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Resumo 

 
A proposta do projeto tem por objetivo fomentar a prática da gestão empreendedora nas 

escolas. O empreendedorismo no Brasil começou a se desenvolver na década de 90 e 

permanece em evolução contínua, não só no meio empresarial, mas também no 

educacional. Acreditamos que esse projeto de capacitação de professores da rede pública 

municipal, abrirá um horizonte para o desenvolvimento do empreendedorismo educacional 

nas escolas, tornando os professores melhor capacitados e preparados para despertar nos 

alunos o espírito empreendedor, de forma a estimular a inserção no mundo do trabalho, por 

meio de uma postura empreendedora. A proposta foi embasada em referências 

bibliográficas. A discussão da proposta foi contextualizada à partir dos conceitos de 

empreendedorismo, educação empreendedora, do papel do professor na educação 

empreendedora e importância das tecnologias para a educação empreendedora. Por fim, o 

desenvolvimentos da propostas do projeto de planejamento de um curso de 

empreendedorismo para professores da rede pública de ensino. 

 

 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Educação empreendedora; Tecnologias. 
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Introdução 

 

Este trabalho faz parte do trabalho de conclusão do curso em educação 

empreendedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro em parceria 

com SEBRAE, visando qualificar docentes na área de educação voltada ao 

empreendedorismo. 

Desta forma, proponho a criação de um curso inovador para docentes e 

gestores da área da educação, visando o desenvolvimento de ferramentas que 

fortaleçam as características essenciais do comportamento empreendedor como    

a criatividade, liderança, ousadia, motivação, responsabilidade por resultados, 

comunicação eficaz, capacidade de negociação e persuasão. 

Para tanto, busquei estudar as questões relacionadas ao mundo pós- 

moderno, as transformações tecnológicas dos últimos tempos e suas implicações na 

sociedade. Dominar a tecnologia hoje é algo imprescindível, tanto no contexto 

pessoal, quanto da vida cotidiana. 

A crise econômica mundial e atual, vem provocando o aumento do nível de 

desemprego, especialmente na faixa juvenil, onde a desigualdade salarial é a 

materialização desta realidade. Tal crise, atrelada ao contexto da desigualdade 

social tem levado muitos jovens a investir em conhecimentos que levam ao 

empreendedorismo. 

A transformação do chamado “emprego” em “projeto”, implica em analisar 

as tendências necessárias para o futuro cenário, desenvolver um processo de 

aprender a aprender para, então, realizar e se realizar. 

A hipótese deste estudo é que a capacitação de professores utilizando aulas 

mensais na modalidade a distância, por um semestre, incluindo dinâmicas, 

exposições, e leituras, possa contribuir para que estes utilizem diferentes recursos 

em suas próprias práticas docente, através da participação efetiva e fundamentada 

do tema. 

O texto está estruturado da seguinte forma: capítulo I, aborda conceitos 

teóricos de empreendedorismo e educação empreendedora. O capítulo II, descreve 
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o professor na educação empreendedora, as tecnologias e a educação 

empreendedora. Capítulo III, apresenta a proposta de inovação no curso de 

empreendedorismo para os professores. 

 
Capítulo 1. A importância do empreendedorismo para a área 

educacional 

 
1.1 Contextualizando o empreendedorismo 

 
 

Sabemos que nos últimos tempos houve uma grande disseminação do tema 

empreendedorismo. Este crescimento pode ser justificado, em parte, pelos avanços 

tecnológicos, que ampliaram as oportunidades de criação de um negócio próprio. 

Dentre os fatores que colaboram para o atual interesse em torno desta temática, 

merece destaque o aumento da taxa de desemprego, ou seja, sem alternativa de 

inserção profissional, o empregado insatisfeito ou o desempregado, começam a 

pensar em criar seu próprio negócio. 

O empreendedorismo tem uma longa tradição em centros de ensino da 

Europa, Estados Unidos e Canadá. “No Brasil, o tema vem disseminando-se com 

rapidez, bem como ampliando os seus espaços entre o governo, o meio empresarial 

e as instituições representativas de classe e de ensino” (DUARTE et al., 2004, p. 8). 

