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Resumo 

  O acelerado avanço tecnológico do mundo contemporâneo vem possibilitando várias vertentes 

de trabalho e possibilidades de desenvolvimento para diversos públicos o que pode implicar em 

um impacto positivo em nossa sociedade. O trabalho com a inovação e com várias formas de se 

fazer negócios cresce a cada dia através do aporte que a tecnologia traz, com o amplo alcance 

que iniciativas ganham através da rede e do poder das interações sociais para a geração de 

multiplicadores que o ciberespaço pode oferecer (LEVY, 1996). Entretanto, esse avanço ainda 

não é sentido ou aproveitado pela maioria de nossa população que vive a mercê do 

desenvolvimento, sem acesso a oportunidades e sem sensibilização para entender e aprofundar 

o poder transformador e de alcance que o avanço tecnológico pode oferecer a nossa sociedade. 

Em uma lista de 144 nações, o Brasil está na 60° posição no quesito de uso da tecnologia como 

canal de aprendizagem e inovação, mesmo sendo o 7° mais conectado a rede do mundo 

(SOCIAL GOOD BRASIL, 2015). Essa situação apresentada vai além do quesito da exclusão 

social ou digital do nosso povo.   

Introdução 

   A inclusão social e digital nesses tempos ganha um status funcional, é preciso ir além do 

acesso e domínio tecnológico como se pensava outrora, mas possibilitar um acesso ao domínio 

eficiente do uso dessa tecnologia já acessada por nosso público e sociedade. De acordo com uma 

definição sobre o contexto e significado da palavra inclusão os autores conceituam:  

            “Significa contar com indivíduos mais instruídos, participativos, com 

maiores condições de empregabilidade e de autogestão. Assim a capacitação 

tecnológica dos indivíduos visa investimentos em capital humano e, a custos mínimos, 

a constituição de sujeitos autogestores. Além disso, [...] se constitui em um campo 

fundamental para a consolidação de ações que visam trazer o maior número possível 

de indivíduos para um lugar comum, onde a regulação e o controle pode se dar de 

forma mais efetiva, a capacitação tecnológica da população atrelada a práticas 

inclusivas permite tanto agir sobre cada indivíduo em particular, quanto sobre o 

conjunto da população que se quer governar, minimizando riscos de exclusão, sejam 
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eles digitais, sociais, do trabalho, ou da própria educação” ( BUEIRA, C; LOPES, M. 

C; 2012 p. 03).  
  

   Seguindo essa direção, esse trabalho visa relatar a experiência vivenciada durante a 

aplicação do piloto do programa de formação empreendedora de base tecnológica: da construção 

de projetos ao protagonismo, que ocorreu em dois polos de ensino no Ceará: Região Norte do 

estado e Fortaleza e região metropolitana atingindo 09 cidades cearenses em quatro meses de 

aplicação no segundo semestre de 2016. O programa é uma iniciativa da organização Social 

Brasilis – que atua sobre o empoderamento de pessoas através da educação e da tecnologia, 

construindo metodologias e programas educacionais cuja base é o empreendedorismo social 

casado à tecnologia (SOCIAL BRASILIS, 2017). O relato da vivência dessa formação, seus 

números e os projetos desenvolvidos por jovens e professores das cidades cearenses 

participantes desse processo segue no decorrer das próximas páginas.  

A Formação empreendedora de base tecnológica: da construção de projetos ao 

protagonismo  

   O programa formação empreendedora de base tecnológica: da construção de projetos 

ao protagonismo, é uma formação de 80h com cinco módulos que levam o participante a 

vivenciar um ciclo empreendedor o colocando na introdução do universo tecnológico, partindo 

para as possíveis interações sociais no ciberespaço, descobrindo e planejando sonhos em 

projetos de vida, indo para a construção dos sonhos na construção de projetos do 

empreendedorismo social e o levando a realizar a primeira ação social do seu projeto 

recémconstruído em sua comunidade (SOCIAL BRASILIS, 2017).   

   A aplicação da metodologia do programa aconteceu no decorrer de agosto a dezembro 

de 2016 seguindo uma modalidade semipresencial de ensino, onde a aprendizagem é mediada 

pelo computador através de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), através de um ensino 

híbrido, parte presencial com a presença de um facilitador mediador dos encontros e parte virtual 

na plataforma de aprendizagem – para o estimulo da tecnologia como canal potencializador de 

aprendizagem e inovação. O programa segue a nuance das metodologias ativas da educação, 

privilegiando técnicas do já mencionado ensino hibrido (mediado pelo computador), aulas 

interativas e discursivas seguindo um método de gamificação e da aprendizagem baseada por 

projetos, ou seja, o participante é desafiado a seguir fases para a elaboração de produtos que ao 

termino do programa constituirá em um projeto social ou ideia de negócio social pronto para ser 

implementado junto a seu público-alvo através dos cinco módulos de formação do programa: 1- 
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Introdução à era tecnológica, 2-Ciberespaço, educação e mundo do trabalho, 3-Projetos de vida, 

4- Empreendedorismo social, 5- Ação.  

