos – qualifica 

Interdisciplinar como adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais conhecimentos 

 

 A transdisciplinaridade é o que desejamos alcançar, mas nem sempre é possível, 

na maioria das vezes, trabalhamos de maneira multidisciplinar, quiçá interdisciplinar. É uma 

forma de entender e organizar o conhecimento, por meio do reconhecimento e integração de 

saberes vindos de diferentes disciplinas, perspectivas teóricas, correntes, escolas. Ou seja, vai 

Comum a duas ou 
mais disciplinas 

• quatro respostas

Comum a dois  ou 
mais conhecimentos

• nenhuma resposta

àrea Pedagógica 

• nenhuma resposta
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interligadas

• nenhuma resposta

Diferentes pessoais 
interligadas

• duas respsotas

Integração 
semfronteiras sólidas
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além de buscar pontos em comum, mas sim, vai em busca da geração de novos 

conhecimentos e entendimentos sobre a complexidade de ser e estar no mundo 

 Quando uma solução pode ser utilizada por várias áreas de conhecimento na 

solução de seus problemas 

 

 

2.9.6.3 Categoria de Análise   Interdisciplinar na área   pedagógica  , é quando duas ou mais 

disciplinas se relacionam com seus conteúdos para aprofundar o conhecimento e levar 

dinâmica ao ensino no seu planejamento interdisciplinar. A relação entre os conteúdos 

disciplinares é a base para um ensino mais interessante, onde uma matéria auxilia a outra 

 Não houve respostas 

 

 

2.9.6.4 Categoria de Análise Interdisciplinar de áreas diferentes é um adjetivo de diferentes 

áreas ao mesmo tempo interligadas 

 Não houve respostas 

 

 

2.9.6.5 Categoria de Análise   Interdisciplinar de pessoas diferentes é um adjetivo de 

diferentes pessoas (professores/alunos) ao mesmo tempo interligadas 

 Não houve respostas 

 

 

2.9.6.6 Categoria de Análise   integração sem fronteiras sólidas, refere-se à integração de 

saberes sem divisão em disciplinas e divisões por conhecimento complexo 

 Se na interdisciplinaridade se fala de um diálogo de diferentes áreas do 

conhecimento de modo complementar, na transdisciplinaridade o entrelaçamento entre as 

áreas é mais profundo e complexo, tornando-se um todo entrelaçado, não apenas áreas 

diferentes que se relacionam 

 A trandisciplinaridade ocorre quando o trabalho ocorre de forma colaborativa não 

importando a área de formação das pessoas, os saberes são compartilhados de forma ubíqua 

todos têm a possibilidade de trabalhar em qualquer função no projeto. Não são consideradas 

as barreiras entre as profissões 
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2.9.6.7 Síntese de Análise  

Observa-se que os Gestores ainda veem a transdisciplinaridade como um conceito 

interdisciplinar obtivemos apenas dois dos quatro gestores que abordaram a 

trasdiciplinaridade como algo relativo a  áreas de conhecimento e um chegou a relatar que é 

um saber de forma ubícua. Como vimos anteriormente o empreendedorismo deveria  evoluir 

curricularmente  para  uma abordagem transversal, não limitado apenas à fronteira 

universitária, mas como um sistema dinâmico e aberto conectado com as demandas da 

sociedade , no âmbito da Universidade. Segundo Santomé (1998)  interdisciplinaridade está 

num  segundo nível de associação entre disciplinas, já a  transdisciplinaridade é uma   etapa 

superior de integração onde  existe uma  construção de um sistema total, sem fronteiras 

sólidas entre as disciplinas, ou seja, integrado, as tecnologias de comunicação e informação 

possibilitam ativar essas redes e organizar essas estruturas. 
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CONCLUSÃO 

Com base nos dados obtidos ao longo da pesquisa, bem como a partir do marco teórico 

construído e que embasam este estudo, nesta seção, apresentam-se as reflexões acerca do 

problema de pesquisa que consiste em identificar como as Tecnologias de Informação e 

Comunicação TIC podem potencializar o empreendedorismo interdisciplinar  na PUCRS de 

acordo com a percepção dos alunos, bem como as limitações de pesquisa. 

Esse estudo apresentou algumas  limitações, são elas:  limitação quanto  ao número de 

estudantes respondentes da pesquisa, isso se deu, em razão do período que o link ficou 

disponível para público-alvo, final de semestre e período de provas, outra limitação 

importante se refere ao acesso por parte da autora ao banco de dados de outras universidades, 

e a terceira e última limitação e ao mesmo tempo uma oportunidade a pouca experiência da 

autora em pesquisa acadêmica. 

Em concordância ao problema de pesquisa mencionado anteriormente e do seu 

objetivo geral  traçado, para  compreender a percepção dos alunos universitários da PUCRS  

sobre educação empreendedora interdisciplinar, podemos constatar que o mesmo foi 

alcançado através da concretização dos seus  objetivos específicos, como  será descrito a 

seguir. 

A caracterização  em termos sociodemográficos do público mostrou  que  os 

estudantes da PUCRS pesquisados possuem as seguintes características:  72,41% não são 

bolsistas, quanto ao seu gênero os  estudantes   estão assim distribuídos 44,82%  são do sexo 

feminino e 55,17% do sexo masculino, 74,45% possuem menos de 25 anos. 

 No nosso estudo respondemos  aos seguintes objetivos específicos da pesquisa: 

Investigar o conhecimento acerca de empreendedorismo, interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, TIC; conhecer o que os alunos valorizam no ensino do 

empreendedorismo e como gostariam de aprender o mesmo e identificar como os estudantes 

conhecem as ações da Universidade. Na sequência iremos abordar os resultados que 

evidenciam o êxito no alcance desses objetivos, conforme segue: 

 Nas questões referentes ao conceito de empreendedorismo os estudantes revelam 

um entendimento adequado do conceito, e  concordam que o empreendedorismo está ligado a 

inovação (69,64%), empreendedorismo está vinculado a atitude pró-ativa (67,86%) e que 

empreendedorismo pode estar associado a  criar novos projetos dentro de empresas (57,15%); 

 Quanto as questões didático pedagógicas no ensino de empreendedorismo 48,15% 

dos estudantes pesquisados concordam que os professores que lecionam as disciplinas de 
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empreendedorismo na PUCRS estão preparados e 61,11% revelam concordância que o 

Empreendedorismo deveria ser ensinado em todas as disciplinas; 

 61,41 % dos  estudantes  encontram suporte na Universidade para construir os 

projetos de empreendedorismo; 

 41,39% dos estudantes pesquisados discordam que os alunos de diferentes cursos 

sejam incentivados pelos professores para trabalhar em projetos de empreendedorismo, 

resultado contrastante com a percepção dos gestores pois, segundo os mesmos, 83,32% 

concordam que há incentivo à participação dos estudantes em diferentes cursos. Essa 

evidência é um sintoma da ausência da interdisciplinaridade; 

 29,31% dos estudantes  discordam total ou em parte que os desafios dos projetos 

de empreendedorismo, propostos pelos professores nas disciplinas, estão conectados com as 

necessidades da comunidade/sociedade. No entando, os gestores consideram que os desafios 

propostos à  comunidade acadêmica  estão 100% conectados com a sociedade; 

 34.48% concordam parcialmente que os mesmos estão conectados com a 

sociedade, ou seja, os desafios para os estudantes não respondem aos anseios sociais. Na 

perspectiva dos  gestores os projetos estão 100% conectados com a sociedade; 

 50 % dos estudantes e gestores  discordam que os alunos participam ativamente 

no planejamento das atividades de empreendedorismo da Universidade e não se sentem 

participantes; 

 39,28 % dos estudantes discordam que os empresários  participem ativamente no 

planejamento das atividades de empreendedorismo da Universidade. A  percepção dos  

gestores é diferente da dos estudantes nesse quesito pois, segundo os mesmos, 83,32% dos 

empresários participam das atividades; 

 Os estudantes ao serem questionados sobre o que fariam quando formados e quais 

seriam as suas pretensões, 45,31% responderem que pretendem trabalhar por conta própria; 

 No que  diz respeito ao entendimento por parte dos estudantes sobre o que seja  o 

conceito de interdisciplinaridade  as respostas ficaram sobretudo ligadas à ideia do que é  

comum a uma ou mais disciplinas, conforme evidenciado na questão aberta 17, do 

questionário aplicado nos  estudantes. 

 

Um outro objetivo específico que tínhamos era identificar como o público-alvo se 

utilizam das  TIC. Como alcance desse resultado o estudo nos mostrou que  78,44 %  dos  

estudantes concordam que as tecnologias podem ser utilizadas para resolução dos problemas 
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sociais.  Quanto a utilização da   tecnologia  como  recurso didático, 75% concordam que ela 

serve para a integração de projetos entre as disciplinas e 80,28%  acreditam que ela promove a 

integração entre professores e alunos. 

Os jovens pesquisados concordam com a importância da tecnologia como recurso 

didático, mas  ainda existe uma parcela deles,  31,5%,   que percebem que  a tecnologia da 

informação e comunicação são utilizados somente na disciplina de informática e nos 

laboratório da PUCRS. 

Outro dado  relevante  é  que para os alunos  50,69% dos professores não estão aptos a 

aceitar  facilmente utilizar as tecnologias. 

 O público pesquisado,  86,95% concorda que as  tecnologias deveriam ser utilizadas 

em todas as disciplinas como ferramenta de apoio ao trabalho interdisciplinar,  pelo 

dinamismo que podem imprimir, ou seja, existe uma grande permeabilidade para se utilizar 

tecnologia em comunidades de aprendizagens na PUCRS  através de  trabalhos 

interdisciplinares. 

Quanto aos locais que os estudantes declaram  acessar  à Internet, podemos dizer que 

90,77% a  universidade é o espaço de acesso. Um dado que nos chamou atenção é que os 

gestores da PUCRS  possui uma visão diferente dos estudantes quanto a locais de acesso, por 

exemplo para eles apenas 26,32% dos jovens usam a universidade para acessar a internet. 

A pesquisa revelou que os estudantes da PUCRS possuem familiaridade com a 

tecnologia. Cerca de 75% possui menos de 25 anos, ou seja, são considerados nativos digitais, 

a geração que está conectada. Quanto à frequência, a grande maioria dos jovens (98.44%)   

acessa  diariamente. Quanto ao tempo de acesso podemos dizer que 73,85% dos jovens  da 

PUCRS  declaram possuir  um excelente acesso  à Internet e indicam ainda que permanecem 

on line no mínimo 4 horas ao dia. No entanto, as possibilidades abertas pela  concetividade 

não estão sendo sendo potencializadas, pois  não há uma concentração das respostas dos 

estudantes em utilizar as TIC com conexão com a sociedade e comunidade. Apenas três 

respostas de estudantes de 33 perceberam as TIC como potencial a ser utilizado fora da 

PUCRS. 

As tecnologias de comunicação e informação preferências dos jovens são: a  utilização 

das ferramentas da web email (86,15%), motores de busca (49,23%), redes sociais (46,15%)  

e serviços de escrita colaborativa e partilha de documentos (38,46%) (Ex: Wiki, Google 

Docs). É interessante levantar que a percepção dos gestores, quanto a preferência no uso de 

ferramentas, é  difente conforme tabela 23 desse estudo. Com isso, podemos observar que 
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existe um olhar divergente por parte dos gestores perante a realidade dos alunos no que tange: 

acesso à tecnologia, à tecnologia utilizada e ao envolvimento da sociedade para os desafios da 

sociedade. 

A partir dos principais resultados da pesquisa, anteriormente relatados, cumpre 

resgatar um dos nossos objetivos específicos que é propor ações futuras  Paralelamente dar 

relevo ao ineditismo e inovação  da temática  dessa tese conforme demonstrado no quadro 

sete dessa pesquisa. Sendo assim, a PUCRS é reconhecida por sua ação em inovação e 

empreendedorismo, especialmente ligada à pesquisa, onde possui uma trajetória de 15 anos, 

atuando com uma rede que congrega um conjunto de atores: IDEAR, Incubadora RAIAR, 

TECNOPUC, Rede INOVAPUC etc, conforme já visto anteriormente. O passo seguinte, ao 

nosso ver,  é  sugerir ações para fazer a conexão com o ensino de empreendedorismo de forma 

interdisciplinar nos alunos de graduação e potencializar o uso da tecnologia da informação e 

comunicação de forma estratégica,  a partir dos resultados dessa Tese.  

A  PUCRS possui como definição estratégica  investir na formação empreendedora 

dos estudantes, inserindo-a como um dos vetores do ensino. Uma das nossas sugestões foi   a 

criação do Projeto Desafios Inovação Impacto Social que iremos explicar na sequência. 

Para formar profissionais inovadores, é necessário praticar um modelo de aprendizado 

pela experiência, não restrito à criação de novos negócios, mas ao desenvolvimento de 

competências para transformar ideais em ação. Entendemos que o foco de empreendedorismo 

não é aplicado especificamente de uma unidade acadêmica, mas sim é um componente de 

vários  currículos, e assim o deve ser, nesse sentido, nossa sugestão foi  criar  o Projeto 

Desafios inovação e impacto social que é o despertar para a atitude empreendedora 

conectando os estudantes de diferentes cursos na universidade, bem como dar uma solução de 

como as Tecnologias de Informação da Comunicação TIC podem potencializar o 

empreendedorismo transdisciplinar na PUCRS, envolvendo alunos, professores e sociedade 

conforme necessidade levantada nessa pesquisa. O desenvolvimento do Projeto Desafios 

Inovação e Impacto Social  utilizou algumas referências: 

 Pesquisa Educação Empreendedora   elaborada pela doutoranda Naira Libermann 

no âmbito do curso de doutoramento em Ciências da Educação da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), sob a orientação do Professor Doutor 

Joaquim José Jacinto Escola; 
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 Pesquisa de instituições de referência relacionadas à inovação e ao 

empreendedorismo em cenário nacional e internacional. Entre elas, destacaram-se 

principalmente: Universidade de Stanford (com o centro de inovação denominado 

D.School); Universidade de Berkely (com o Citris Invention Lab) e Universidade 

Singularity (com sua proposta de aplicação da tecnologia para endereçar grandes 

desafios da humanidade); 

 Mapeamento das ações empreendedoras da PUCRS; 

 Identificação da trilha de empreendedorismo atual da Universidade; 

 Integração e compartilhamento de experiências com interseção ao projeto, como o 

Projeto Interação, da área da saúde da PUCRS, do qual o grupo de estudos fez 

parte. 

 A  partir do contexto estratégico para PUCRS  e os resultados de pesquisa mencionados 

anteriormente, estabeleceu-se os seguinte  objetivos preliminares do projeto Desafios: 

 Consolidar a PUCRS como universidade empreendedora; 

 Despertar para o empreendedorismo se integrando de forma estratégica com as a 

trilhas/ações do empreendedorismo da PUCRS;  

 Formação empreendedora relacionada a atitude empreendedora; 

 Fomentar a cultura do Empreendedorismo Interdisciplinar;  

 Criar redes de aprendizagens empreendedoras com conexão com a  sociedade.  

A metodologia do Projeto é motivada  por desafios, onde considera a aplicação e a 

realidade de cada aluno. Incentiva  alunos a pesquisar e analisar  o seu contexto, privilegia a 

construção de conhecimentos a partir de uma situação problema e os estudantes podem  

compartilhar ideias e trocar  conhecimentos e aprendizagem com seus colegas. A Metodologia 

dos Desafios está baseada nos processos de problematização, por exemplo: Como posso 

melhorar a qualidade de vida no Campus?  Como posso melhorar a qualidade de vida das 

comunidades que  vivem ao redor do Campus? Por sua vez, essa metodologia traz a resposta 

para os resultados de pesquisa  onde 29,31% discordam total ou em parte que os desafios dos 
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projetos de empreendedorismo, propostos pelos professores nas disciplinas, estão conectados 

com as necessidades da comunidade/sociedade. Além de estar associada aos princípios de 

educação de adultos, ou seja, irá abordar aprendizagens práticas onde eles possam ver 

aplicabilidade na sua realidade. Além disso o Projeto Desafios é ofertado para alunos de 

diferente cursos com professores em equipe de projetos de diferentes áreas, em resposta aos 

resultado da pesquisa onde  41,39% dos estudantes pesquisados  discordam que os alunos de 

diferentes cursos são incentivados pelos professores para trabalhar em projetos de 

empreendedorismo. 