De acordo com Dornelas (2008), o momento atual pode ser chamado de 

“era do empreendedorismo”, pois os empreendedores estão eliminando barreiras 

comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando conceitos econômicos, 

criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e 

gerando riquezas para sociedade. 

Um bom planejamento e uma equipe competente e motivada são 

ingredientes poderosos que, quando aplicados no momento adequado, podem gerar 

negócios grandiosos em um curto espaço de tempo. Tais perspectivas respondem 

pelo crescente aumento do número de empreendedores (DORNELAS, 2008). 

A importância do empreendedorismo para melhorar a economia e ampliar 

as possibilidades de geração de renda são entendidas, segundo Dornelas (2008), 
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como a melhor maneira para incentivar a abertura de novos negócios e o 

desenvolvimento de novas ideias. 

Para Saraiva (2015), falar em empreendedorismo implica necessariamente 

falar no elemento central de toda a atividade empreendedora, o empreendedor. Ele 

precisa estar equipado para perceber aquilo que o caracteriza, o motiva, e que o 

define em termos de atitudes, comportamentos e formas de estar. 

Malheiros (2009) cita que o empreendedorismo é uma forma de geração 

de renda, o melhor jeito de incentivar o empreendedorismo é estabelecer uma 

cultura empreendedora nas escolas, que são as bases de formação do indivíduo. 

Portanto, o ensino do empreendedorismo no ensino médio é uma proposta 

inovadora, que busca mostrar aos jovens em formação, a importância deste 

conhecimento para seu futuro profissional. 

Para que esse projeto se desenvolva em todas as escolas, em especial nas 

públicas, existe necessidade do apoio dos governantes. Vejo que é difícil afirmar 

que as pessoas nascem empreendedoras, acredita-se que as pessoas possam se 

tornam empreendedoras, por aprenderem e estarem inseridas em um ambiente mais 

empreendedor como, por exemplo dentro das escolas. 

Segundo Zardo (2016), existe uma enorme pressão sobre os governantes, 

vinda da sociedade, como empresa, escolas e instituições, para que se incentive o 

empreendedorismo. Observa-se que muitos que abrem novas empresas são 

desempregados, que se veem sem saída para se inserir novamente no mercado e por 

esta razão, pensam em tentar um negócio próprio. Muitas dessas pessoas abrem 

pequenos negócios sem qualificação alguma. Entendemos que, se existissem mais 

programas para desenvolver o empreendedorismo, talvez esses empresas pudessem 

se manter com o planejamento econômico e técnico adequados. 

Sendo assim, para que se criem oportunidades de trabalho produtivos e 

decentes, seria necessário estimular atitudes e comportamentos empreendedores, 

gerando assim, novos e viáveis negócios e promovendo um maior crescimento 

econômico, que possa responder de maneira positiva, ao desafio colocado pelos 

enormes desequilíbrios do mercado de trabalho. 
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Empreender não é uma palavra muito encontrada, especificamente no 

ensino médio. Embora o empreendedorismo seja uma área de estudo que vem se 

destacando, observa-se que a sua aplicabilidade, para alunos do ensino médio, 

ocorre de forma tardia. Isso acontece de forma tardia, porque os governantes não 

tem projetos específicos que faz obrigatórios em todas as escolas de nível médio 

(COAN, 2011). 

O empreendedorismo deveria ser introduzido desde o ensino fundamental, 

creio que quanto mais cedo ensinar o aluno a ser autônomo, cooperar mais em 

equipe, despertar nele a vontade de se aperfeiçoar, crescer, criar, liderar e outros 

fatores importantes para quem almeja se tomar um empreendedor. (DORNELLAS, 

2008). 

Diante do exposto, entendemos que a temática da educação empreendedora 

é relevante e pode contribuir na fundamentação de teorias e práticas do 

empreendedorismo (ARANHA, 2009). Outro ponto necessário de se aprofundar é 

o estudo da temática empreendedora entre os docentes. 