  Esses módulos incentivam o desenvolvimento de habilidades através de conceitos 

advindos do empreendedorismo social e da aprendizagem através da rede, da criatividade e da 

inovação na proposta de trabalho com os sonhos, habilidades e aptidões dos participantes 

objetivando gerar verdadeiros protagonistas em seu contexto social e humano:  

“A tarefa da educação empreendedora é principalmente fortalecer os valores 

empreendedores na sociedade. É dar sinalização positiva para a capacidade individual 

e coletiva de gerar valores para toda a comunidade, a capacidade de inovar, de ser 

autônomo, de buscar a sustentabilidade, de ser protagonista. Ela deve dar novos 

conteúdos aos antigos conceitos de estabilidade e segurança – impregnados na nossa 

cultura, mas referentes a contextos hoje inexistentes. Atualmente, estabilidade e 

segurança envolvem a capacidade da pessoa de correr riscos limitados e de se adaptar 

e antecipar às mudanças, mudando a si mesma permanentemente” (DOLABELA, 

2015, p.65).  
  

Processo de Avaliação Metodológica  

    O processo avaliativo de analise da metodologia aplicada pelo programa de Formação 

empreendedora de base tecnológica se baseou em três pilares:   

• Avaliação pré-etiniere (sondagem das expectativas dos participantes antes 

da formação).  

• Avaliação in etiniere (avaliação qualitativa com grupo focal no decorrer 

da formação).  

• Pós-etiniere (avaliação após conclusão da formação para descobrimento 

das habilidades desenvolvidas, expectativas sanadas e impacto social).  

    Nesse processo foram utilizadas questionários, observações não-participantes e um 

grupo focal. Na avaliação de sondagem dos participantes (avaliação pré-etiniere) foi usado um 

questionário para a descoberta das expectativas e habilidades que os participantes visavam 

desenvolver no decorrer de todo o curso, 38 alunos responderam de livre interesse e a maioria 

citou que gostariam de conhecer novas ferramentas de empreendedorismo e negócios (42,1%), 

23,7% querem iniciar um projeto e 13,2% tem interesse em empreendedorismo de impacto 

social. As expectativas iniciais de interesse na formação foram o empreendedorismo digital e 

tecnologia e a criação de startups e negócios sociais. A faixa etária do público-alvo nos dois 

polos variou dos 16 aos 46 anos em que 50% eram educadores sociais ou professores, 40% 

estudantes de ensino médio ou universitários e 10% administradores ou demais profissionais. 
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Desse público, 86% usaram a tecnologia para aprendizagem pela primeira vez e 65% deles 

querem empreender, iniciar um projeto social ou negócio de impacto social.  

  No decorrer da formação foram realizados dois grupos focais para ouvir 

qualitativamente as opiniões e pontos de vistas dos envolvidos nos dois polos de ensino, onde 

podemos destacar nos fragmentos abaixo depoimentos que englobam a maioria das opiniões 

mencionadas pelos participantes:  

 “Estou amando o curso, ele me ajudou a expandir os meus conhecimentos e expandir 

minha cabeça para fazer coisas que antes achava impossível, como criar um projeto para 

trabalhar com mulheres em minha comunidade.” (L.F. Aluna turma Fortaleza)  

 “Superou todas as expectativas, me sinto grato pela confiança em nossos projetos e 

ideias”. (M.P Turma Sobral).  

    Na última etapa do processo, voltou-se a aplicação de questionário para avaliação e 

comparação final com os relatos iniciais dos participantes da formação, observando o que de 

fato em habilidades haviam sido desenvolvidas, se o objetivo de cada participante havia sido 

atingido e que resultados geraram.  

• 74% dos alunos alegaram que uma plataforma de aprendizagem facilitou 

o acesso ao aprendizado.  

• 50 ideias de projetos surgiram – 20 empreendimentos já validados e 83% 

deles são negócios de impacto social ou projetos sociais.  

   Conforme mostrado nos números acima, o impacto mensurado pelo processo avaliativo 

do programa se mostrou positivo no que tange ao uso dos questionários e grupo focal com os 

participantes e durante as observações não-participantes realizadas nos polos de ensino que 

receberam a metodologia, reservou-se a observação da interação dos alunos com a metodologia 

dinamizada, relatos e participações durante as aulas e desempenho durante o desenvolvimento 

das atividades presenciais. No decorrer de cinco encontros presenciais foi observado uso de 

jogos cooperativos, danças circulares, dinâmicas de grupo e produção prática para a construção 

de instrumentais de gerenciamento de projetos, cada uma dessas atividades trabalhando o quesito 

expresso pela aprendizagem significativa, aprender através da prática (FREIRE, 1992).  
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 “Gostei bastante porque deixaram a gente bem à vontade, utilizam de uma maneira bem 

didática, fazem com que pudéssemos expor nossas opiniões. Resumindo, nos deram espaço e as 

dinâmicas foram ótimas.” (J.F. Turma Sobral).  