O projeto Desafios utiliza metodologias  ativas  que são concepções educativas 

centradas nos estudantes, em seus  interesses e de acordo com sua  realidade e motivação, as 

que são utilizadas  são sala de aula invertida e Desing Thinking, conforme detalhada no Plano 

de Ensino  (Apêndice 5) ou através do site http://pucrs.br/projetodesafios/ e na sua 

apresentação intitucional (Apêndice 6). Em 2017 o Projeto Desafios já conta com quatro 

turmas, duas no primeiro semestre de 2017 e duas do segundo semestre com alunos nos mais 

diferentes cursos conforme (Apêndice 8). 

O Projeto é ofertado pelo laboratório IDEAR Laboratório Interdisciplinar de 

Empreendedorismo e Inovação da PUCRS (Anexo 4), onde se trabalha o 

empreendedorismo enquanto competência que envolve a mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, o exercício da criatividade, do pensamento crítico e do exercício da 

autonomia, mais informações pelo site  http://www.pucrs.br/idear/ 

  A   sala de aula invertida é praticada nas aulas com os módulos à distância, onde são 

disponibilizados  previamente aos estudantrs vídeos.  Num segundo momento, em sala de 

aula,  será prestado apoio e orientação aos estudantes, onde se proporcionam  momentos 

enriquecedores com os colegas sobre os aprendizados e possíveis questionamentos, as 

vivências com as tecnologias de comunicação podem ser observadas no laboratório  conforme  

(Apêndice 7). 

O Projeto oportuniza a interação de estudantes de diferentes áreas do conhecimento 

com ensino e aprendizagem baseados em desafios temáticos. A partir dos Desafios os 

estudantes são incentivados para refletir  e propor  soluções para problemas locais 

contextualizados em âmbito global. Esse trabalho é realizado através de exercícios de 

empatia, de colaboração, de trabalho em equipe, de comunicação, de criatividade e de solução 

de problemas, utilizando metodologias ativas e abordagens como o Design Thinking.  As 

propostas dos alunos são compartilhadas no ambiente moodle e no  FACEBOOK  e são 

http://pucrs.br/projetodesafios/
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apresentadas para a comunidade acadêmica e para a sociedade no último dia de aula conforme 

figura 39, formando redes de aprendizagens, conforme figura 37, dinâmica metodologia 

projeto desafios. Para propiciar o desenvolvimento e prototipagem das ideias, são  utilizados 

recursos pedagógicos de Tecnologia de Comunicação e  inovação, incluindo: Little Bits (lego 

de circuitos) conforme figura 38, Ozobot, The Extraordinaires Design Studio, jogos 

interativos de ideação e estímulo da criatividade dos alunos. 

 

Figura 37 – Arquitetura de Aprendizagem Projeto Desafios 

Fonte: A autora (2017). 

  

Desta forma, o Projeto Desafios tem como objetivo sensibilizar o aluno para a temática 

do empreendedorismo, promovendo o pensamento da atitude empreendedora sendo parte da 

matriz curricular dos cursos de graduação da Universidade como uma disciplina eletiva 

interdisciplinar  

 Como resultado da pesquisa os estudantes  revelaram que 50,69% dos professores não 

estão aptos a aceitar  facilmente utilizar as tecnologias, sendo assim, uma das estratégias do 

Projeto Desafios  foi  envolver professores na construção do mesmo, bem como, programar 

formação dos Professores com alunos, formação conjunta, em redes sociais e smartphone, 

conforme Estrela (2002). A formação dos professores precisará apostar em competências 

essenciais básicas nessa sociedade da informação.,nesse sentido, a  estratégia de Implantação 

do Projeto contou com o apoio da Pró-reitora Acadêmica (PROACAD) da PUCRS e 13 

professores, são eles:   
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 Professora Ana Cecilia Bisso Nunes (PROACAD/ FAMECOS)-Faculdade de 

Comunicação Social; 

 Professor: Denis Marcelo C Dockhorn (FO); 

 Professor: Ana Beatriz Coelho Delacoste (PROACAD/ FACED)- Faculdade de 

EducaçãoProfessor: Valéria Lamb Corbellini (PROACAD/ FAENFI) Faculdade de 

Enfermagem e Fisioterapia; 

 Professor: Éder Henriqson (PROACAD)- Pró-reitora Acadêmica; 

 Professor: Francisco Arseli Kern (FACED)- Faculdade de Educação; 

 Professor: Naira Maria Lobraico Libermann (PROACAD / FACE)- Faculdade de 

Administração,Contabilidade e Economia; 

 Professor: Fernanda Marquesan (PROACAD/ FEFID); 

 Professor: Rita De Cássia Petrarca Teixeira (PROACAD/ FAPSI); 

 Professor: Zuleica Almeida Rangel (PROACAD/ FACED); 

 Professor: Alexander Sapiro (FAMED); 

 Professor: Bettina Steren Dos Santos (PROACAD/ FACED); 

 Professor: Rosane T. Palacci Dos Santos (PROACAD/ FAMECOS). 

 

 

Figura 38 – TIC Projeto Desafios LittleBits 

Fonte: Arquivo Projeto Desafios Idear (2017). 

 

 

http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=163154&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=121329&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=6308&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=31&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=5685&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=98373&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=111879&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=6098&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=109048&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=6312&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=121314&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=112016&course=1
http://moodle.pucrs.br/user/view.php?id=93269&course=1
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Ao final, os alunos apresentaram as suas ideas a partir destas ferramentas propostas. 

 

Figura 39 – Apresentação dos projetos realizados pelos alunos para a comunidade 

Fonte: Arquivo Projeto Desafios Idear (2017). 

 

Sabedores que a solução hora apresentada não esgota as possibilidades na área do 

empreendedorismo e das Tecnologias da Informação e Comunicação, essa  pesquisa  nos 

permitiu perceber que existem alguns potenciais de ações e estudos futuros. Nesse sentido, 

propomos seis sugestões: 

1. Cooperação e Colaboração UTAD, IDEAR/PUCRS e European Network of Living 

Labs (ENoLL) 

Essa proposta nos remete a  unir pesquisadores do Centro de Estudos 

Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) e a Escola de Ciências Socias e 

Humanas da UTAD, com pesquisadores do Laboratório Interdisciplinar de 

Empreendedorismo e Inovação da PUCRS  IDEAR  e  pesquisadores do European Network 

of Living Labs (EnoLL). Essa rede articulada poderia avançar na integração de projetos de 

pesquisa no campo de empreendedorismo e tecnologias da comunicação e informação para 

ambos os países Brasil e Portugal, além de avançar no campo de ensino de empreendedorismo 

das instituições envolvidas. 

 

2. Desenvolver um jogo interativo de empreendedorismo PUCRS e  a Rockhead 

Games  

A Rockhead Games é uma empresa que foi incubada na RAIAR, incubadora da 

PUCRS, e desenvolve tecnologias na área de videogames voltados principalmente para o 

mercado internacional com foco em computadores, o conteúdo dos jogos agrega informações 
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úteis aos usuários, trazendo mensagens positivas e direcionadas para o crescimento individual 

e coletivo, nossa ideia. Nosso sugestão  é propor uma parceria para desenvolver um jogo para 

trabalhar conceitos de empreendedorismo. 

 

3. Criação de uma Comunidade Prática  dos  Projetos Desafios em parceria com 

Enactus 

À medida que alunos, professores e sociedade participam do Projeto estamos gerando 

conexões que não terminam ao final do mesmo e para isso é importante que a rede  dos alunos 

permaneça ativa e autônoma, nesse sentido  a  aproximação com a plataforma de Projetos  

Enactus27 que é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os 

alunos a melhorar o mundo através da Ação Empreendedora, essa é uma forma prática de 

ativar redes. 

 

4. Pesquisar Trajetórias dos alunos egressos  

A educação para empreendedorismo cumpre o papel de desenvolver competências 

para o indivíduo, vida profissional, mas também na sociedade, vida social e pessoal. Os 

efeitos dos programas de empreendedorismo sobre o papel na sociedade diferem, na medida 

em que os indivíduos tomam iniciativas para começar projetos não comerciais e comerciais 

dentro e fora do trabalho, e ambos merecem ser avaliados ao longo do tempo. Nesse sentido 

sugerimos realizar pesquisa longitudinal com estudantes egressos, participantes de programas 

de empreendedorismo, a fim de acompanhar os resultados da relação entre auto-eficácia e 

carreira empreendedora. 

5. Criação de Documeto Institucional  de Empreendedorismo na PUCRS 

Sendo o empreendedorismo considerado como um eixo estratégico na política 

institucional da PUCRS e  que o mesmo seja transversal nos currículos da Universidede é 

importante que se construa um termo de referência que oriente as Escolas e professores. O 

primeiro esboço desse documento pode ser visto no  (Apêndice 13). 

6. Acompanhar os Projetos dos alunos na Sociedade 

Essa proposta nos remete a acompanhar os projetos dos alunos com vistas  à 

continuidade dos mesmos  e  amadurecimento e inserção na sociedade, em que projetos, ao 

                                                 
27 Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos presente  em 36 países ao redor do mundo. É uma rede de estudantes, líderes 

executivos e líderes acadêmicos, onde fornecemos uma plataforma para os universitários criarem projetos de desenvolvimento comunitário 
que colocam capacidade e talento das pessoas em foco. 
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serem formulados, são nutridos e acompanhados por instituições parceiras, no intuito de 

promover sua viabilidade.  

 

 

 

 

Nas considerações finais cabe destacar que ao sugerimos a Rede de Aprendizagem de 

empreendedorismo, através do Projeto Desafios, como proposta pedagógica não temos a 

pretensão de esgotar que esse seja o único caminho para se trabalhar o empreendedorismo 

interdisciplinar na PUCRS, mas é um primeiro passo em direção ao empreendedorismo 

transdiciplinar  conectado com a sociedade. Com essa proposta de inovação pedagógica, 

tentamos  articular com os princípios vigentes da educação desse milênio, sabemos que no 

que se refere a investigação sobre ensino e aprendizagem, são também muitas as mudanças a 

que se tem assistido nas últimas décadas, evoluindo em direção de uma perspectiva 

construtivista de aprendizagem, mas existem alguns pontos comuns que, segundo Costa 

(2007), prevalecem em termos de educação: a importância do papel do professor no processo 

de aprendizagem  é fundamental pois, pode ser facilitadora ou não. 

Os  currículos precisam migrar para ser centrados no aluno e não quase 

exclusivamente centrados nos conteúdos. Os ambientes de aprendizagens merecem ser ricos e 

diversificados, o conhecimento deve ser utilizável e autêntico, o currículo deve ser sistêmico e 

holístico. Correlacionado esses princípios às tecnologias de informação e comunicação, 

podemos  observar que as mesmas podem assumir na educação duas funções, uma como 

apoiador do professor para transmissão do conteúdo onde não formam alunos críticos e com 

leitura de mundo, ou como ferramenta estratégica para transformação social. 

O Projeto Desafios tem como  enfoque  trabalhar a Tecnologia de Comunicação e 

Informação  numa perspectiva construtivista, estratégica, com alunos, comunidade e 

professores autores, ou seja, é a proposta que auxilia a formulação da inovação e difusão do 

conhecimento, a estratégia é aproximar a Universidade de reais problemas sociais e unir 

alunos e professores interdisciplinarmente para propor soluções para esses problemas 

formando essencialmente redes educativas rumo a um empreendedorismo transdisciplinar. 

Essa proposta Pedagógica pode ser multiplicada para outras universidades, nosso propósito é 

promover a Educação para o Empreendedorismo Transdisciplinar, além dos muros da 

Universidade, incentivando que outras Universidades possam promover redes ativas de 
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conhecimento a fim de gerar mais inovações, cumprindo um papel fundamental no 

protagonismo do desenvolvimento do  país. 
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ESTUDANTES 

 
Esta pesquisa  foi elaborada pela doutoranda Naira Libermann no âmbito do 

curso de doutoramento em Ciências da Educação da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro(UTAD), sob a orientação do Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola, 
ela tem como objetivo  conhecer o seu perfil perante algumas situações do seu dia a dia, 
a sua relação com as tecnologias de informação e comunicação e a compreensão sobre 
as questões do empreendedorismo e interdisciplinariedade na nossa Universidade.A 
sua participação será de extrema importância, e nesse sentido, solicitamos que 
responda ao questionário que se segue. Dado que se trata de uma investigação, os 
resultados obtidos não serão considerados atendendo à participação individual, mas sim 
de forma global. Os seus dados serão tratados de forma confidencial, protegendo assim 
o seu anonimato. Caso concorde em participar neste estudo por favor selecione a opção 
seguinte e forneça os seus dados de caracterização. 

Intervalo de página 

 
Q1 Qual a sua idade em anos? 

até 21 anos 

de 21 a 25 anos 

de 26 a 30anos 

de 31 a 35 anos 

de 36 a 46 anos 

acima de 46 anos 

 

Q2 Qual seu  Genêro ? 
 

Feminino Masculino 

  

Q3  Você  é  bolsista? 

Sim não 

  

Q4 Qual o seu curso ? 

Escrita Criativa 

Engenharia 

Administração 

Farmárcia 

Filosofia 
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Fisica 

Fisioterapia 

Gastronomia 

Geografia 

Gestão de Turismo 

História 

Hotelaria 

Biomedicina 

Ciências da Computação 

Ciências e Inovação em Alimentos 

Ciências Aeronáuticas 

Ciências Biológicas 

Ciências Econômicas 

Ciências Sociais 

Design 

Direito 

Educação Física 

Enfermagem 

Medicina 

Nutrição 

Matemática 

Letras 

odontologia 

Pedagogia 

Produção audivisual 

Psicologia 
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Quimica 

Comunicação 

Serviço Social 

Teologia 

 

Q5 Diga sua opinião sobre o uso das Tecnologias de Informação 
Comunicação utilizados durante o curso de Graduação na PUCRS, de acordo com 
a escala: 

   

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente Discordo 

Concordo 
Parcialmente Concordo 

Concordo 
Totalmente 

Sem 
opinião 

As tecnologias 
me ajudam 
como 
ferramentas de 
lazer 

         

As tecnologias 
me ajudam 
como 
ferramenta de 
trabalho 

         

As tecnologias 
mudaram 
minha forma de 
comunicação 

         

As tecnologias 
me permitem 
fazer negócios 

         

As tecnologias 
me permitem 
gerar negócios 
lucrativos 

         

As tecnologias 
me permitem 
ajudar a 
resolver 
problemas 
sociais 

         

As tecnologias 
me permitem 
participar de 
comunidades 
virtuais para 
conhecer 
pessoas 

         

As tecnologias 
me permitem 
utilizar as 
comunidades 
virtuais como 
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Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente Discordo 

Concordo 
Parcialmente Concordo 

Concordo 
Totalmente 

Sem 
opinião 

networking 

As tecnologias 
me permitem 
utilizar as 
comunidades 
virtuais como 
negócios na 
web 

         

As tecnologias 
me permitem 
desenvolver 
uma ideia 
empreendedora 
utilizando a 
Web 

         

As tecnologias 
me permitem 
integrar 
projetos entre 
disciplinas 

         

As tecnologias 
me permitem 
integrar 
projetos entre 
alunos 

         

As tecnologias 
me permitem 
integrar ações 
entre 
professores 

         

Tecnologia da 
informação e 
comunicação 
são utilizados 
somente na 
disciplina de 
informática e 
nos laboratório 
da PUCRS 

         

As tecnologias 
permitem 
despertam a 
criatividade dos 
professores e 
alunos 

         

A aplicação da 
Tecnologia da 
Informação 
facilitará, 
atualizará e 
qualificará o 
processo de 
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Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente Discordo 

Concordo 
Parcialmente Concordo 

Concordo 
Totalmente 

Sem 
opinião 

ensino e 
aprendizagem 

As tecnologias 
permitem 
despertam a 
criatividade dos 
professores e 
alunos 

         

Os professores 
não estão 
aptos e não 
aceitarão 
facilmente 
utilizarem as 
tecnologias 

         

A Universidade 
não possuem 
infraestrutura 
adequada para 
receber as 
tecnologias 

         

As tecnologias 
deveriam ser 
utilizadas em 
todas as 
disciplinas 
como 
ferramenta de 
apoio ao 
trabalho 
interdisciplinar 

         

Intervalo de página 

Q6  Você possui computador? 
Caso não possua computador assinale a razão: 

Não tenho recursos financeiros para ter um computador 

Não sinto falta de um computador 

outra 

Q7 Caso possua computador mas não possui acesso à Internet, assinale a principal 

razão: 

Eu possuo computador 

Não sei usar a Internet 

Não tenho recursos financeiros para ter acesso a Internet 

Não preciso ter acesso pessoal Internet pois tenho acesso em outros locais 

Não preciso ter acesso pessoal Internet pois tenho acesso em outros locais 
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Q8  Assinale os locais que costuma acessar a Internet, coloque 3 preferências : 

Local 

Casa 

Espaços Públicos/ Espaços de Internet 

Casa* Na residência de familiares e amigos 

Biblioteca 

Universidade 

Nas lan-houses / cibercafés 

outros 

Q09 

Indique com que frequência acessa a Internet ? 