A proposta aqui apresentada tem o objetivo de qualificar os professores da 

educação do ensino médio para que eles possam ter conhecimentos sobre a 

educação empreendedora e para ensinarem aos seus alunos formas de solucionar 

problemas, aliando o saber teórico ao prático, estimulando os alunos a criarem 

ideias que promovam mudanças empreendedoras. (DARÉ, 2003). 

A proposta aqui apresentada é de um projeto para ser aplicado nas escolas 

de ensino médio municipal, visando desenvolver as práticas do empreendedorismo 

no ambiente escolar. Tal ideia busca, instrumentalizar o professor com ideias de 

aulas inovadoras e atitudes proativas. Acreditamos que este projeto pode preparar 

melhor os alunos e ajuda-los nas suas escolhas e decisões. 

Segundo Dolabela (1999), a educação empreendedora parte de duas 

premissas, uma é considerada o valor do todo e de todos, ou seja, o envolvimento 

de todos os profissionais da instituição e o alinhamento de suas atitudes; a outra 

premissa é a integridade, alcançada quando se mobiliza cada ação do cotidiano em 

direção ao maior alinhamento possível entre o que pensamos e desejamos, ou  seja 

o ideal é que cada um possa atuar naquilo que lhe dará mais prazer e ao mesmo 
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tempo, fazer o melhor, com maior eficiência e empenho, gerando crescimento, 

emprego, inovação para todos. 

De acordo com Dornelas (2008), o surgimento dos primeiros indícios do 

empreendedorismo começou no século XVII, na França, onde os chamados 

empreendedores tinham acordo contratual com o governo para realizar a produção 

de seus produtos. Richard Cantllon, foi um importante escritor e economista da 

época e considerado um dos criadores do termo empreendedorismo, diferenciando 

o empreendedor do capitalista (aquele fornecia capital). 

Um dos mais importantes economistas do século XX, o austríaco Joseph 

Schumpeter, definiu o empreendedorismo como uma reforma do processo 

“criativo-destrutivo” do capitalismo, capaz de tornar os indivíduos nos próprios 

agentes de mudança na economia. (COMISSÃO EUROPEIA, 2006). 

Empreendedorismo é um processo que pode ocorrer naturalmente, como 

uma ideia que encontra uma oportunidade e que resulta no empreendimento. O 

conceito surgiu no Brasil quando a economia dos anos 90 começou a crescer e, com 

isso, impulsionou a aberturas de pequenas empresas. À partir de então, começou a 

surgir novos empreendedores, entendido como aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio (DORNELAS, 2008). 

Para Dolabela, 1999: 

A essência do empreendedorismo hoje em dia é a busca de 

oportunidades inovadoras. Para isso, as pessoas não precisam ter 

um dom especial, como se pensava no passado. Pelo contrário, 

qualquer pessoa pode aprender o que é ser um empreendedor de 

sucesso. (DOLABELA, 1999, p. 25). 

 

O empreendedor é definido por Dornelas (1999, p. 34), como alguém que 

sabe o que quer fazer e em que contexto será feito. Ao definir o que vai fazer, ele 

leva em consideração seus sonhos, desejos, preferências, o estilo de vida que quer 

ter. Assim, “o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa 

aos fatos e tem uma visão futura da organização”. 

Os conhecimentos sobre empreendedorismo podem ajudar a administrar os 

diferentes contextos, como ter visão e percepção para identificar as oportunidades 

(LOPES, 2010). As pessoas, ao ter as suas habilidades e competências 
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desenvolvidas, se tornam mais preparadas para vencer os desafios que surgem. Isso 

não significa dizer que as dificuldades deixarão de existir, mas com conhecimento, 

habilidade e competência adequadas, a solução de problemas torna-se mais fácil. 

Desta forma, entende-se que a promoção do empreendedorismo entre os 

jovens deve ser incentivada e desenvolvida desde cedo na educação escolar, 

devendo ser implementada desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao ensino 

superior. Como demonstrado por diferentes autores, não basta apenas ter vontade 

de se tornar um empreendedor, é necessário contar com orientações e preparação 

adequadas para se chegar ao sucesso, o que inclui buscar conhecimentos sobre o 

assunto nas instituições que oferecem novas ideias de como empreender. 