“Aulas dinâmicas e interativas”. (T.V Turma Sobral).  

   O processo avaliativo da metodologia se baseou na construção de cinco macro 

indicadores que orientaram o processo e a condução da avaliação durante todo o programa, são 

eles:  

1- Interesse inicial – coeficiente do interesse central que leva o participante a se interessar 

a cursar a formação.  

2- Principais habilidades – coeficiente das principais habilidades desenvolvidas apontada 

no processo avaliativo.  

3- Desenvolvimento em EaD (Educação à Distância) – número de participantes que 

utilizaram a EaD pela primeira vez e continuarão a utilizá-la no futuro para 

aperfeiçoamento.  

4- Protagonismo – número de certificações, instrumentais e projetos realizados.  

5- Replicabilidade (Escala) – número de cidades e faixa etárias participantes.  

  

   

Resultados:  

  

      

  

  

  

        Alunos no polo de Sobral - CE em aula sobre pr ojetos  de vida.   
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   A turma A do programa teve como sede a cidade de Sobral em parceria com o Centro 

de Educação à Distância do Ceará (CED) e a turma B no equipamento público destinado a 

juventude Cuca Barra – centro de esporte, lazer e cultura da Rede Cuca pertencente a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, ambos na modalidade semipresencial utilizando como plataforma 

virtual de aprendizagem o SOLAR – ambiente virtual de aprendizagem do Instituto UFC Virtual 

– Universidade Federal do Ceará. Foram ofertadas 100 vagas para o polo de Sobral e região, 

abertas através de edital público, uma média de 200 pessoas se inscreveram no edital e um 

público mobilizado de mais de 4.500 pessoas somente na região Norte em um mês de divulgação 

pela internet e redes sociais. Para a turma B foram ofertadas 30 vagas para público geral de 

jovens, líderes comunitários da comunidade da Barra do Ceará e professores. Em duas semanas 

28 das 30 vagas ofertadas foram preenchidas com divulgação somente pela internet e redes 

sociais.  

   No decorrer do programa foram percebidos alguns problemas quanto ao uso da 

plataforma virtual de aprendizagem, mesmo sendo todos os alunos alfabetizados digitalmente e 

com acesso aos meios tecnológicos em smartphones e computadores, o fator falta de domínio de 

ferramentas e habilidades de interação, a falta de prática em aprender e até mesmo de pesquisar 

algo usando os meios tecnológicos representou algo extremamente novo para 86% de todos os 

participantes do programa, número esse considerado alarmante para o atual cenário de 

acessibilidade da maioria da nossa população, que tem se elevado nos últimos anos. Além disso, 

a pouca interação nos fóruns de discussão finais da formação e o trabalho com prazos de envios 

dos trabalhos pela ferramenta portfolio também foi um fator de cuidado por parte dos tutores 

que conduziram ambas as turmas. Mais uma vez a falta de habilidades para a prática de estudos 

em um ambiente virtual ou usando a tecnologia é uma cultura ainda deficitária e que precisa ser 

ainda incentivada. Entretanto, isso representou apenas uma porcentagem dos participantes e os 

alunos com 100% de aproveitamento no ambiente virtual e nas aulas presenciais concluindo sua 

formação em tempo hábil culminaram a formação com a apresentação de suas ideias de projetos 

e seus primeiros resultados para uma banca de especialistas para receber sugestões e feedbacks 

para a continuidade de suas iniciativas, momento que encerrou todo o processo metodológico de 

formação em ambas as turmas:  
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Conclusão:  

       A união do empreendedorismo social à tecnologia como forma de aprendizado 

resultou em um trabalho para o desenvolvimento da visão crítica e social dos envolvidos que 

iniciaram a visualizar problemáticas de seus contextos e pensar soluções possíveis para execução 

de suas ideias de projetos. Através de técnicas de construção e execução de projetos as primeiras 

ações e a busca pelos primeiros resultados das ideias dos participantes resultaram em projetos 

ousados em seu meio social, como um grupo de contação de histórias que utiliza a rede para 

promover discussões, uma plataforma virtual para empreendedoras negras ambas as ideias de 

Fortaleza-CE, mais um aplicativo para acompanhamento de processos eleitorais na cidade de 

Tianguá-CE e a ideia de um aplicativo para dicas e acompanhamento de nutrição saudável para 

universitários na cidade de Sobral-CE, foram algumas das ideias de projetos que tiveram seus 

primeiros resultados mensurados pelo programa.   

   A metodologia foi contemplada pelo prêmio Ozires Silva de empreendedorismo 

sustentável na categoria empreendedorismo na educação em fevereiro de 2017 em Curitiba-PR, 

representando um marco de reconhecimento, sucesso e impacto que a execução do programa 

trouxe para o desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos, tal como para o impacto 

social  e regional nos polos que receberam a metodologia no decorrer do segundo semestre de 

2016.  
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