Não uso 

Esporadicamente (1 a 3 vezes mês) 

Semanalmente (1 a 2 vezes na semana) 

Diariamente 

Q10 

 Caso use a Internet todos os dias, quantas horas permanece online por dia? 

até 1 hora 

1 a 2 horas 

2 a 3 horas 

3 a 4 horas 

4 ou mais horas 

Q11 

Indique as Tecnologias de Informação e Comunicação que usa por solicitação dos 

professores: 

e-mail 

Motores de pesquisa ( Ex: Google, Yahoo) 

Sistemas de Comunicação (Ex: Skype) 

Sites de música 

Blogues 
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Sistemas de comunicação mensagem texto (Ex: Menssenger) 

Redes Socias 

Serviços de construção de sites (Ex:Webnode, Google sites) 

Serviços de escrita colaborativa e partilha de documentos (Ex: Wiki, Google Docs) 

Serviços de alojamento e partilha de arquivos (Ex: Dropbox) 

Serviço de localização geográfica 

Serviço de compra online 

Plataforma e-learning ou Ambiente Virtual (Ex: Moodle) 

Jogos online 

Serviço de publicação de vídeo (Ex: You Tube) 

Outros 

Q13 Já cursou a disciplina de Empreendedorismo na Universidade? 

Sim Não 

  

Se sim ,qual o  semestre que cursou essa disciplina? 

primeiro 

Segundo 

terceiro 

quarto 

quinto 

sexto 

setimo 

oito 

nono 

décimo 

 
 

Q12   

 
Se a  a sua resposta foi  sim , a disciplina cursada foi: 

Eletiva Curricular Extensão outra 
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Q14   Diga sua opinião sobre as seguintes afirmações sobre Empreendedorismo de 

acordo com a escala    

   

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
parcialmente Discordo Concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

Sem 
opinião 

Empreendedorismo é 
inovação de processos 
e produtos 

         

Empreendedorismo é 
abrir empresas          

Empreendedorismo é 
ter uma atitude pró-
ativa 

         

Empreendedorismo é 
criar novos projetos 
dentro de empresas 

         

Os professores que 
lecionam as disciplinas 
de empreendedorismo 
na PUCRS estão 
preparados 

         

Empreendedorismo 
deveria ser ensinado 
em todas as 
disciplinas 

         

Os alunos encontram 
suporte na 
Universidade para 
construir os projetos 
de empreendedorismo 

         

Os alunos de 
diferentes cursos são 
incentivados pelos 
professores para 
trabalhar em projetos 
de empreendedorismo 

         

Os desafios dos 
projetos propostos 
pelos professores nas 
disciplinas estão 
conectados com as 
necessidades da 
comunidade/sociedade 

         

Os alunos participam 
ativamente no 
planejamento das 
atividades de 
empreendedorismo da 
Universidade 

         

Os empresários 
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Q15 

 Quando formado você pretende? Quando concluída a minha formação (curso) 

pretendo: 

Trabalhar em alguma empresa,como empregado 

Por conta, abrindo um negócio 

Não, pretendo seguir atuando na minha área de formação 

Q16  O que você entende por empreendedorismo? 

 

17  O que você entende por interdisciplinaridade? 

33

 

 
 

 

 

 

participam ativamente 
no planejamento das 
atividades de 
empreendedorismo da 
Univerisdade 
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO GESTORES 

Este inquérito por questionário foi elaborado no âmbito do curso de 

doutoramento em Ciências da Educação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto, 

sob a orientação do Professor Doutor Joaquim José Jacinto Escola, com o objetivo 

de conhecer a sua opinião de como os estudantes lidam  perante algumas situações 

do seu dia a dia em  relação as tecnologias de informação e comunicação e a sua 

compreensão sobre as questões do empreendedorismo, 

interdisciplinariedade,transdisciplinariedade  na nossa Universidade. A sua 

participação será de extrema importância, e nesse sentido, solicitamos que responda 

ao questionário que se segue. Dado que se trata de uma investigação, os resultados 

obtidos não serão considerados atendendo à participação individual, mas sim de 

forma global. Os seus dados serão tratados de forma confidencial, protegendo 

assim o seu anonimato. 

Caso concorde em participar neste estudo por favor selecione a opção 

seguinte e forneça os seus dados de caracterização. 

 

 

 

Q1 Qual a sua idade? 

 até 21 anos (1) 

 de a 25anos (2) 

 de 26 a 30anos (3) 

 de 31 a 35 anos (4) 

 de 36 a 46  anos (5) 

 acima de 46 anos (6) 
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Q2 Qual seu Genêro ? 

 Feminino (1) 

 Masculino (2) 

 

 

Q3 Qual sua Formação ? 

 Graduação (1) 

 Especialização (2) 

 Mestrado (3) 

 Doutorado(4) 

 

 

 

Q4 Qual seu cargo  na Empresa ? 

 

 

 

 

 

Q5 Diga sua opinião sobre o uso das Tecnologias de Informação Comunicação 

utilizados nos  cursos de Graduação na PUCRS, de acordo com a escala: 

 Discordo 
Totalment

e (1) 

Discordo 
Parcialment

e (2) 

Discord
o (3) 

Concordo 
Parcilament

e (4) 

Concord
o (5) 

Concordo 
Totalment

e (6) 

Sem 
opiniã
o (7) 

As 

tecnologias me 

ajudam como 

ferramentas de 

lazer (1) 

              

As 

tecnologias me 

ajudam como 

ferramenta de 
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trabalho (2) 

As 

tecnologias 

mudaram 

minha forma 

de 

comunicação 

(3) 

              

As 

tecnologias me 

permitem 

fazer negócios 

(4) 

              

As 

tecnologias me 

permitem 

gerar negócios 

lucrativos (5) 

              

As 

tecnologias me 

permitem 

ajudar a 

resolver 

problemas 

sociais (6) 

              

As 

tecnologias me 

permitem 

participar de 

comunidades 
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virtuais para 

conhecer 

pessoas (7) 

As 

tecnologias me 

permitem 

utilizar as 

comunidades 

virtuais como 

networking (8) 

              

As 

tecnologias me 

permitem 

utilizar as 

comunidades 

virtuais como 

negócios na 

web (9) 

              

As 

tecnologias me 

permitem 

desenvolver 

uma ideia 

empreendedor

a utilizando a 

Web (10) 

              

As 

tecnologias me 

permitem 

integrar 
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projetos entre 

disciplinas 

(11) 

As 

tecnologias me 

permitem 

integrar 

projetos entre 

alunos (12) 

              

As 

tecnologias me 

permitem 

integrar ações 

entre 

professores 

(13) 

              

Tecnol

ogia da 

informação e 

comunicação 

são utilizados 

somente na 

disciplina de 

informática e 

nos laboratório 

da PUCRS 

(14) 

              

As 

tecnologias 

permitem 

              



  1
8 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
 

 
 

Campus Central 
Av. Ipiranga, 6681 – CEP 90619-900 
Porto Alegre – RS – Brasil 
Fone: (51) 3320-3569 – Fax: (51) 3320-3619 
E-mail: famecos@pucrs.br 

 

despertam a 

criatividade 

dos 

professores e 

alunos (15) 

A 

aplicação da 

Tecnologia da 

Informação 

facilitará, 

atualizará e 

qualificará o 

processo de 

ensino e 

aprendizagem 

(16) 

              

As 

tecnologias 

permitem 

despertam a 

criatividade 

dos 

professores e 

alunos (17) 

              

Os 

professores 

não estão 

aptos e não 

aceitarão 

facilmente 
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utilizarem as 

tecnologias 

(18) 

A 

Universidade 

não possuem 

infraestrutura 

adequada para 

receber as 

tecnologias 

(19) 

              

As 

tecnologias 

deveriam ser 

utilizadas em 

todas as 

disciplinas 

como 

ferramenta de 

apoio ao 

trabalho 

interdisciplina

r (20) 

              

 

 

Q6 Os estudantes possuem computador? 

 Sim (1) 

 Não (2) 
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Caso os mesmos  não possuam  computador , na sua percepção, assinale a razão: 

 Não possuem recursos financeiros para ter um computador (1) 

 Não possuem necessidade de ter um computador (2) 

 outra (3) 

 

Q7 Caso possuam computador mas não possui acesso à Internet, assinale a principal 

razão: 

 Não sei usar a Internet (1) 

 Não tenho recursos financeiros para ter acesso a Internet (2) 

 Não preciso ter acesso pessoal Internet pois tenho acesso em outros locais (3) 

 Não preciso ter acesso pessoal Internet pois tenho acesso em outros locais (4) 
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Q8 Assinale os locais que os estudantes costumam acessar a Internet, e caso use 

coloque sua preferência (1 a 3): 

______ Local (1) 

______ Casa (2) 

______ Espaços Públicos/ Espaços de Internet (3) 

______ Casa* Na residência de familiares e amigos (4) 

______ Biblioteca (5) 

______ Universidade (6) 

______ Nas lan-houses / cibercafés (7) 

______ outros (8) 

Q09 Indique com que frequência ele acessa a Internet ? 

 Não uso (1) 

 Esporadicamente (1 a 3 vezes mês) (2) 

 Semanalmente (1 a 2 vezes na semana) (3) 

 Diariamente (4) 

 

Q 10  Caso use ele acessa a Internet todos os dias, quantas horas permanece online ? 

 até 1 hora (1) 

 1 a 2 horas (2) 

 2 a 3 horas (3) 

 3 a 4 horas (4) 

 4 ou mais horas (5) 

 

Q11 Indique as Tecnologias de Informação e Comunicação que ele usa por solicitação 

dos professores utiliza, de acordo com o grau tipo de 

 e-mail (1) 

 Motores de pesquisa ( Ex: Google, Yahoo) (2) 

 Sistemas de Comunicação (Ex: Skype) (3) 

 Sites de música (4) 

 Clicar para escrever Escolha 23 (5) 

 Blogues (6) 

 Sistemas de comunicação mensagem texto (7) 

 Redes Socias (8) 

 (Ex: Menssenger) (9) 

 Serviços de construção de sites (Ex: (10) 

 Webnode, Google sites) (11) 
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 Serviços de escrita colaborativa e partilha (12) 

 de documentos (Ex: Wiki, Google Docs) (13) 

 Serviços de alojamento e partilha de (14) 

 arquivos (Ex: Dropbox) (15) 

 Serviço de localização geográfica (16) 

 Serviço de compra online (17) 

 Plataforma e-learning ou Ambiente Virtual (18) 

 (Ex: Moodle) (19) 

 Jogos online (20) 

 Serviço de publicação de vídeo (Ex: You (21) 

 Tube (22) 

 Outros (23) 

Q12  Como pode o uso das tecnologias comunicação ajudar-lhe a desenvolver ações 

empreendedoras na sua Universidade? 

 

Q13  A Universidade possui alguma Estratégia e ou  Política para o 

Empreendedorismo?  

 Sim (1) 

 Não (2) 

Se sim ,qual ?  

 

Q14  Diga sua opinião sobre as seguintes afirmações sobre Empreendedorismo,de 

acordo com a escala: 

 Discordo 
Totalment

e (1) 

Discordo 
Parcialmen

te (2) 

Discord
o (3) 

Concordo 
Parcilamen

te (4) 

Concord
o (5) 

Concordo 
Totalment

e (6) 

Sem 
opiniã
o (7) 

Empreended

orismo é inovação 

de processos e 

produtos (1) 

              

Empreended

orismo é abrir 

empresas (2) 

              

Empreended

orismo é ter uma 
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atitude pró-ativa (3) 

Empreended

orismo é criar 

novos projetos 

dentro de empresas 

(4) 

              

Os 

professores que 

lecionam as 

disciplinas de 

empreendedorismo 

na PUCRS estão 

preparados (5) 

              

Empreended

orismo deveria ser 

ensinado em todas 

as disciplinas (6) 

              

Os alunos 

encontram suporte 

na Universidade 

para construir os 

projetos de 

empreendedorismo 

(7) 

              

Os alunos de 

diferentes cursos 

são incentivados 

pelos professores 

para trabalhar em 

projetos de 
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empreendedorismo 

(8) 

Os desafios 

dos projetos 

propostos pelos 

professores nas 

disciplinas estão 

conectados com as 

necessidades da 

comunidade/socied

ade (9) 

              

Os alunos 

participam 

ativamente no 

planejamento das 

atividades de 

empreendedorismo 

da Universidade 

(10) 

              

Os 

empresários 

participam 

ativamente no 

planejamento das 

atividades de 

empreendedorismo 

da Univerisdade 

(11) 
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Q15 O que você entende por empreendedorismo? 

Q16 O que você entende por interdisciplinaridade? 

Q17) Os professores estão preparados para trabalhar com Tecnologia de Informação e 

Comunicação? 

Q18) O que você entende por transdisciplinaridade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE  5 - PLANO DE ENSINO PROJETO DESAFIOS 2016/1 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO PROJETO DESAFIOS 2016/1 

 

FACULDADE 

Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia 
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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  
DEPARTAMENTO: Administração 

CURSO: Administração ênfase em empreendedorismo  

DISCIPLINA: Projeto Desafios: Inovação e Impacto Social 

MODALIDADE: Semipresencial 

NÚMERO DE CRÉDITOS PRESENCIAIS: 3 créditos 

NÚMERO DE CRÉDITOS À DISTÂNCIA: 1 crédito 

CARGA HORÁRIA: 60h/a 

ANO/SEMESTRE: 2016/1 

PROFESSORES: Naira Libermann e Ana Cecília B. Nunes 

 

      

2. EMENTA: 
 

Disciplina que oportuniza a interação de estudantes de diferentes áreas do 

conhecimento com ensino e aprendizagem baseados em desafios temáticos (e.g. 

qualidade de vida, mobilidade, inovação tecnológica). Reflexão e construção de 

propostas de soluções para problemas locais contextualizados em âmbito global. 

Exercícios de empatia, de colaboração, de trabalho em equipe, de comunicação, de 

criatividade e de solução de problemas, utilizando metodologias ativas e abordagens 

como o Design Thinking.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Realizar ações que propiciem a interação entre o conhecimento acadêmico e o 
conhecimento gestado nas práticas sociais. 

 Sensibilizar para a educação socialmente responsável. 

 Construir proposta de soluções empreendedoras e inovadoras contextualizadas 
e centradas no ser humano e em necessidades sociais. 
 

 

3. CONTEÚDOS: 
 

Divididos em três módulos:  
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 Módulo I – Despertar para o empreendedorismo e atitude empreendedora; 
Introdução ao Design Thinking. 

 Módulo II – Desenvolvimento do conceito de problema/solução  

 Módulo III – Ideação e construção da proposta de solução 
 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 
 

 Através da metodologia de aula invertida (“Flipped Classrooms”), a proposta é 

que os alunos interajam com os conhecimentos em sala de aula e consolidem o 

aprendizado teórico através de leituras e atividades à distância via Moodle. Também 

serão adotadas estratégias de estudos dirigidos, seminários, dinâmicas de grupo 

com os recursos e ferramentas mencionados no conteúdo programático, visitas à 

campo e interação com público-alvo, palestras, construção de proposta de resolução 

de problemas a partir da metodologia do Design Thinking (BROWN, 2010). Para 

conteúdos que precisem de uma apresentação preliminar, haverá aulas guiadas pela 

exposição dos professores. 

 

 

 

 

5. RECURSOS 
 

Da sala: projetor e caixas de som. 

Pedagógicos: Para propiciar o desenvolvimento e prototipagem das ideias, serão 

utilizados recursos pedagógicos de inovação, incluindo: Little Bits (lego de circuitos 

para prototipagem e estímulo à inovação), The Extraordinaires Design Studio (para a 

etapa de ideação e estímulo da criatividade dos alunos), Lego (para 

desenvolvimento de competências de trabalho em grupo e entendimento do 

processo de feedback do empreendedorismo), trabalho com cards de motivações 

intrínsecas (a partir do material de Jurgen Appelo/ Management 3.0) e o jogo de 

tabuleiro Startup Fever (relacionado às competências de tomada de decisão e 

estratégia), 
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6. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliação do desempenho individual e participação do aluno nas atividades 

desenvolvidas em aula (exercícios práticos). Apresentação de projeto. Disciplina 

prática, sem G2, com média de aprovação 5,0. 