 
1.2 A educação empreendedora 

 
 

Os aspectos ligados ao empreendedorismo são, a iniciativa de criação de um 

novo negócio; a utilização criativa dos recursos disponíveis, visando transformar o 

ambiente social e econômico; a aceitação de riscos e da possibilidade de fracassar 

e, principalmente, a abertura de novos caminhos e canais para aprender e/ou 

aprimorar a aprendizagem. (DORNELAS, 2008). 

O empreendedorismo na educação não tem nada a ver com o modelo 

clássico de educação, aquele que consiste em formar pessoas com muitos 

conhecimentos e habilidade, porém com poucas atitudes, ela está relacionada ao 

aprendizado a construção de saberes considerando a formação de um ser humano 

que saiba pensar, agir, inovar. Com essas aprendizagens passa a construir um 

comportamento empreendedor. (COAN, 2011). 

O desafio da educação empreendedora consiste, não em considerar apenas 

os limites da formação técnica e profissional que operam na base dos processos 

produtivos e serviços e nas próprias relações sociais, mas, sobretudo, criar atitudes 

e comportamentos proativos, como ter iniciativa, buscar a eficiência e o dinamismo. 

(ZARDO, 2016). 

Sendo assim, pode-se afirmar que o empreendedorismo é uma 

aprendizagem realizada ao longo da vida, e a melhor forma de aprender e 



PUC Rio 

 

 

desenvolver estes ensinamentos é combinar experiências de vida com atividades 

educativas. 

A Educação Empreendedora busca gerar atitudes e ações empreendedoras 

nos alunos: 

Nesse quadro, a ação empreendedora caracterizada desde sempre 

pela capacidade de gerar novos conhecimentos, a partir de uma 

base da experiência de vida do indivíduo, (não só do saber 

técnico-científico ou know-how), deixa de ser exceção e torna-se 

necessidade para todos (DOLABELA, 2003, p. 22). 

 

O apoio à educação empreendedora adotada pelo Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE), contribui para o processo de formação e 

aperfeiçoamento de jovens, potenciais futuros empreendedores, encorajando e 

incentivando as suas habilidades empreendedoras, como o desejo de buscar 

mudanças, interagir, explorar a oportunidade de negócio. 

O empreendedorismo aliado à educação pode contribuir para o 

desenvolvimento local, como possibilitar a criação e a sustentação de novos 

negócios inovadores. No que se refere ao aspecto local e cultural, amplia a 

possibilidade de desenvolver o empreendedorismo como uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento econômico e para a transformação social, já que 

o surgimento de novas empresas acarreta a geração de novos empregos. 

Para Melo & Froés (2001), as empresas necessitam, cada vez mais, agir com 

responsabilidade social em seus negócios. O objetivo da responsabilidade social nas 

empresas é construir um mundo melhor para toda sociedade, como por exemplo, 

envolver-se em causas humanitárias e sociais, criar oportunidades, compartilhar 

recursos e contribuir para o desenvolvimento humano. 

Entendemos, portanto, que o empreendedorismo pode contribuir para que 

os jovens assumam uma postura proativa e se tornem grandes empreendedores. Tal 

entendimento passa pela necessidade de formação de professores, que visa capacitá- 

los para transmitir a educação empreendedora. 

Embora o fenômeno do empreendedorismo seja antigo, o debate em torno 

do tema atingiu relevância, tanto na discussão acadêmica, quanto no âmbito de 

políticas públicas, apenas nos últimos 20 anos no Brasil. De acordo com Dolabela 
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(1999), a primeira disciplina de empreendedorismo de que se tem notícia, surgiu 

em 1981, na Escola Superior de Administração de Empresas da Fundação Getúlio 

Vargas, São Paulo, por iniciativa do professor Ronald Degen. Com o nome “Novos 

Negócios”, a disciplina foi desenvolvida com base em pesquisas com 

empreendedores realizadas pelo autor e ministrada de 1981 a 1987. 

Outra instituição que também apoiou a educação empreendedora foi a 

Universidade Federal de Santa Catarina, que com a implantação do curso de 

Administração em 1995, incluiu no currículo três disciplinas, que contemplaram 

conteúdos empreendedores e estavam assim distribuídas: 

No primeiro ano, a disciplina “Criação e desenvolvimento de 

novas empresas”; no quarto ano, a disciplina “Administração 

frente a novos cenários mundiais” e, a disciplina 

“Empreendimentos e modelos de negociação”. A proposta 

contemplava duas dimensões: a dimensão tempo e a dimensão 

espaço, sendo que a “dimensão tempo”, considerava a velocidade 

em que os processos de mudança se materializavam e a 

“dimensão espaço” considerava “a era multimídia, da cibernética 

[...] no processo da vida associada” (UFSC, 1995). 

 

A proposta da faculdade UFSC, foi incrementar as disciplinas inovadoras 

na grade do curso de administração, visando aplicar no curso de administração a 

visão empreendedora. A seguir, refletiremos sobre o percurso histórico e social da 

educação empreendedora. 

Infere-se que a educação empreendedora é uma ferramenta que aplicada ao 

contexto da educação tem como proposta gerar reflexão sobre projetos de vida e de 

carreira, instigando os novos aprendizes a fazerem parte de um negócio ou ter seu 

próprio empreendimento. 

 
1.3 Contexto sócio histórico da educação empreendedora 

 
 

O mundo globalizado tem levado a construção de novos paradigmas para as 

mais diversas áreas de atuação, inclusive a educacional. Com isso a inserção de 

novas metodologias, práticas educativas de uma educação empreendedora se faz 

necessário no acompanhamento da evolução dos tempo contemporâneos. 
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O tema empreendedorismo teve inclusão nos currículos do ensino 

fundamental e médio, em junho de 2011, apresentado à Câmara Federal do projeto 

de Lei nº 1673/11, de autoria do deputado Ângelo Agnolin, a ementa acrescenta ao 

art. 26 da Lei nº 9.394/1996, §10º. À partir de então, o tema Educação 

Empreendedora passou a compor os currículos de algumas das escolas públicas e 

privadas. 

Hoje, cada estado trabalha de uma forma diferente a questão da educação 

empreendedora nas escolas, é uma ação que envolve as escolas, os professores e os 

governantes. Portanto, entre as diretrizes da lei, está o desenvolvimento de ações 

internas nas escolas, de parcerias com universidades e com instituições que atuam 

no fomento e apoio à empreendimentos de pequeno porte. (MENDES, 2008). 

O empreendedorismo nessa perspectiva de ensino, deve levar em 

consideração que: 

(...) o sistema educacional terá de ampliar seu currículo para 

além de conhecimentos técnicos e científicos, indispensáveis e, 

ao mesmo tempo, menos suficientes para a inserção do homem 

no mundo do trabalho. (LAVIERI & CUNHA, 2008, p. 38). 

 
O sistema educacional relacionado ao empreendedorismo, está mais ligado 

ao ensino técnico e acadêmico, atualmente no Brasil, mas entendemos que ele deve 

ser uma causa de toda a escola e dos professores, em todos os níveis de ensino. O 

crescimento da educação brasileira tem possibilitado novos olhares e práticas 

educativas, como é o caso do empreendedorismo na educação, uma nova forma de 

educar, tendo como foco a construção de novos saberes essenciais para a vida 

profissional. 

 
Capítulo 2. Educação empreendedora na qualificação de docentes 

 

2.1 O professor na educação empreendedora 

 
 

Entendemos que a educação empreendedora contribui para a construção de 

um novo perfil de estudante. Assim, se o conceito de empreendedorismo puder ser 
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incorporado desde muito cedo, pela criança, amplia-se as suas possibilidades de 

ação no mundo, com este olhar. Mas, para que esta ideia seja bem sucedida, é 

preciso, primeiro, preparar os docentes, para que eles possam entender e transmitir 

este conceito, em toda a sua extensão e profundidade. 

O Curso de especialização Lato Sensu de Educação Empreendedora, o qual 

estou cursando, baseia-se na compreensão de que o empreendedorismo é uma 

ferramenta prática para começar um novo negócio, já que a maioria dos novos 

empreendedores precisam de algum tipo de ajuda e conhecimentos em gestão e 

administração. 