 

Três instrumentos serão utilizados para avalias os alunos: 

a) participação em sala durante as aulas – serão utilizados os critérios 
frequência, pontualidade e participação. 
b) uma Avaliação Individual; 
c) um Trabalho em Grupo – Elaboração de Projeto; 
 

A nota será composta pelos três instrumentos na seguinte proporção: 

• 10% para participação; 

• 30% para a avaliação Individual; e 

• 60% para o trabalho em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CRONOGRAMA 
 

Unidades Conteúdo Programático CARGA 
HORÁRIA 

Módulo I – Despertar para 

o empreendedorismo e 

atitude empreendedora; 

Introdução ao Design 

Thinking. 

 Apresentação da disciplina 
 

 Introdução a temática do semestre (em 
2016, qualidade de vida).  
 

 Apresentação e proposta do Desafio - 
Observar, Ouvir, Entender e Pesquisar: Esta é a 

        20h 
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etapa que fundamenta projetos desenvolvidos a 
partir da abordagem do Design Thinking (BROWN, 
2010 e PINHEIRO, 2011) e que visa entender as 
expectativas, desejos e necessidades das pessoas. 
Antes de ir a campo para coletar dados, é 
importante definir um desafio estratégico que irá 
nortear o projeto. 
 

 Desenvolvimento de habilidades 
comportamentais para o trabalho 
interdisciplinar e problematização da temática da 
atitude empreendedora nas diferentes áreas dos 
conhecimentos 

Módulo II – 

Desenvolvimento do 

conceito de 

problema/solução  

 

 Trabalho com formulação de hipóteses (saltos 
de fé) e identificação de oportunidades (RIES, 2014 
e DOLABELLA, 1999).  

 Diferenciação entre invenção e inovação e as 
condições propícias para a inovação (JOHNSON, 
2011).  

 Técnicas de empatia e resolução de 
problemas.  

 Observações   visitas de campo para 
mapeamento de oportunidade.  

 Construção de personas a partir do mapa de 
empatia (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2010) e 
integração com o público alvo das propostas. 
 

20h 

Módulo III – Ideação e 

construção da proposta de 

solução 

 Desenvolvimento prático do projeto.  

 Técnicas de ideação. Validação de hipóteses e 
teste (RIES, 2014).  

 Compreensão da lógica de melhoria contínua 
(iteração e pivotagem), a partir das metodologias 
ágeis (PITCHLER, 2011).  

 Consolidação de proposta preliminar a partir de 
diferentes Canvas, de acordo com as necessidades 
dos projetos e interação com áreas de 
conhecimento afins a partir do ecossistema de 
inovação da PUCRS. 

 Apresentação dos projetos 

20h 
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APÊNDICE 6 – PROJETO DESAFIOS APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 
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APÊNDICE 7 – VIVÊNCIAS DO PROJETO DESAFIOS 
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APÊNDICE 9 – REGISTRO SIPESQ 

 

 

Esta mensagem foi emitida automaticamente pelo SIPESQ - Sistema de Pesquisas da PUC 
Prezado(a) Coordenador(a) de Projeto de Pesquisa, 

A Comissão Científica da(o) FAC. ADMINIST.,CONTABILIDADE E 

ECONOMIA considerou que o projeto 7653 - EDUCAÇÃO PARA O 
EMPREENDEDORISMO TRANSDICIPLINAR POTENCIADO 

PELAS TIC E REDES DE CONHECIMENTO” atende aos requisitos 
por ela definidos. 

Desta forma, o projeto passa a constar nos dados oficiais relativos 
à pesquisa da Universidade, e caso necessário, já pode ser 

encaminhado para análise da Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) ou Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Atenciosamente, 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
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APÊNDICE 8 – QUANTIDADE DE ALUNOS POR CURSO PROJETO DESAFIOS 

 

 

 

 

 

 

  

CURSO Qtd
ADMINISTRACAO 16

DIREITO 10

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9

FISIOTERAPIA 7

RELACOES PUBLICAS 6

ENGENHARIA DE PRODUCAO 5

ENGENHARIA CIVIL 4

PSICOLOGIA 3

SISTEMAS DE INFORMACAO 3

SERVICO SOCIAL 3

JORNALISMO 2

ARQUITETURA E URBANISMO 2

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO 2

CIENCIAS ECONOMICAS 2

ENGENHARIA QUIMICA 2

CIENCIA DA COMPUTACAO 1

NUTRICAO 1

EDUCACAO FISICA 1

CIENCIAS BIOLOGICAS 1

ENGENHARIA DE COMPUTACAO 1

CIENCIAS AERONAUTICAS 1

QUIMICA 1

CIENCIAS SOCIAIS 1

GEOGRAFIA 1

CIENCIAS CONTABEIS 1

FILOSOFIA 1

MEDICINA 1

TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO 1

Total 89
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ANEXO 1 – PESQUISA PUCRS 

 

RELATÓRIO QUALITATIVO: PERFIL EMPREENDEDOR DO ALUNO DA PUCRS 

Porto Alegre, dezembro de 2014 

 
Perfil do estudante da PUCRS. Porto Alegre, Espaço Experiência/FAMECOS, 2014. 

 

 

Conhecimentos acerca do Empreendedorismo 

O conceito de empreendedorismo é definido como a abertura de novos negócios, principalmente 

a partir de novas ideias, porém não é sempre necessário envolver tecnologia. 

 A tecnologia é vista como um auxílio na profissão e deve ser utilizada para melhorar o 

desempenho das empresas no mercado.  

A inovação serve como uma maneira de se destacar, capaz de somar um diferencial à empresa e 

possibilita, portanto, maiores chances de se obter sucesso. 

Para que esse conceito seja colocado em prática, acreditam existir características fundamentais 

para exercer um papel empreendedor, como: 

Saber lidar com pessoas  

Perseverança e Coragem  

Ser visionário  

Criatividade  

Reconhecer e aprender com erros  

Liderança  

Falta de ideia 

Medo de falhar  

Recursos financeiros  

Não ter salário garantido  

Concorrência  

Não ter perfil empreendedor  

Motivos e Valores para Empreender  

 Os alunos se interessam pelo assunto, entretanto a propensão a empreender em um novo 

negócio é baixa na maioria dos casos, pois há inúmeras questões a serem avaliadas, o que traz 

certos receios.  
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 Os mais novos citam a experiência e o estudo como fatores essenciais para saber gerir uma 

empresa, e, por isso, sentem-se inseguros para seguir esse caminho. 

  Deve-se ressaltar que na Pós-Graduação a maioria já tem experiência em abrir um negócio 

próprio, mas, para isso, tiveram que buscar auxílio externo, pois não tinham conhecimento sobre 

as estruturas existentes dentro do campus. 

Motivos e Valores para Empreender 

  A minoria propensa a empreender se destaca por características como espírito corajoso e 

convicto, que coloca um sonho acima das barreiras. 

  Deste modo, os principais valores apresentados são exatamente aquilo que os motiva a 

empreender.  

 É importante, portanto, que esses valores sejam preservados, a fim de atingir metas 

estabelecidas na carreira ou na empresa. 

  Tendo em vista os pontos positivos para se empreender, pensam que, para se abrir um 

negócio, a oportunidade é o fato com o qual mais se identificam – e não a necessidade  Quando 

encontrada uma oportunidade, colocam-se dispostos a arcar com dificuldades encontradas pelo 

caminho. 

  Os principais valores que os estimulam são: 85  

 Independência 

  Satisfação pessoal  

 Liberdade para fazer o que se gosta  

 Retorno financeiro 

  Inovação 

  Contribuir para a sociedade Considerações Finais MUNDO PUCRS  

 O ensino e as estruturas proporcionadas pela PUCRS são, sem dúvida, motivadores do perfil 

empreendedor, porém esses devem ser melhor trabalhados durante a formação do aluno.  

 Apesar de a maioria desconhecer as estruturas, acreditam que a PUCRS disponibilize algo 

neste sentido aos discentes.  

 Esses alunos buscariam auxílio com professores e no prédio 50.  

 Daqueles que conhecem as estruturas, poucos as utilizaram.  

 Quando instigados, a estrutura mais lembrada é o Escritório de Carreiras, entretanto, este 

raramente é associado ao empreendedorismo, e sim à construção da própria carreira (vinculada 

aos respectivos cursos).  

 A área que os alunos acreditam receber maior atenção da PUCRS no quesito 

empreendedorismo é a Administração.  

 Áreas como Saúde, Comunicação e Engenharia também são citadas.  
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 Acreditam que é preciso envolver tecnologia para receber maior atenção, tanto das estruturas 

como da própria Universidade. 86 Considerações Finais MUNDO PUCRS  

 Apoiam a ideia de haver disciplinas sobre empreendedorismo em todos os cursos, cada uma 

com um enfoque voltado para a sua respectiva área.  

 A disciplina é vista como uma possível incentivadora de um perfil empreendedor no aluno, 

pois pode despertar um interesse antes não reconhecido pelo assunto.  

 Proporcionar a disciplina também poderia estimular a inovação na carreira e em futuros 

negócios.  

 Além disso, é importante para que o aluno entre mais preparado e encorajado no mercado de 

trabalho.  

 A comunicação atualmente utilizada é vista como ineficaz, já que a maioria não percebe 

nenhum tipo de mensagem efetiva e marcante sobre o tema. 

FUTURO DAS ESTRUTURAS  

 As estruturas idealizadas pelos alunos são, muitas vezes, semelhantes às já existentes dentro 

do campus, uma vez que possuem pouco conhecimento sobre elas.  

 Apesar disso, surgiram sugestões pertinentes a respeito do ambiente físico das estruturas, tais 

como:  

 Local mais centralizado e visível, assim como a Central do Aluno e a Biblioteca.  

 Criar uma central de atendimento, com o intuito de fornecer qualquer tipo de encaminhamento 

ou apoio inicial, podendo indicar ao aluno a qual estrutura de apoio é melhor recorrer. 

 

FUTURO DO ENSINO 

  Quanto ao ensino, os alunos acreditam que é possível abranger o tema empreendedorismo em 

todos os cursos, porém isso deve ser trabalhado de acordo com as necessidades de cada um. 

  Algumas sugestões para se trazer para dentro sala de aula são:  

 Trazer profissionais da área para mostrar as diferentes maneiras pelas quais pode se 

empreender no curso em questão.  

 Utilizar a disciplina de forma multidisciplinar, mostrando diferentes faces do 

empreendedorismo, como, por exemplo, montar planos de negócios, gestão de funcionários 

(RH), gestão de finanças e legislações.  

 Trazer a disciplina para a primeira metade do curso, dando a possibilidade de se empreender 

enquanto estiver realizando a graduação.  

 É importante ressaltar que os alunos têm professores como referência e, deste modo, estes 

profissionais devem estar preparados e sensibilizados para auxiliar e informar os alunos a 

respeito do empreendedorismo. 
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FUTURO DA COMUNICAÇÃO 

 Os alunos acreditam que a comunicação é uma questão-chave para que o tema 

empreendedorismo seja difundindo.  

 As formas mais efetivas, na opinião dos discentes, são:  

 Despertar o interesse do aluno em ir buscar a informação, em vez de simplesmente fornecê-

las.  

 Instigar visualmente.  

 Usar mensagens objetivas e evidentes. 

  As plataformas pelas quais se deve comunicar são:  

 Os meios offline já utilizados, como cartazes e murais.  

 Os meios online, como as Redes Sociais (Facebook e Twitter), os sites (PUCRS e Biblioteca) 

e o e-mail ACAD. 

  Os professores, dentro e fora da sala de aula, sendo que estes devem possuir um 

conhecimento mínimo sobre o tema e sobre as estruturas que a Universidade oferece. 

  Palestras ao longo do curso.  

 Deve-se ressaltar que o e-mail ACAD, por mais que tenha sido citado, raramente é acessado 

ou visualizado para conteúdos que não tenham relação direta com o cotidiano dos cursos. 

 

DESAFIO QUANTITATIVO 

 Identificar o que o aluno sabe sobre as estruturas e sua idealização: 

  Quais são as estruturas conhecidas? Sabem onde elas se localizam? 

  Quais os requisitos necessários para utilizá-las?  

 Já utilizou alguma delas? Quais? Como foi a experiência?  

 Se fossemos juntar todas em um ambiente só, onde seria o ideal?  

 Identificar como é e como deve ser abordado o tema dentro da sala de aula:  

 Algum professor já comentou sobre empreendedorismo?  

 Existe uma cadeira obrigatória ou eletiva sobre empreendedorismo no seu curso?  

 Qual a importância do tema para o aluno? Deve entrar em todos os cursos?  

 Identificar como percebem e como deve ser a comunicação:  

 Quais são os meios pelos quais costumam entrar em contato sobre temas da Universidade?  

 Quais as plataformas online da Universidade que acompanham/seguem?  
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 Já receberam alguma informação sobre o tema empreendedorismo? Qual foi o meio?  

 A informação que é passada instiga a procurar auxílio em caso de interesse?  

 Qual a linguagem a ser usada pela PUCRS para se comunicar sobre o assunto? 
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ANEXO 2 – PLANO ESTRATÉGICO DA PUCRS 
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ANEXO 3 – ECOSSITEMA DE INOVAÇÃO DA PUCRS 

 

 

Innovation Ecosystems: a new way for a future education 
 

 
 

Eduardo Giugliani
1
, 

Gabriela Cardozo Ferreira
2
,  

Naira Libermann
2
, 

Rafael Prikladnicki
1
,  

Jorge Audy
2
, 

Mauricio Gregianin Testa
3
 

Clarice Schneider Lamb
1
 

 

   
EXECUTIVE SUMMARY  
 

               
The  search  for  concepts  that  best  define  the  moment  of  today’s  society  is  a 

permanent object of study, where knowledge presents itself as the main factor for productivity. 
Thinkers, educators and researchers address the theme at different levels; the present world is 
complex and is a focal point for the convergence of these different levels of knowledge. The so-
called Knowledge Society requires having a systemic vision, an organic growth and continuous 
adaptation, aiming at the sustainability of its actions. Education is no exception to this new 
context, as it demands keeping an eye on the future. The acceptance of its relevance to this 
new society is fundamental as a vector of new trends and advances.   

The  Pontifical  Catholic  University  of  Rio  Grande  do  Sul  (PUCRS),  seeking  to  better  
understand the moment in which we live, has been implementing pioneering and innovative 
actions, with focus on research, innovation and development, having as its main vector the 
Scientific and Technology Park (TECNOPUC).   

Founded  in  1948,  PUCRS  is  one  of  the  great  and  renowned  Brazilian  Universities.  In 
2003, PUCRS pioneered the implementation of TECNOPUC, its Science and Technology Park, an 
integrated action with government and companies, presenting the Triple Helix as a basic 
concept. The purpose was to create a new community, "transdisciplinary, aiming to increase 
the competitiveness of its actors, to improve the quality of life of their communities and to 
make available for society the university's academic competence". Analyzing its present 
context, one can claim that the proposal surpassed all the initial goals and above all, was 
able to induce the University to deep and fruitful changes.  
  
VISION PERSPECTIVES: TWO DIMENSIONS  
  
At the occasion of TECNOPUC inauguration in 2003, PUCRS opened the door for a first great 
opportunity. In that year, three global companies (HP, DELL and Microsoft) kept scientific 
partnerships with the university researchers and were invited to join the first phase of 
implementation of TECNOPUC, having technological innovation as its main drive. This 
action  was  the  spin-off  of  a  process  that  proved  to  be  organic  and  very  vigorous  in  its                                                          
 

 

1 PUCRS/TECNOPUC  Porto Alegre-Brazil 
2 PUCRS Porto Alegre-Brazil 
3 PUCRS/AGT Porto Alegre-Brazil 
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following phases. The areas of activity of TECNOPUC have been expanded; interdisciplinary as 
is its main characteristic. After thirteen years, this initiative has become a true Innovation 
Ecosystem. Currently, there are more than 120 organizations, approximately 6,500 employees, 
and several mechanisms of innovation have been implemented over time to better support the 
development of the proposed actions. This is one of the dimensions of this analysis: the 
Innovation Ecosystem as a successful vector between the University and the Society, being 
highly recognized in Brazil and in the world. The other dimension, from the perspective of 
the Ecosystem for the University, presents itself as a strong and profound cultural change in the 
University, identifiable and strengthened since 2006 with innumerable new  initiatives,  some  
induced  by  the  advancement  of  the  TECNOPUC  as  an  Innovation Ecosystem.   

In  2006  there  was  the  1st  edition  of  the  “Entrepreneurial  Tournament”,  whose  
mission is training the academic community for entrepreneurship through collaborative 

and competitive  processes,  and  thus  foster  initiatives  with  the  RAIAR  Incubator  and  
the formation  of  Startups.  It  is  currently  in  its  10th  edition,  with  the  participation  of  more  
than 15 thousand people in its awareness-raising phase. Over the following years, other 
initiatives have been implemented with similar and complementary objectives. The Startup 
Garage Program, modeling new business and new ideas related to technology and the creative 
industry,  was  offered  to  PUCRS’  students  and  the  external  community.  The  Challenges 
Project, proposing an interdisciplinary action between entrepreneurship and the curricular base 
of undergraduate courses, offered new methodologies for teaching and learning. A set of new 
cross-curricular courses based on Innovation and Development, aimed at enabling 
entrepreneurship with a focus on certain areas of knowledge. More recently, the IDEAR Project, 
a new space to inspire creativity, innovation and entrepreneurship was created. It serves as a 
locus to stimulate the entrepreneurial attitude integrating several areas of knowledge, with the 
adoption of the Design Thinking methodology as well as techniques of empathy and ideation. 
The purpose of IDEAR is to develop Entrepreneurship as the competence that involves 
knowledge, skills and attitude in order to develop innovation, critical thoughts and critical 
autonomy and to encourage new triple bottom line ventures and projects and to inspire 
entrepreneurial careers.   

TECNOPUC presents two strongly visible and synergic aspects, offering an interesting 
reflection on the protagonism of its initiatives and the achieved results, both in relation with 
Society – currently the fourth helix, the main reason for its existence, and in its internal context, 
which is the object of analysis in this article.   These actions, seen from a more distant 
focal point, can be understood as an academic pipeline dedicated to the training of students 
and to the creation of an entrepreneurial culture in the University. This clearly demonstrates 
the transforming influence of the creation, implementation and development of an Innovation 
Ecosystem connected to the University, seen traditionally as an inertial and reactive 
organization.  In this context, considering the two dimensions of analysis proposed, the group 
formed by PUCRS, and the Ecosystem of Innovation, TECNOPUC, are now completely 
synergistic. This guarantees an organic and strongly adaptable morphology, considering the 
contemporary concepts for Knowledge and Innovation-based organizations, where the 
intellectual capital is the basis for the future. This article intents to reflect on the actions 
undertaken by PUCRS since 2003 and to analyze the protagonism of TECNOPUC as an 
Innovation Ecosystem, in the changes that currently support the University's educational 
paradigms.  Therefore,  PUCRS  adapts  itself  to  a  new  position  in  this  new  society,  thus



   

284 
 

guaranteeing  its  mission  of  "educating  for  citizenship  and  training  for  full  participation  in  
society".  

  
  

TECNOPUC: THE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP PERSPECTIVE  
  

With more than 6,500 jobs generated and more than 120 organizations installed, PUCRS 
Scientific and Technology Park today shows its most evident results since its inauguration in 
2003. In addition to these numbers, TECNOPUC has become a vector of regional economic 
development and a reference in Latin America as a modern Science and Technology  Park.  It  is  
focused  on  transforming  scientific  research  and  technological innovation into business, thus 
contributing to promote development in the context of Quadruple Helix - interaction between 
university-business-government-society. The pioneering companies in TECNOPUC, DELL and HP, 
cooperated strongly in this scenario. Anchors in the ICT area, they concentrate their research 
and development centers in Brazil at TECNOPUC. Attentive to this reality, other global players 
such as Microsoft, Accenture and ThoughtWorks, as well as other large national companies 
such as DBServer, Globo.com, Getnet, Sicredi and Randon Group, have been attracted and 
currently make the whole initiative more robust and relevant. Nevertheless, the sustainability 
of this environment is not only supported by large corporations. Many startups and spin-
offs were created from this movement and, realizing the opportunity to be alongside large 
companies, settled in TECNOPUC, contributing to the consolidation of the innovation 
ecosystem.  

  
On the other hand, concrete and solid results in several dimensions support this 

environment of collaborative construction, qualified relationship and added-value offer. The 
study of Practices of Technology Parks and Business Incubators conducted by ANPROTEC, for 
example, is very illustrative in this aspect, legitimating that TECNOPUC is a consolidated 
park, standing out in all aspects (concept, infrastructure, capital, local insertion, talents, market, 
clusters, partners, governance and management, mechanisms and services, knowledge) and 
presenting mature practices. Concerning infrastructure, innovative mechanisms and services, 
TECNOPUC reached a maximum score. Additionally, the study acknowledged that TECNOPUC 
currently has a recognized brand and a consolidated strategy to attract companies, fostering 
constant interaction with the university and interacting with different governmental spheres in 
an integrated manner.  

  
It is in this context that two new initiatives offer continuity of the sustained growth of 

the Park, aiming to consolidate the offer of a world-class environment aligned with the new  
trends  of  internationalization,  coworking,  design  thinking,  open  innovation  and 
networking:  

o Global TECNOPUC:  
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Action carried out in a modern building, presents the actions of synergy and sharing 
as their most relevant and innovative processes. Its main goal is to offer to the 
environment of TECNOPUC the development of 4 Dimensions:   

Coexistence - with spaces of collective use and open to the community;   

Networking  -  with  attraction  and  concentration  of  new  professional  and  business  

actors and associations;   

Creativity  and  Open  Innovation  –  with  the  involvement  of    people  and  companies,  

stimulating interdisciplinary action and entrepreneurship;   

Internationalization  and  Coworking  –  with  space  and  platform  for  the  reception  of  

new enterprises, national and international.   

As a whole, this synergy HUB has spaces for group working, anchored in virtual 
collaborative platforms and oriented to new organizational relationships of work, 
transcending  tangible  aspects  of  place  and  time.  It  is  configured  as  a  new 
environment and an additional connection to the relationship between PUCRS and 
TECNOPUC.  

  
o INOVAPUCRS Condominium:   

Environment idealized to house companies graduated from the process of pre- 
incubation and incubation, adding an important step in the formation of innovative 
companies. Access to this space is not only for in-house startups, but also external 
startups that meet the same requirements related to an acceleration phase of 
innovative companies. Support and complementary services are offered to face more 
objectively   the   difficulties   of   companies   that   emerge   from   an   embryonic 
environment - incubator - and need a phase of transition to the environments of the 
Technology Park or the market.  

 

In sum, it is possible to state that the work of TECNOPUC is described as having  two  

vectors, "qualified relationship" and "collaborative construction". The Park is driven by 
the constant partnership of companies with the university, fostering innovation and 
society’s social, environmental, cultural and economic development. It aims to be 
recognized for promoting the improvement of people’s quality of life, effectively 
collaborating for a new model of sustainable development, in which innovation and 
entrepreneurship are decisive for the success and growth of our society, based on a 
life changing education and having knowledge as the main productive factor.  
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EDUCATION: TRANSFORMATIVE ACTIONS AND GOOD ACTIONS  
  

In the educational scenario, there are concrete actions initiated in 2007 and followed by 
subsequent additional initiatives as TECNOPUC started to gain more form and robustness. As a 
true inducer of a new culture, TECNOPUC became the source of spin-offs for the University in 
the field of entrepreneurship training. Four actions in this sense stand out, giving a real 
Training Pipeline: (i) Entrepreneurial Tournament (TE); (Ii) Startup Garage (ST); Project  
Challenges  (PD);  and  the  insertion  of  the  of  Innovation  and  Development  (ID)  
courses.  
 

 
 

Using  a  brief  approach,  these  important  actions  of  a  new  culture  for  the  university  
can be listed:  
  

(1) Entrepreneurial Tournament (TE) à TRAINING  

It is a proposed entrepreneurial learning process coordinated by IDEAR of PUCRS, an 

organization   of   the   university   designed   with   the   core   purpose   to   stimulate   the 

entrepreneurial  culture,  enabling  students  in  the  various  academic  areas  to  learn  the 

practical   knowledge   acquired   during   the   academic   training,   focusing   on   business 

proposition, formation of companies and coping of demands of Society. There have been 10 

editions  since  2007,  and  currently,  this  activity  is  consolidated  as  the  main  event  to  spark 

students’  new  behavioral  processes.  It  also  aims  to  create  new  projects  and  solutions, 
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training students with an entrepreneurial profile and new business. In its initial editions, it 

was exclusively addressed to undergraduate and graduate students of PUCRS. Today, with 

broader challenges, the external community is integrated, offering access to students from 

other universities, maintaining at its core the objective of stimulating teamwork and 

entrepreneurship training. In its genesis, this initiative was designed to stimulate the 

entrepreneurial, world culture in the university. Not only does it enable students from different  

academic  areas  to  have  a  more  concrete  moment  of  learning,  where  the knowledge 

acquired in the classroom is put into practice, but also the transcendence of the disciplinary  

culture,  still  in force, to a new interdisciplinary and global perspective. The strategies  that  

forge  the  development  of  a  Scientific  and  Technology  Park  such  as TECNOPUC, 

permanently seeking to keep its multiple development actions, are all aligned.  Among the 

processes covered throughout the Competition which support mentoring for participants are 

concepts such as Design Thinking, Creativity, Technological Innovation, Business Modeling, 

Market Testing, and Pitch Preparation for the Market. These methodologies  and  techniques  

are  taught  through  lectures  and  workshops  aimed  at qualifying the development of business 

ideas. These lessons are then put into practice in a spirit of competition and cooperation, and 

the business ideas are presented to an evaluation jury that selects the projects with the greatest 

potential to become new businesses.  

  

(ii) Startup Garage (ST) à MODELING  

The Startup Garage Business Modeling Program is focused on modeling new 

business for new ideas related to innovation and technology.  At Startup Garage, 

individuals, as well as and teams of entrepreneurs from PUCRS’ academic units who have not 

yet started their companies and are seeking support to develop a new business model are 

welcomed. The Entrepreneurial Tournament is one of the ways to access this action, based 

on a qualified process  of  training  and  preparation  for  new  ideas  and  business.  In  its  1st  

Edition,  held  in  

2014, the SG had a total of 45 participants (among which professors, students and 

scientific technicians). The 2nd Edition of the program took place in 2015, and from that year 

on, it became part of the talent training agenda of the university and TECNOPUC. This action 

is under  the  management  of  the  Business  Incubator  RAIAR,  an  integral  mechanism  

of TECNOPUC’s Innovation Ecosystem, focused on the formation of new companies.  

  

(iii) Challenge Project (PD) à AWAKENING  

Its  main  mission  is  to  attract  students  to  entrepreneurship,  promoting  the  
connection  of entrepreneurial education in an interdisciplinary and curricular way.  

According  to  Nunes  (2016) 4 ,  this  process  was  initiated  in  December  2014  
based  on  a diagnosis, which defined that it was necessary to insert the teaching of 
entrepreneurship and  that  it  would  be  important  to  foster  dialogue  with  new  
methodologies  for  students'  
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4 NUNES, Ana Cecília Bisso et al (2016), Inovação e Empreendedorismo  na Formação Acadêmica da 

PUCRS: Construindo a Educação do Futuro 
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engagement in the theme of entrepreneurial learning. This process had the objective of 

describing  and  understanding  the  entrepreneurial  profile  of  the  PUCRS  student  in  their 

teaching areas.  

Entrepreneurship has as its basic characteristic the creative and researching spirit. 
With this philosophy of being constantly seeking new ways and solutions, the theme should 
dialogue in a transversal way with all the undergraduate courses of our university. In 
addition, it should  dialogue  with  the  student  profile  of  the  university.  Regarding  this  
theme,  Marc Prensky (2001)5 elaborated the concepts of natives and digital immigrants: 
natives are those who were born and raised surrounded by new technologies; since 
immigrants were not born in the digital age, they learned to deal with it. This is how the 
Challenge Project begins to be planned  at  the  end  of  2014.  In  dialogue  with  the  contextual  
transformation  of  a  connected world and in line with the innovation ecosystem offered by 
PUCRS, this initiative becomes the first step to fostering the Entrepreneurial attitude of 
undergraduate students. The Challenge Project, then, is the name given to the set of 
disciplines that represent this goal in the PUCRS’ ecosystem. This is done by engaging the 
different schools in proposing interdisciplinary thematic challenges in which students and 
teachers from different areas of knowledge work together for a semester searching for 
solutions that may impact society in some way and perhaps in the future , may be able to 
turn into a social business or even a profitable enterprise.   

Each discipline can be related to what Brito (2012, p.316)6 calls an innovative 
entrepreneur, who,  

  

[...]  different  from  the  traditional  entrepreneur,  who  can  be  motivated  only  by 

creating  a good  business  that  serves  his clients  and  is profitable,  the innovative 

entrepreneur  is determined and committed to creating and developing something 

new and different  for the world,  which means  investing  time, energy,  saliva and 

resources  in  research,  trials,  errors,  with  tests,  prototypes  and  pilots  in  practice, 

with a vision not limited to the short term.  
 

 

The development of the final proposal of the project occurred in the following stages:  

  

A. Research of reference institutions related to innovation and entrepreneurship in 

national and international scenario. Among them, Stanford University (Innovation 

Center  -D.SCHOOL);  University  of  California,  Berkeley  (CITRIS  Invention  Lab)  and 

Singularity University;  

B.   Mapping of the entrepreneurial actions of PUCRS;  

C.   Identification of the University's current path of entrepreneurship;  

D.   Practical implementation of a pilot project called the Challenges Workshop;  

 

 
                                                         

5 PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants. Bradford: MCB University Press, 2001. 

6 BRITO, Rodrigo. “O nascimento da sua ideia: da ideia ao plano”. In: GRANDO, Ney (Coord.). 

Empreendedorismo  Inovador: como criar startups de tecnologia no Brasil. São Paulo: Évora, 2012. p.311-

325. 
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E.   Analysis of results and feedback from participants.  
 

 

(iv) Innovation and Development Subjects  (ID) à TRAINING  

This  action  aims  to  offer  under  graduation  courses  to  foster  entrepreneurship  in  

specific areas of knowledge.   

  

All these actions are extremely synergistic and simultaneous, permeating any linear or 

sequential approach. They are justified for rescuing an interdisciplinary formation, more 

adjusted to the solution of the complex problems faced by the present Society.  

  

It is in this context that the realization of the synergy with the previous perspective - 

TECNOPUC is evidenced, since these 4 actions integrate the environment of a transformative 

education, enabling people in formation to be entrepreneurs and to transform ideas into 

business. Thus, these are the seeds of formation of startups of the RAIAR Incubator.  

 

 

CURRENT RESULTS  
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In both dimensions of analysis, the results are already presented as concrete and highly 

recognized, confirming that future prospects are positive, which should guarantee both the 

continuity of these actions and their constant evolution.  

  

The internal dynamics of this process involving innovation, development and 

knowledge have profoundly altered the relationship and commitment of the University with 

its actions, inducing changes in the posture of the university community and its relations 

with the Society. Based initially on the partnership of three global companies, HP, Dell and 

Microsoft, TECNOPUC's exponential growth reflects the potential of the intellectual capital 

available  at  PUCRS  and  the  capacity  to  attract  new  companies,  whether  they  are  already 

consolidated,  Spin-offs  or  even  startups,  a  scenario  that  is  justified  by  innovative  projects 

and expressive numbers for the PUCRS and TECNOPUC integrated environment:  

  

Knowledge Generation:  

•    more than 50 undergrad courses  

•    more than 100 Specialization Courses (latu Sensu)   

•    45 Grad courses (stricto Sensu)  

•    more than 20 000 under grad students   

•    more than 5 000 grad students   

•    more than 5000 employees   

  

Technology Transfer:  

•    109 required patents  

•    50 international patents  

•    25 prototypes developed  

  

Intellectual capital:   

•    124 organizations  at TECNOPUC  

•    26 incubated companies at Business Incubator RAIAR  

•    6.3K jobs generated  

•    more than 500 student grants in TECNOPUC companies  

•    more than 80 000 m² of built area, available for R,D&I .   

 
   

 

Fostering of Entrepreneurship and Innovation:  

In this scope, the following activities are highlighted:  
 

 

•    BUSINESS INCUBATOR RAIAR:  
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RAIAR  Incubator,  implemented  in  2003,  aims  to  stimulate  the  entrepreneurial 

capacity of the academic community, housing small companies based on technology and 

innovation, generated from research projects of the University.  

Its  main  objectives  are  linked  to  supporting  the  process  of  developing  innovative 
enterprises; provide physical space, infrastructure and value-added solutions to host 
innovative ventures; empower and develop entrepreneurial skills and attitudes; prospecting   
and   capturing   new   entrepreneurs   and   potential   new   ventures, promoting internal 
and external connections to the University.  