A educação empreendedora tem como característica principal a capacidade 

de construção de novos conhecimentos. Segundo Nogueira (2001), ao levar o 

empreendedorismo para dentro da escola, uma das primeiras providencias, é a 

escola compor a aplicação de tecnologias de forma integrada aos conteúdos 

diversos das disciplinas. 

Nesse contexto, Dolabela (2003) acrescenta que: 

A ação empreendedora caracterizada desde sempre pela 

capacidade de gerar novos conhecimentos, a partir de uma base 

da experiência de vida do indivíduo, (não só do saber técnico- 

científico ou know-how), deixa de ser exceção e torna-se 

necessidade para todos. (DOLABELA, 2003, p. 22). 

 

A proposta de trazer a ação empreendedora para todos, traz a possibilidade 

de formar e despertar nos alunos, o espírito e o interesse empreendedor, no âmbito 

escolar. As propostas de Educação Empreendedora “consistirão, basicamente, em 

se proporcionar condições para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras 

em crianças, adolescentes e jovens adultos”. (DOLABELA, 2003, p.25). 

Acredita-se, também, que o professor precisa desenvolver suas próprias 

características empreendedoras, como a auto confiança, firmeza ao falar com os 

alunos sobre determinados temas, automotivação, ser um proativo, ter flexibilidade 

para se adaptar, assumir riscos, posições, ouvir sugestões e a perseverança. Manter 

seus propósitos, porém, sem perder a objetividade e clareza frente às situações. 

(MALHEIROS, 2003). 
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Para Lopes (2010) a educação empreendedora é um tema de relevância 

social, profissional e acadêmica. Trata-se de um conteúdo a ser transmitido e que 

precisa ser assimilado. Assim, o fundamento da educação empreendedora “é a 

busca por autoconhecimento, perseverança, imaginação, inovação e criatividade, 

características primordiais para se obter sucesso na formação empreendedora dos 

alunos”, e acrescenta: 

A educação empreendedora deverá funcionar como um processo 

de ativação da plena cidadania, de apropriação e consciência dos 

direitos individuais e sociais, das possibilidades, 

responsabilidades e do seu exercício social, centrado na ação da 

pessoa sobre o meio. (LOPES, 2016, p. 66). 

 

O professor da educação empreendedora deve ter iniciativas inovadoras em 

sala de aula, como coordenar, controlar, assumir riscos, ter conhecimento sobre o 

assunto. Dolabela & Filion (2013), desenvolveu uma metodologia, “Oficina do 

Empreendedor”, com o propósito de tornar este conhecimento adequado à educação 

escolar. Tal Educação Empreendedora, proposta pelo autor, originou a Pedagogia 

Empreendedora. Segundo o autor: 

O saber empreendedor, que agrega o saber em todas as suas 

dimensões (o saber ser, o saber conviver, o saber fazer e o saber 

conhecer), direcionado para a busca da autor realização”, 

acrescido de saber sonhar e buscar a realização do sonho. 

(DOLABELA, 2003, p. 113). 

 

Para Dolabela & Filion, (2013), os professores na educação empreendedora, 

passam a desempenhar um novo papel, o de catalisador e facilitador, cuja função é 

auxiliar os alunos a aprenderem um modo de pensar, que não seja uma simples 

transferência de conteúdo, mas que estimulem os alunos a aprenderem a aprender 

com pensamentos empreendedores. 

Henrique & Cunha (2008), defendem uma nova função do professor para a 

educação empreendedora. Nesta função, os professores precisam buscar um 

equilíbrio entre a transmissão do conteúdo teórico e a facilitação do processo de 

aprendizagem, através de aconselhamentos e orientações das propostas aos 

estudantes do ensino regular médio. 

Para Oliveira (2016), também descreve essa nova função, na educação 

empreendedora, sinalizando que os professores passam a ser vistos como líderes, 
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conselheiros ou mentores. Eles passam a estimular, inspirar, criar ou orientar ideias, 

ações concretas e colaborativas em torno das realizações dos alunos. 