RAIAR participates in the main national and international networks of incubation and 
entrepreneurship, integrating more recently the EBN - European Business Network. In 2014 
it was recognized as the best incubator in Brazil.  
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•    STARTUP GARAGE - COWORKING:   

Program that offers companies of the sector a personalized space and 

routine of work focused on the development of their business. The program 

environment and activities were formulated with the objective of improving 

participants' entrepreneurial profiles, as well as improving their notions of 

cooperation and innovation, through tutorials, work dynamics, and the possibility of 

using the environment and available equipment in the creative pre-incubator, at 

TECNOPUC Viamão. The program is free, lasts for 16 weeks, with two weekly 

meetings.  
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•    CRIATIVITY LAB - CRIALAB:  

A space dedicated to the development of Creative Dialogues, in which people and 

their represented companies/institutions expose their ideas, problematize, debate, 

negotiate, deliberate and create strategies for problem solving, serving as a proposal to 

accelerate the relevant creative process (adding value for society and for business) and  

to  solve  complex  problems  through  interactions  with  different  areas  of 

knowledge.  

  

•    PROGRAM FOR BUSINESS ACCELERATION  

It is a PUCRS action to support and develop innovative entrepreneurship arising from 

the University's spin-offs or present in the innovation ecosystem of TECNOPUC 

(startups) through a methodology that enables the sustainability of its innovations. 

The main objective of this action is to seek synergy and opportunities between 

inexperienced entrepreneurs and external actors focused on investing in new ideas 

based on Venture Capital concepts.  

  

•    CULTURES OF INNOVATION  

Series of seminars promoted by TECNOPUC to exchange global experiences and 

effective  interactions  with  the  main  innovation  markets  of  the  world. 

Representatives of innovative environments from Israel, South Korea, France, Italy, 
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England,   Mexico,   United   States,   Canada,   among   others   have   shared   their 

experiences.    This    initiative    is    complemented    by    business    roundtables    and 

matchmaking  sessions,  assisting  in  the  development  of  strategies  for  insertion  of 

innovative Brazilian companies in a global scenario.  

  

Qualified Relationship:  

•    more than 150 R&D projects  

•    more than 10 Academic units involved in R&D projects  

•    more than 15 research structures involved in R&D projects  

•    more than 100 researchers involved in R&D projects  

•    more than U$ 15.000.000,00 invested in R&D projects   

• Guided Visits: open access for Society to know the physical area of TECNOPUC. In 

addition to interacting with entrepreneurs, researchers and students, talking about 

their entrepreneurial experience in a structure of innovation and entrepreneurship.  

• Acceleration of synergies: the overall objective of this initiative is the connection 

between companies, people and knowledge, processes and services, seeking to 

strengthen actions focused on innovation, research and development under the 

supervision of analysis and management tools. The methodology consistently and 

reliably supports the creation of opportunities to stimulate the internal market of 

products  and  services,  facilitates  shared  development  across  companies,  and  allows  

for cross investment.  
 

 
 

Concerning  innovative  projects,  considering  the  strategic  guideline  of  PUCRS  to  

promote internationalization and interculturality, it is noteworthy that during the last three 

years several internationalization actions were initiated by TECNOPUC, giving origin to a 

program established to foster and manage international relations in the field of innovation.  

  

TECNOPUC Internationalization Program  

• Expansion of the participation of TECNOPUC in international cooperation networks, 
by signing MOUs/Agreements with other Innovation Environments or International 
Networks per se;  

•    Strengthening of soft-landing program (reception of foreign companies);  

•    Consolidation of the takeoff program (opportunities for our companies in the foreign  

market);  

• Professionalization of exchange programs for entrepreneurs, with partner countries 

(CONNECT Program);  

• Intensification of participation in International Missions, allowing the participation of 

TECNOPUC and RAIAR companies;  

•    Ongoing Training of the TECNOPUC team.  
 

 
 

Due to this outstanding performance, TECNOPUC has international partnerships with  
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more than 150 innovation environments around the world. 
 

In addition to the various projects in progress and its significant numbers, TECNOPUC 

positions itself as a link between University and Society. It presents the University as one of 

its most important sources of entrance and qualification of the human capital having its 

students, professors and researchers as leaders. It reveals that the training of these actors 

and the preparation for new actions have required inductive and transformative practices 

far beyond the traditional university model, seeking good practices in the change of culture 

and process innovation.  
 

As  aforementioned,  the  Entrepreneurial  Tournament  is  the  amalgam  that  shows  

very relevant results, both to suggest new processes to be absorbed by the teaching-learning 

system of the university, and to broaden the expectations of entrepreneurs increasingly 

qualified  to  meet  the  demands  of  the  TECNOPUC  Innovation  Ecosystem.  In  these  10 

consecutive years, the results achieved by the Entrepreneur Tournament are significant:  
 

•    1828  students  registered  in  the  last  edition  (more  than  280  participants,  40  projects  

delivered and 40 hours of training);  
 

•    More  than  15,000  students  participating  in  the  attraction  phase,  when  they  offer  

seminars, workshops, lectures, workshops, restless Papers, etc.  
 

•    These  numbers  total  more  than  16,800  students,  and  considering  that  PUCRS  has  

about  25,000  undergraduate  students  per  year,  this  represents  more  than  50%  of  

undergraduate students.  
 

 
 

Entrepreneurship Competition: number of participantes 
 

 

 
300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

 
 
 
 

 
122     130 

 
 
 

 

148     158 

 
 

 
198 

 

245     
260 

278     289

2007 - 
1º 

2006 - 
2º 

2009 - 
3º 

2010 - 
4º 

2011 - 
5º 

2012 - 
6º 

2013 - 
7º 

2014 - 
8º 

2015 - 
9º

Torneio Torneio Torneio Torneio Torneio Torneio Torneio Torneio Torneio 

 
Figure 10:  Entrepreneurship Competition evolution  

 
 

TE’s  great  landmark  was  the  2014  edition,  admitting  as  participants  any  person  

regularly enrolled in higher education at any institution, thus opening up to PUCRS’ external 

community. These changes, among others, result from the perception that a process of 

incentive to entrepreneurship must be, first and foremost, a process of learning and training. 

Providing  a  virtual  and  face-to-face  interactive  environment  proved  to  be  more  effective  



THEME BLOCK 3  
Rethinking space: new habitats of innovation; how should AOIs/STPs incorporate new space concepts.  
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han competitive bidding for the best business idea. Educational institutions that want to 

encourage entrepreneurship should realize that this practice requires constant learning from 

the institution as well as a transformative adaptive instrument that promotes the constant 

evolution of the innovative environment. From the statistics computed, up to 2015 there 

have been nine editions, with about 2000 participants. More than 150 new business ideas 

were presented and they generated about 20 incubated companies in our entrepreneurial 

ecosystem. The PUCRS Entrepreneurial Tournament is currently focused on pursuing this 

guideline to keep on learning, seeking to provide the participant with the best learning 

conditions.  

On the other hand, after 13 years of a systemic and organic implementation process,  

it is possible for TECNOPUC to characterize with greater clarity the scenario that involves this 

pioneering initiative, both nationally and internationally. The conformation of a vigorous 

ecosystem of innovation, constantly undergoing transformation, presents itself as a warrant 

for its progress and its sustainability. The significant growth of its relevance and its relations 

with the surrounding city, guarantees the realization of these actions into products and 

services for society.   

  
 

 
 

 
  
  
FINAL THOUGHTS  

 

PUCRS  has  been  recognized  as  a  University  since  1948  and  its  Science  and 

Technology Park - TECNOPUC - was implemented in 2003. Both are in the same place and 

environment, but they were fruits of completely different contexts. PUCRS emerged within 

an environment adhering to an Industrial Society, cartesian and disciplinary. TECNOPUC, 55 

years later, in a new context, is fruit of interdisciplinary and intangible assets such as 

knowledge. From the symbiosis of these two worlds emerges the current strength of an 

Entrepreneurial University, which knew how to read the changes of the world and propose 

disruptive actions to keep adhering to the Society.   

Figures  04  to  06,  about RAIAR,  and  Figures  07  to  09,  about  the Startup  Garage, 
demonstrate the strength of these actions and the results achieved to date. They are 
increasingly registering robust synergy between PUCRS and the TECNOPUC Innovation 
Ecosystem,  in  two  different  but  complementary  ways.  They  are  initiatives  based  on 
strategies   that   seek   to   align   a   strongly   favorable   environment   for   change   in   the 
organizational culture, already perceived both by the internal community and Society.  

Thus,  it  is  possible  to  notice  that  TECNOPUC  seeks  to  contribute  to  this  challenging 
role, as a vector of research, development and innovation. It is the result of this enormous 



THEME BLOCK 3  
Rethinking space: new habitats of innovation; how should AOIs/STPs incorporate new space concepts.  
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effort undertaken by PUCRS that TECNOPUC, besides serving as a way for Society, beyond 
the walls of the University, has begun to induce and be protagonist of a set of changes 
within the university. TECNOPUC can not be seen here as the sole protagonist of this new 
context. Although its implantation already signaled the trends of change, it is from its 
recognized success and results achieved that it became the main sponsor of this moment, as 
the driver of an organic change from PUCRS to the future, where the simple has lost space 
for the complex.  
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ANEXO 5 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

PUCRS 

 

 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA PARA A RECONFIGURAÇÃO 

ACADÊMICA DAS ESCOLAS 

Versão 4.4 (Setembro 2017) 

APRESENTAÇÃO 

Alinhado ao Plano Estratégico da PUCRS (2016-2020), este trabalho parte do 

contexto atual de transformações sociais e culturais, entendendo que a Educação 

Superior é um dos desafios mundiais neste cenário, e que o empreendedorismo é 

um diferencial na formação de pessoas competentes para gerar impacto social e 

econômico.  Isso amplifica-se ainda em um contexto que passa da centralidade no 

emprego para um futuro profissional orientado ao trabalho. 

O desenvolvimento deste projeto foi amparado por intensas atividades de 

planejamento, pesquisas internas e externas, a validação de hipóteses através de 

workshops, seminários, oficinas com estudantes e da Disciplina Projeto Desafios, 

que veio a culminar no estabelecimento do IDEAR - Laboratório Interdisciplinar de 

Empreendedorismo e Inovação da PUCRS, em agosto de 2016. 

Entre os materiais analisados para entendimento do contexto da educação 

empreendedora de nível superior internamente destaca-se o Relatório Qualitativo: 

perfil empreendedor do estudante da PUCRS, pesquisa realizada pelo Espaço 

Experiência (FAMECOS/PUCRS) em dezembro de 2014, com participação 

quantitativa de mil estudantes da Universidade representantes de todas as Escolas, 

com entrevistas em profundidade com 36 estudantes também oriundos de diferentes 

áreas do conhecimento. Entre as pesquisas externas, destacam-se a pesquisa anual 

de Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras de 2015 e 2016 (correalizada 

pelo SEBRAE e Endeavor), a primeira edição do Índice de Universidades 

Empreendedoras 2016 (lançado pela Confederação Brasileira de Empresas Júniores 

- Brasil Júnior), além de referências bibliográficas diversas e pesquisas de iniciativas 
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das principais universidades de ensino para e sobre empreendedorismo no mundo 

(como Universidade de Stanford, Massachusetts Institute of Technology, Babson 

University, Rice University, entre outras). 

 Este documento apresenta, então, referências para as discussões das 

Unidades Universitárias sobre a Educação Empreendedora na PUCRS, detalhando 

o contexto e necessidade deste posicionamento, explicando o papel estratégico do 

Laboratório IDEAR em dar apoio para a transversalidade da temática na Graduação 

e Pós-Graduação da PUCRS, sua integração com o Ecossistema de 

Empreendedorismo e Inovação já estabelecido na Universidade e as orientações 

específicas no que se refere à formação empreendedora em diálogo com o Projeto 

Estratégico Percursos Formativos.  

  



 

316 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 317 

2. EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA ........................................................................................... 318 

2.1. EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: CONTEXTO NO BRASIL ........................................... 319 

2.2. EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: CONTEXTO NA PUCRS ........................................... 320 

3. ESTRUTURAS FORMATIVAS E MODELO DE REFERÊNCIA PARA EDUCAÇÃO 

EMPREENDEDORA NA PUCRS .................................................................................................... 322 

3.1. PRIMEIRA ETAPA DA ESTRUTURA FORMATIVA: SENSIBILIZAÇÃO ........................... 323 

3.1.1 Objetivos gerais relacionados ao desenvolvimento da educação 

empreendedora ........................................................................................................................ 323 

3.1.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos nesta etapa .............. 323 

3.1.3 Estruturas do ecossistema de inovação e empreendedorismo da PUCRS 

podem apoiar nesta etapa ........................................................................................................ 324 

3.1.4 Integração recomendada com os Percursos Formativos para a etapa 

sensibilização - Disciplina Projeto Desafios: Inovação e Impacto Social .................................. 324 

3.2. SEGUNDA ETAPA DA ESTRUTURA FORMATIVA: AÇÃO .............................................. 326 

3.2.1 Objetivos gerais relacionados ao desenvolvimento da educação 

empreendedora ........................................................................................................................ 326 

3.2.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos nesta etapa .............. 326 

3.2.3 Estruturas do ecossistema de inovação e empreendedorismo da PUCRS 

podem apoiar nesta etapa ........................................................................................................ 326 

3.3. TERCEIRA ETAPA DA ESTRUTURA FORMATIVA: GESTÃO ......................................... 326 

3.3.1 Objetivos gerais relacionados ao desenvolvimento da educação empreendedora .......... 326 

3.3.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos nesta etapa ................... 326 

3.3.3 Estruturas do ecossistema de inovação e empreendedorismo da PUCRS podem 

apoiar nesta etapa .................................................................................................................... 327 

4. APÊNDICES ............................................................................................................................ 328 

4.1. O IDEAR E SEU POSICIONAMENTO PARA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA 

PUCRS ........................................................................................................................................ 328 

4.2. O ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA PUCRS .................... 330 

4.3. PROJETO DESAFIOS: INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - ESTRUTURA PARA 

PROPOSIÇÃO DE NOVOS DESAFIOS PELAS UNIDADES ACADÊMICAS .............................. 333 

5. REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 336 



 

317 
 

 

INTRODUÇÃO 

Já é reconhecido pelas mais renomadas universidades do mundo a 

importância e poder da educação empreendedora sobre a inovação e a 

prosperidade econômica dos países. Esta perspectiva encontra suporte tanto em 

relação à criação de empresas por discentes e egressos como na orientação ou 

atitude empreendedora, relacionada a uma gama de habilidades que compõem um 

profissional que se forma com competências empreendedoras, independente de sua 

área de formação. É uma perspectiva que parte de um conceito amplo de 

empreendedorismo relacionado a uma educação propositiva e com desenvolvimento 

social. Como destaca a Pesquisa Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras 

2016, “a Universidade deve potencializar e inspirar o empreendedorismo, o sonho 

grande e a inovação no estudante a fim de gerar desenvolvimento econômico e 

social na comunidade”. 

Aliado a isso, é reconhecido pelos especialistas na área de que a próxima 

geração de trabalhos não estará baseada em profissões, mas nas competências de 

resolução de problemas e habilidades de superar desafios. Não pensaremos mais 

em empregos, mas em habilidades para executar trabalhos, muitos dos quais 

possivelmente nem existam hoje. É o pensamento de preparar o estudante para 

desafios de um cenário não mais centralizado em profissões, nem no critério de 

sucesso de que uma determinada formação de nível superior é igual 

necessariamente a uma área específica e restrita de atuação profissional. Uma 

perspectiva educacional que expande as oportunidades de atuação em carreiras 

interdisciplinares e infinitas possibilidades de trabalho. 

Neste cenário, a educação empreendedora transversal, que contempla e engaja 

todas as áreas do conhecimento, se coloca como um compromisso e desafio para a 

Instituições de Ensino Superior no Brasil e em todo o mundo.   
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2. EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  

Esse termo de referência apoia-se no conceito de empreendedorismo como 

competência-chave para aprendizagem ao longo da vida, que foi aprofundada pelo 

Grupo de Trabalho Temático da Comissão Europeia para a Educação 

Empreendedora28.  A partir desta visão, entende-se a educação para o 

empreendedorismo como aquela direcionada  

ao desenvolvimento das competências dos aprendentes e à sua capacidade 

para transformar ideias criativas em ações empreendedoras. Trata-se de 

uma competência essencial para todos os aprendentes, que contribui para o 

desenvolvimento pessoal, cidadania ativa, inclusão social e 

empregabilidade. É relevante para o processo de aprendizagem ao longo da 

vida, em todas as disciplinas e para todos os tipos de educação e de 

formação (formal, não formal e informal) que contribuem para um espírito ou 

comportamento empreendedores, com ou sem finalidades comerciais 

(COMISSÃO EUROPEIA/EACEA/EURYDICE, 2016) 

  

 Esse documento também é embasado no relatório de empreendedorismo 

360 graus organizado por Lackéus (2015) da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em que o conceito de educação 

empreendedora não está associado apenas a atividades econômicas e à criação de 

empresas, mas ao fato de aprender para gerar benefício à sociedade. 

 A educação empreendedora refere-se à integração de aprendizados por 

parte dos estudantes que permitam colocar ideias em ação que vão além de 

abertura de empresas, pois envolve a ação inovadora por meio de projetos dentro e 

fora das organizações em toda a sociedade. 

Educação Empreendedora se refere ao desenvolvimento de habilidades e 

do espírito empreendedor pelos aprendizes, de modo que se tornem 

capazes de transformar ideias criativas em ação, Essa ação sobre 

oportunidades e ideias leva sua transformação em ação social cultural de 

uma forma ampla (VESTERGAARD, MOBERG, JØRGENSEN, 2012, 

tradução nossa). 

 

                                                 

28 Acordado em Genebra a 18 de janeiro de 2012 por um grupo de trabalho que incluiu representantes da ETF, 

GIZ, ILO, UNESCO e UNEVOC. Disponível em Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2016. Educação para o 

Empreendedorismo nas Escolas Europeias. Relatório Eurydice. Luxemburgo: Serviço de Publicações da União 

Europeia.- http://ec.europa.eu/eurydice 
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Trata-se então de uma competência transversal, conectada ao contexto econômico 

e social, oportunizando a formação de cidadãos propositivos e capazes de 

transformar ideias em projetos reais. 

2.1 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: CONTEXTO NO BRASIL  

 Apesar da educação empreendedora não estar apenas relacionada a criação 

de empresas, o ensino no Brasil tem sido historicamente mais voltado a este viés. 

Os dados nacionais de contextualização deste cenário costumam apontar este 

direcionamento, inclusive destacando um crescimento do interesse dos alunos em 

ter um negócio próprio. 

Atualmente, um em cada quatro universitários brasileiros possui ou quer ter 

um negócio próprio no futuro, segundo a pesquisa Empreendedorismo nas 

Universidades Brasileiras 2016. Este número é ainda mais expressivo uma vez que 

apenas 28% deles já cursaram uma disciplina na área, e que é apontada uma 

relação direta entre as experiências dos estudantes e sua vontade de empreender. 

Inclusive, 29,9% dos estudantes não empreendedores afirmaram que não 

empreendem, pois nunca pensaram profundamente no assunto. Assim, apesar de 

não ser o único viés da educação empreendedora, o papel da universidade neste 

sentido é também crucial, sendo reforçada a importância do incentivo transversal do 

empreendedorismo no sentido de abertura de um negócio por parte das IESs. A 

mesma pesquisa, que possui representatividade estatística, aponta que o estudante 

empreendedor possui mais experiências e está mais inserido no ecossistema de 

negócios do que o potencial empreendedor. Este, por sua vez, tem mais contato 

com empreendedores do que quem não quer abrir um negócio. 

 Entre os fatores que a maioria dos estudantes empreendedores (56%) 

valorizam nas IES estão disciplinas, incubadoras e eventos (Empreendedorismo nas 

Universidades Brasileiras, 2016). Em relação ao que faz de uma IES uma instituição 

empreendedora, o Índice de Universidade Empreendedoras de 2016 destaca pontos 

como postura empreendedora do corpo docente e discente, infraestrutura como 

incubadoras e Parques Tecnológicos, formação empreendedora em todas as áreas 
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do conhecimento, eventos, pesquisa aplicada a soluções de demandas sociais e de 

mercado, entre outros. 

 No entanto, apesar dos números quantitativos apontarem apenas para o desejo 

dos estudantes de se abrir um negócio, em ambas as pesquisas, reforça-se o papel 

da construção pelas IESs de uma estratégia de desenvolvimento da educação 

empreendedora para os estudantes, que se inicia com o processo de sensibilização 

para o tema, segue para a ação e finaliza na gestão. A estratégia mostra um 

comprometimento com as competências relacionadas a educação empreendedora, 

seja através, ou não, da abertura de um negócio. A recomendação é que este 

caminho seja adaptado conforme as demandas dos estudantes da universidade, 

conforme mostra a figura abaixo: 

Figura 1: Modelo de desenvolvimento da educação empreendedora 

 

Fonte: Pesquisa Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras 2016 

A construção deste modelo é também apresentado como um desafio comum 

entre as universidades, sendo um ponto destacado como importante pela pesquisa, 

mas ainda precisando ser melhor trabalhado pelas IES no ponto de vista dos 

universitários pesquisados. 

2.2 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: CONTEXTO NA PUCRS 



 

321 
 

A pesquisa realizada pelo Espaço Experiência com estudantes da PUCRS no 

final de 2014 apontou o ensino e as estruturas da PUCRS como motivadores do 

perfil empreendedor discente. No entanto, na visão dos estudantes, esses 

diferenciais deveriam ser melhor trabalhados durante a formação. Além disso, foi 

apontado pela pesquisa que a área em que os estudantes acreditavam receber 

maior atenção da Universidade no quesito empreendedorismo era dos cursos da 

Escola de Negócios, especialmente os ligados à Administração. Áreas como Saúde, 

Comunicação e Engenharia também foram citadas, mas sem a mesma 

expressividade. 

 Este cenário revelou a necessidade de localizar o empreendedorismo em nível 

institucional, propiciando maior transversalidade e capilaridade das ações e da 

temática do empreendedorismo na PUCRS. Para o posicionamento da PUCRS 

como universidade de educação empreendedora (inovação e desenvolvimento), 

consolidando este como o diferencial de mercado da Universidade, era preciso 

transformar as ações de promoção em formação empreendedora (em sentido amplo, 

interdisciplinar e transversal). 

A mesma pesquisa indicou ainda que os discentes da PUCRS relacionavam 

empreendedorismo direta e exclusivamente à criação e abertura de novos negócios, 

não vislumbrando a concepção da orientação ou atitude empreendedora dentro do 

escopo do empreendedorismo.  

Empreender é mais amplo do que abrir empresas: empreender está 

conectado com impacto social e com a formação de pessoas capazes de identificar 

oportunidades/problemas e propor soluções para a sociedade e o mercado, o que 

pode culminar na criação de empresas, Organizações não Governamentais (ONGS) 

ou projetos de inovação dentro de organizações. Todas estas consequências estão 

ligadas a transformações na sociedade. 
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3 ESTRUTURAS FORMATIVAS E MODELO DE REFERÊNCIA PARA EDUCAÇÃO 

EMPREENDEDORA NA PUCRS 

A Universidade está em momento de reestruturação das faculdades em 

escolas. Assim, esta é a oportunidade também de realizar uma adaptação no que se 

refere a uma educação que contemple e amplifique a orientação/atitude 

empreendedora dos estudantes em todas as áreas do conhecimento no sentido 

amplo e propositivo que o cenário e contexto econômico e social sugerem. A 

estrutura apresentada a seguir visa delinear os caminhos necessários para atingir 

este objetivo.  

Esta proposta dialoga com a estrutura do Projeto Percursos Formativos e 

Projeto Inovação Pedagógica, entendendo que cada escola deve contemplar a 

atitude/orientação empreendedora e o empreendedorismo nos eixos do referido 

projeto (estrutura formativa transversal, básica e profissionalizante). Do ponto de 

vista da educação empreendedora, sugere-se a estratégia de desenvolvimento da 

educação empreendedora proposta pela pesquisa Empreendedorismo nas 

Universidades Brasileiras 2016, apresentada anteriormente e reproduzida abaixo. 

Figura 2: Modelo de desenvolvimento da educação empreendedora 

 

Fonte: Pesquisa Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras 2016 

A estrutura formativa da educação empreendedora na PUCRS tem como 

base este modelo de desenvolvimento do estudante. É importante frisar que ela 

contempla a educação empreendedora e não apenas o ensino do 

empreendedorismo, dialogando com a perspectiva de que orientação 
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empreendedora é mais ampla do que a abertura de um negócio ou empresa, 

conforme já discutido.  

Apresentam-se a seguir as três principais etapas do desenvolvimento da 

educação empreendedora do estudante, seus objetivos em relação ao 

empreendedorismo, conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados a cada uma 

delas etapas, assim como as estruturas do ecossistema de inovação e 

empreendedorismo da PUCRS que podem apoiar as Escolas a colocá-las em 

diálogo com seus percursos formativos. Nem todas as áreas do conhecimento 

precisam necessariamente contemplar todas as etapas em seus percursos, 

entretanto indica-se que, ao menos o início do desenvolvimento, deve estar 

necessariamente presente nos percursos formativos de todas as áreas do 

conhecimento. A partir da apropriação e discussão deste modelo, as Escolas devem 

justificar quais serão contempladas dentre suas perspectivas a partir do ensino, 

pesquisa e extensão, dialogando com as particularidades do campo. É também 

parte do processo de cada Escola entender e detalhar como irá integrar cada etapa 

aos seus percursos formativos, podendo ter o formato de disciplinas, engajamento 

curricular em atividades extraclasse, ou ainda outras propostas que venham a 

pensar. 

3.1 PRIMEIRA ETAPA DA ESTRUTURA FORMATIVA: SENSIBILIZAÇÃO  

3.1.1 Objetivos gerais relacionados ao desenvolvimento da educação 

empreendedora 

● Sensibilização; 

● Desmistificação do empreendedorismo; 

● Autoconhecimento. 

3.1.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos nesta 

etapa 

 Desenvolvimento de características, atitudes e competências empreendedoras 

(querer fazer). 

 Formação com orientação empreendedora contemplando tema/conteúdos 

distribuídos durante a formação do estudante como: iniciativa, independência, 

criatividade, flexibilidade, energia, perseverança, comprometimento, organização, 

planejamento de carreira, busca de informações, estabelecimento de meta, rede de 

contatos, autoconfiança, relacionamento interpessoal e comunicação. 

 Entendimento da amplitude do termo empreendedorismo englobando a 

atitude/orientação empreendedora e introdução ao potencial impacto social da 

temática. 
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3.1.3 Estruturas do ecossistema de inovação e empreendedorismo da PUCRS 

podem apoiar nesta etapa 

 IDEAR - Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação. 

3.1.4 Integração recomendada com os Percursos Formativos para a etapa 

sensibilização - Disciplina Projeto Desafios: Inovação e Impacto Social 

É esperado que cada Escola proponha um desafio temático para a disciplina 

Projeto Desafios.  Esta disciplina foi idealizada a partir do conceito de Impact Labs 

(Laboratórios de Impacto) e tem como objetivo incentivar a atitude empreendedora e 

de inovação através de desafios temáticos. Por meio do contato com situações 

reais, o estudante tem a possibilidade de aplicar os conhecimentos teóricos na 

prática, desenvolvendo ferramentas úteis para sua carreira e liderança na 

comunidade.  A disciplina Projeto Desafios, com caráter interdisciplinar, é aberta a 

todos os cursos, utiliza recursos lúdicos para a discussão e temáticas como Gestão 

3.0, inovação em cada uma das áreas do conhecimento e o pensamento orientado à 

solução de problemas. A disciplina provoca os estudantes a pensar por diferentes 

ângulos situações da realidade cotidiana. Para isso: 

 Incentiva a integração interdisciplinar propiciando um ambiente em que 

alunos de várias áreas do conhecimento possam interagir. 

 Propõe novas dinâmicas de sala de aula: menos momentos formais de 

apresentação de conteúdo e mais vivências práticas e projetos em que o 

conhecimento seja aplicado, apoiado por leituras de bibliografias e teoria. 

 Utiliza recursos pedagógicos como blocos de encaixe de circuitos LittleBits e 

jogos para incentivar a criatividade. 

 Estimula a construção de propostas de soluções empreendedoras e 

inovadoras contextualizadas e centradas no ser humano e em necessidades 

sociais, guiado pela metodologia do Design Thinking. 

Ementa29: Disciplina que oportuniza a interação de estudantes de diferentes áreas 

do conhecimento com ensino e aprendizagem baseados em desafios temáticos (e.g. 

qualidade de vida, mobilidade, inovação tecnológica). Reflexão e construção de 

propostas de soluções para problemas locais contextualizados em âmbito global. 

Exercícios de empatia, de colaboração, de trabalho em equipe, de comunicação, de 

criatividade e de solução de problemas, utilizando metodologias ativas e abordagens 

como o Design Thinking. 

                                                 
29 Mais informações e programa da disciplina disponível no item 4.3 dos apêndices. 
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Carga horária e modalidade: Disciplina semipresencial; 4 Créditos: 3 créditos 

presenciais e 1 crédito à distância. 

Site da disciplina: http://pucrs.br/projetodesafios/  

Diretrizes de inserção da disciplina no eixo transversal dos Percursos 

Formativos: 

 Cada Escola deverá propor pelo menos um tema transversal para ser 

trabalhado na Disciplina Projeto Desafios. 

 Todo aluno de graduação da PUCRS deverá cursar a disciplina Projeto 

Desafios ao longo de sua trajetória acadêmica. 

 O aluno poderá optar por qualquer um dos desafios temáticos propostos nas 

disciplinas, não sendo obrigatório que ele curse necessariamente o desafio proposto 

por sua Escola. 

 Apesar de terem temáticas diferentes, a disciplina é única. Por isso o aluno só 

poderá cursar uma vez a disciplina Projeto Desafios, escolhendo apenas uma 

temática, pois as competências desenvolvidas serão as mesmas independente do 

tema. 

Orientações para a escolha do desafio temático: 

 Tema interdisciplinar: alunos de qualquer área devem podem discutir, analisar 

e compreender a partir da vivência na disciplina sem pré-requisito. 

 É recomendado que Escola proponha os desafios e busque parceiros reais 

para interagir com os conteúdos (empresas, ONGS, profissionais do mercado), 

trazendo problemas que prioritariamente venham da necessidade de sociedade. 

Esses problemas, dentro da temática, podem variar de semestre para semestre, 

desde que atendendo a temática proposta pela Escola. 

 O tema deve ser relacionado à área de conhecimento da Escola, sendo esta 

uma das disciplinas que tem o papel de conectar as discussões teóricas com a 

realidade social em diálogo com a perspectiva sócio construtivista da educação. 

Professores ministrantes: 

 Recomenda-se que, para atender ao critério da interdisciplinariedade, esta 

disciplina seja ministrada por dois professores concomitantes em sala de aula: um 

obrigatoriamente da área de conhecimento do desafio e outro necessariamente de 

outra Escola que não a proponente. Este quesito é pensado para disciplinas com 

módulos de 45 alunos. A permanência de dois professores é correlacionada ao 

tamanho da turma. 

 Os professores que irão ministrar a disciplina deverão ter participado de 

oficinas do IDEAR para integração com os recursos pedagógicos e metodologias 

propostas para todas as temáticas do Projeto Desafios. Para essas integrações, é 

http://pucrs.br/projetodesafios/
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recomendado que os professores tenham 2 horas a mais planilhadas na primeira 

vez que ministrarem a disciplina. 

 

3.2 SEGUNDA ETAPA DA ESTRUTURA FORMATIVA: AÇÃO 

3.2.1 Objetivos gerais relacionados ao desenvolvimento da educação 

empreendedora 

 Identificação e formulação de oportunidades de negócio aplicados a áreas de 

interesse interdisciplinares, como, por exemplo, cidades inteligentes e sustentáveis, 

energia, saúde, educação, entre outros. 

 Entendimento dos passos necessários para dar início a um negócio. 

 Compreensão do Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS 

para o início de um negócio. 

3.2.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos nesta 

etapa 

 Desenvolvimento do saber sobre o tema, das habilidades e do fazer na prática 

(saber fazer). 

 Orientação a solução de problemas explorando competências empreendedoras 

como análise de mercado, planejamento, identificação e validação de oportunidades 

de negócio direcionada à solução de problemas a questões sociais e econômicas 

por abordagens interdisciplinares. 

3.2.3 Estruturas do ecossistema de inovação e empreendedorismo da PUCRS 

podem apoiar nesta etapa 

 IDEAR - Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação; 

 Incubadora Raiar (Startup Garagem); 

 Laboratório FreeZone. 

3.3 TERCEIRA ETAPA DA ESTRUTURA FORMATIVA: GESTÃO 

3.3.1 Objetivos gerais relacionados ao desenvolvimento da educação 

empreendedora 

 Desafios de estabilização e gestão de um negócio; 

 Desafios de crescimento de um negócio; 

 Compreensão do conceito de empresa de alto impacto e os desafios de sua 

implantação. 

3.3.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidos nesta 

etapa 

 Aprimoramento das habilidades empreendedoras aplicadas a uma 

oportunidade de negócio, fazer na prática (saber fazer) e conhecimento de gestão, 

estabilização e crescimento de um negócio; 

 Caracteriza-se por uma aprendizagem específica na área de formação do 

empreendedorismo relacionada a criação de empresas, startups ou organizações. 
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3.3.3 Estruturas do ecossistema de inovação e empreendedorismo da PUCRS 

podem apoiar nesta etapa 

 Incubadora Raiar (Incubação, coworking e contato com investidores); 

 Laboratório FreeZone; 

 TECNA; 

 TECNOPUC. 
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4 APÊNDICES 

4.1 O IDEAR E SEU POSICIONAMENTO PARA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

NA PUCRS 

Em diálogo com os contextos e pesquisas apresentados, em agosto de 2016 

é inaugurado o IDEAR - Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e 

Inovação da PUCRS. Do ponto estratégico, o IDEAR simboliza um esforço da 

Universidade em acelerar o processo de transversalização do empreendedorismo a 

partir do ensino de Graduação e Pós-Graduação da PUCRS. Sua adição ao 

ecossistema de empreendedorismo e inovação da PUCRS contribui para posicionar 

a Universidade como empreendedora desde a etapa de sensibilização do 

desenvolvimento da educação empreendedora dos estudantes, situada nos eixos 

iniciais que competem à desmitificação do empreendedorismo, autoconhecimento e 

o incentivo para o início da criação de projetos que venham a ser tornar 

oportunidades de negócios. Desta forma, o IDEAR conta com três eixos principais 

de atuação: 

 Promoção da atitude empreendedora e de inovação com impacto social para 

estudantes e comunidade em geral, engajando estudantes e cidadãos de diferentes 

áreas do conhecimento, incluindo aquelas que não são vistas como 

“tradicionalmente empreendedoras”; 

 Experimentações pedagógicas de novas metodologias de sala de aula partindo 

do engajamento com problemas da sociedade; 

 Desenvolvimento de professores para utilização de novas metodologias de sala 

de aula promovendo o protagonismo do estudante. 

Do ponto de vista institucional e estratégico, o IDEAR nasce então para 

intensificar a integração do ensino com o ecossistema de inovação e 

empreendedorismo da PUCRS com o estudante em estágio inicial de 

desenvolvimento ou sensibilização com a temática empreendedora. A iniciativa parte 

da premissa de que é preciso fazer a conexão do empreendedorismo de forma 

interdisciplinar e que é importante propiciar o diálogo com novas metodologias de 

sala de aula para o engajamento dos estudantes na temática da atitude 

empreendedora e da aprendizagem. Desta forma, o IDEAR é um espaço de 

incentivo e aceleração a educação empreendedora, com um braço acadêmico 

(interdisciplinar - PROACAD) e outro técnico. Dentre as Escolas, podemos destacar 

o representado pela Escola de Negócios da PUCRS. 
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Desde o seu lançamento, o IDEAR sedia aulas com metodologias ativas de 

ensino (neste semestre, 2017/1, conta com 34 disciplinas de 16 cursos diferentes), 

sendo também um laboratório de estímulo a novas práticas docentes. O espaço 

conta com salas de aulas e recursos pedagógicos lúdicos (jogos, materiais de 

prototipagem, impressora 3D, blocos de montagem, etc).  

Entre suas ações pedagógicas, está o desenvolvimento, em parceria com 

outras áreas da Universidade, de uma metodologia de ensino baseada em 

problemas, utilizando a elaboração de projetos e sala de aula invertida como forma 

de ensino, como, por exemplo, o Service Learning, e possui um momento de IDEAR, 

desenvolvido pelo Laboratório, onde são utilizados jogos e ferramentas de estímulo 

à atitude empreendedora. 

Abaixo, um resumo das principais ações desenvolvidas pelo Laboratório para 

cada um dos públicos internos da PUCRS. 

PARA ESTUDANTES DA PUCRS: 

 DISCIPLINA PROJETO DESAFIOS: já apresentado. 

 PORTFÓLIO DE DISCIPLINAS: Além da Disciplina Projeto Desafios, concebida 

pelo e para o IDEAR, o Laboratório trabalha com um conceito de um portfólio de 

disciplinas a partir de disciplinas já existentes nos cursos. Para integrar este 

grupo de disciplinas, ela precisa ser: interdisciplinar e disponível para estudantes 

de todos os cursos de graduação e utilizar metodologias ativas de sala de aula 

(se a disciplina não tiver, o IDEAR orienta o professor para a reestruturação da 

metodologia, a partir da utilização dos recursos lúdicos e pedagógicos do IDEAR 

ou da parceria com o Service Learning). Esta ação iniciou no primeiro semestre 

letivo de 2017, e está em fase de expansão. Hoje o IDEAR tem no seu portfólio, 

além do Projeto Desafios, a disciplina de Formação Pessoal (oriunda do currículo 

da Educação Física) e Tendências de Comunicação em Publicidade e 

Propaganda (oriunda do currículo de Publicidade e Propaganda - disponível na 

complementação de matrícula). O objetivo é formar percursos empreendedores, 

em que os estudantes tenham uma gama de disciplinas não sequenciais com 

metodologias ativas em que possam se desenvolver em diferentes aspectos do 

empreendedorismo e da inovação. 

 SERVICE LEARNING/IDEAR: além da disciplina Projeto Desafios e das 

disciplinas do portfólio IDEAR, o Laboratório é sede das disciplinas que utilizam o 

Service Learning/IDEAR. É uma metodologia de ensino desenvolvida pela PUCRS a 

partir do Service Learning em uma parceria entre outros setores da PUCRS e o 
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IDEAR (representando a Pró-Reitoria de Graduação da PUCRS). O método tem 

como essência o desenvolvimento de projetos pelos estudantes de disciplinas 

curriculares de graduação que procuram atender uma necessidade real de parceiros 

externos. As atividades são realizadas em sala de aula com a orientação de 

professores e a participação dos parceiros, que podem ser empresas privadas, 

órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos. 

 TORNEIO EMPREENDEDOR: Com atuação há 10 anos na PUCRS, é uma 

competição anual de projetos de empreendedorismo. Em 2017, o IDEAR vem 

repensando o formato da competição para incentivar um maior caráter 

interdisciplinar. O Torneio tem como objetivo principal despertar e estimular o 

espírito empreendedor dos estudantes de graduação e pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado) das IES brasileiras e também de pessoas 

não vinculadas à graduação (público em geral). Por meio de um conjunto de ações e 

etapas, os estudantes em grupos montam projetos de negócios que são avaliados e 

selecionados para, no fim, encaminhar as melhores ideias às instituições da 

Universidade responsáveis pela concretização das ideias. 

 EVENTOS, OFICINAS, PALESTRAS, WORKSHOP, CURSOS DE 

EXTENSÃO E ENCONTROS ABERTOS À COMUNIDADE: até o momento, em 

2017, o IDEAR já realizou 42 eventos, MeetUps e encontros abertos à comunidade 

envolvendo quase 2.000 pessoas. Neste âmbito, inclui-se também atividades 

voltadas para estudantes de Ensino Médio, como o Universitário Sombra, atividades 

em encontro de lideranças estudantis e estudantes em iniciação científica júnior 

focados em empreendedorismo. 

 

 PARA PROFESSORES DA PUCRS: 

● UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA DIFUSÃO DA ATITUDE 

EMPREENDEDORA E DE INOVAÇÃO: professores podem trazer seus estudantes 

para interagir com o espaço e seus recursos em consonância com o conceito do 

IDEAR. Os professores também podem contatar o IDEAR para conhecer os 

recursos e pensar como poderiam ser utilizados por eles em suas disciplinas. 

● DESENVOLVIMENTO DE PROFESSORES: através de eventos e 

oficinas, o IDEAR busca desenvolver e estimular os professores a repensarem a sua 

sala de aula, seja utilizando algum dos recursos pedagógicos disponíveis ou 

adotando o Service Learning/Momento de IDEAR. As metodologias e recursos 

podem ser realizadas dentro e fora do espaço do IDEAR, visto que o conceito é mais 

importante do que o espaço em si, ajudando a difundir esse ideal de sala de aula 

voltada para a inovação.  

 

4.2 O ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA PUCRS 
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O Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS tem diversos 

atores, integrantes da Pró-Reitoria Acadêmica (ProAcad) ou da Pró- Reitoria de 

Pesquisa (PROPESQ). No que se refere à ProAcad, o IDEAR é o representante 

deste braço estratégico. Já a PROPESQ desenvolve uma ações coordenadas 

pela Rede INOVAPUC, onde, considerando o desenvolvimento da educação 

empreendedora do Estudante, destacam-se o TECNOPUC (Parque Científico e 

Tecnológico), a RAIAR, o Centro de Inovação e Free Zone, representada a seguir  

na figura 3. 

Figura 3: Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS 2017 

 

 

● PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - TECNOPUC 

Iniciado em 2002, o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS é um 

ecossistema de inovação com mais de 120 empresas, desde multinacionais 

até startups, reunindo mais de seis mil pessoas e promovendo a transformação de 

novas ideias em produtos e serviços. 

Promove ainda a criação e o desenvolvimento de novas empresas de base 

tecnológica e gera uma sinergia positiva entre o meio acadêmico e o empresarial, 

estimulando a interação e inovação, especialmente em quatro áreas: 

 Tecnologia da Informação e Comunicação; 

 Eletroeletrônica; Energia e Meio Ambiente; 

 Ciências Biológicas, da Saúde e Biotecnologia;  

http://www.pucrs.br/inovapuc
http://www.pucrs.br/tecnopuc/
http://www.pucrs.br/tecnopuc/
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 Indústria Criativa. 

MAIS INFORMAÇÕES: www.pucrs.br/tecnopuc 

 

 RAIAR 

A RAIAR é o ambiente de desenvolvimento de startups do TECNOPUC. Seu 

propósito é inspirar empreendedores a serem agentes de mudança social, 

encontrando na tecnologia o meio para gerar negócios de valor. 

Na RAIAR, o empreendedor encontra espaço para desenvolver o seu 

negócio, desde a modelagem, passando pelo seu amadurecimento, até chegar à 

conexão com investidores, contando com apoio em infraestrutura (salas privativas e 

espaço de coworking) e assessorias para que as startups se insiram no mercado de 

forma competitiva. Atualmente 26 startups participam do Programa de 

Desenvolvimento, sendo que, desde 2003, mais de 90 empresas passaram pela 

RAIAR. 

OPORTUNIDADES PARA ALUNOS/EMPREENDEDORES: 

● PROGRAMA STARTUP GARAGEM: Programa de modelagem de 

negócios, para equipes de empreendedores que possuam uma ideia ou estejam 

iniciando uma startup. O Programa ocorre uma vez ao ano, iniciando suas atividades 

no início do segundo semestre. 

● PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS: Programa com 

chamada aberta ao longo do ano, para startups que já estejam pelo menos em fase 

de prototipação e que queiram desenvolver seus negócios no ambiente de inovação 

da PUCRS. 

● CENTRO DE INOVAÇÃO (CI): Resultado de uma parceria firmada entre 

a Microsoft e a PUCRS, busca promover a qualificação de organizações, de 

profissionais e estudantes, por meio de mecanismos que fomentem o uso eficiente e 

inovador de Tecnologias da Informação (TI). O Centro atende tanto a estudantes, 

facilitando sua inserção no mercado de trabalho, como a empreendedores, 

fomentando a criação e o desenvolvimento de empresas inovadoras na área de TI, 

bem como empresas consolidadas que buscam a capacitação de seus profissionais 

ou a aplicação de novas tecnologias. 

OPORTUNIDADES PARA ALUNOS/EMPREENDEDORES: 

http://www.pucrs.br/tecnopuc
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● PROGRAMA STUDENTES TO BUSINESS (S2B): O objetivo do 

Programa é fazer a ligação entre novos profissionais em busca de uma oportunidade 

no mercado e empresas com demanda de mão de obra qualificada. Para isso, o 

Programa prevê capacitação em tecnologia Microsoft nas áreas de Banco de Dados, 

Desenvolvimento de Sistemas Web, Teste de Software e Windows Server. O 

programa ocorre duas vezes ao ano, com inscrições no início de cada semestre. 

● CURSOS DE EXTENSÃO: Capacitações rápidas nos períodos de férias 

(janeiro e julho), com valores acessíveis em diversas áreas da tecnologia da 

informação (C#, ASP.NET, metodologias ágeis, Windows 8 entre outros). 

● INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (IDEIA): No IDEIA, 

os estudantes, professores, pesquisadores e empreendedores encontram apoio para 

o desenvolvimento de projetos de pesquisa cientifica e tecnológica, com as 

diferentes unidades da Universidade. São oferecidos infraestrutura laboratorial, 

espaço físico para hospedagem de projetos de pesquisa e desenvolvimento de 

protótipos, como Free Zone, um Maker Space destinado a prototipação de produtos 

e serviços. 

SERVIÇOS OFERECIDOS PARA PROFESSORES/PESQUISADORES:  

● Incubação de projetos de pesquisa; 

● Serviços em equipamentos científicos; 

● Análise de viabilidade técnica para confecção de protótipos; 

● Desenvolvimento de protótipos; 

● Serviços de Microscopia Eletrônica e Metalografia; 

● Divulgação de editais de diferentes agências de fomento; 

● Recursos computacionais para processamentos de Alto Desempenho. 

OPORTUNIDADES PARA ALUNOS/EMPREENDEDORES: 

● FREE ZONE: Maker space para prototipação de produtos e 

serviços. Alunos, professores, pesquisadores da PUCRS e empresas do Tecnopuc e 

da Raiar podem testar ideias e provarem conceitos. 

O Free Zone conta com equipamentos variados de diferentes portes e nas áreas 

de mecânica, eletrônica e maqueteria, contando com impressoras 3D, corte a laser, 

serras, softwares para modelagem tridimensional de projetos e design, ferramentas 

e softwares para testes. 

4.3 PROJETO DESAFIOS: INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - ESTRUTURA 

PARA PROPOSIÇÃO DE NOVOS DESAFIOS PELAS UNIDADES ACADÊMICAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

I. A disciplina integrará o projeto pedagógico do curso proponente. 

http://asp.net/
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II. A disciplina ficará sempre no centro de custo da unidade acadêmica 

proponente. 

III. As aulas do Projeto Desafios podem ser ministradas no LabTear ou IDEAR, 

ou em outros espaços. 

IV. Esta é uma disciplina teórico-prática e, por isso, não possui G2.  

CONTEÚDOS: 

Divididos em três módulos:  

 Módulo I – Despertar para o empreendedorismo e atitude empreendedora; 

 Módulo II – Desenvolvimento do conceito de problema/solução focado no Desafio 

Temático; 

 Módulo III – Ideação e construção da proposta de solução; sensibilização para 

planejamento de carreira. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 Através da metodologia de aula invertida (“Flipped Classrooms”), propõe-se 

que os alunos interajam com os conhecimentos em sala de aula e consolidem o 

aprendizado teórico através de leituras e atividades a distância via Moodle. Também 

serão adotadas estratégias de estudos dirigidos, seminários, dinâmicas de grupo 

com os recursos e ferramentas mencionados no conteúdo programático, visitas a 

campo e interação com público-alvo, palestras, construção de proposta de resolução 

de problemas a partir da metodologia do Design Thinking (BROWN, 2010). Para 

conteúdos que precisem de uma apresentação preliminar, haverá aulas guiadas pela 

exposição dos professores. 

 

 

RECURSOS DO IDEAR À DISPOSIÇÃO DOS PROFESSORES: 

 Little Bits: blocos de circuitos para prototipagem e estímulo à inovação;  

 The Extraordinaires Design Studio: para a etapa de ideação e estímulo da 

criatividade dos alunos;  

 Lego: para desenvolvimento de competências de trabalho em grupo e 

entendimento do processo de feedback do empreendedorismo;  

 Cards de delegação: para discussões sobre ambiente de trabalho e gestão 

de equipes para inovação, a partir do material de Jurgen Appelo/ 

Management 3.0 

 Jogo de tabuleiro Startup Fever: para estimular as competências de 

tomada de decisão e estratégia; 
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 Pitch It!: criatividade, comunicação e argumentação para negócios;  

 TinkerBots: blocos para criação de pequenos robôs para prototipagem;  

 Dados de criatividades: estimulo para o pensamento divergente;  

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação do desempenho individual e participação do aluno nas atividades 

desenvolvidas em aula (exercícios práticos). Apresentação de projeto. Disciplina 

prática, sem G2, com média de aprovação 5,0. 

 Três instrumentos serão utilizados para avalias os alunos: 

d) Participação em sala durante as aulas – serão utilizados os critérios frequência, 

pontualidade e participação; 

e) Uma avaliação individual; 

f) Um trabalho em grupo – Elaboração de Projeto. 
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