O empreendedorismo é um campo de estudo ainda em desenvolvimento e, 

por isso, a educação de empreendedores não parece se adequar aos preceitos do 

modelo tradicional de ensino. Por esta razão, observamos que uma das maiores 

dificuldades dos professores ao ensinar a educação empreendedora é definir o seu 

perfil especificado, diferente da educação tradicional. Este perfil busca, não apenas 

a transmissão de conhecimentos, mas sobretudo o desenvolvimento do “saber ser e 

aprender”, evocando novas formas de relação e interação dos elementos envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem (MENDES, 2011). 

A formação empreendedora requer uma abordagem com base teórica 

associada com atividades práticas (DORNELLAS, 2008). De fato, a educação 

empreendedora vem avançando nas escolas públicas e particulares brasileiras. O 

empreendedorismo na educação visa, sobretudo, valorizar os processos 

educacionais que estimulam o desenvolvimento dos alunos, de forma que essas 

ideias inovadoras de empreender, possam contribuir para o mundo dos negócios. 

Entendemos que o empreendedorismo é um tema relevante, que permite a 

transformação revolucionária na formação dos jovens. Para Dolabela (2003), essa 

perspectiva representa a possibilidade do aluno desenvolver suas competências, 

habilidades, atitudes e poder transformador no meio em que vive. 

Empreendedores de sucesso sabem o que querem alcançar, desse forma, não 

medem esforços para se cercarem de tecnologias que ajudem nesse processo de 

desenvolvimento de seus negócios. Mas, é importante saber usar a tecnologia certa 

para cada tipo de negócio. 

Na educação empreendedora não é diferente, a tecnologia é uma grande 

aliada dos processos de aprendizagem. Sua aplicação na educação pode ser 

considerada um importante caminho para se conseguir melhores formas de 

aprendizagem, bem como, maior dinamismo das aulas. 
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2.2 As tecnologias e a educação empreendedora 

 
 

A tecnologia é o estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, 

meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios de atividade, ou seja, é 

uma técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular (SARAIVA, 2015). 

De acordo com Araújo (2002), as inovações tecnológicas e os novos paradigmas 

oriundos da reestruturação do mundo moderno, surge a necessidade de se 

incorporar o uso de ferramentais tecnológicas, implementar novas ideias de aulas, 

promover a qualificação continuada do professor, para que ele possa aprimorar 

seus conhecimentos, em consonância com as novas realidades e visando 

ajustar os seus ensinamentos. 

A tecnologia é composta de aparelhos ou ideias indispensáveis à educação. 

A tecnologia e a educação empreendedora são praticamente inseparáveis, a relação 

é tão forte que não dá para pensa-las separadamente. Percebe-se que a tecnologia 

acelera os processos de aprendizagem mas, por outro lado, ela precisa do homem 

para fazer a distinção sobre o que é bom ou ruim. 

Quanto mais diversificados os métodos e práticas de ensino, mais atraentes 

eles se tornam para os alunos construírem o conhecimento. Segundo Moran (2004, 

p. 15), “mudanças são necessárias no ensino e a tecnologia vem para auxiliar o 

ensino, no sentido de atrair, manter e inovar certos métodos para facilitar os 

professores e alunos”. 

Nos últimos dez anos a tecnologia da informação invadiu as salas de aulas 

com várias ferramentas interativas para facilitar a didática das aulas. Segundo 

Moran (1995), a tecnologia permitiu que a interatividade entre aluno e professor 

seja mais rápida e tenha maior extensão, pois chega a todos os lugares. A função da 

tecnologia é aumentar e melhorar o entendimento das alunos em relação ao 

conteúdo das aulas, é portanto, uma ferramenta é indispensável. 

Entendemos que a educação e a tecnologia andam juntas, no sentido de que 

ambos facilitam o aprendizado dos alunos em determinado conteúdo. Nesse novo 

cenário, a educação empreendedora e a tecnologia devem estar integradas para que 

o professor selecione recursos de mais fácil manuseio com um único objetivo de 
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facilitar o aprendizado ao empreendedorismo (MORAN, 2004). 

Sendo assim, a tecnologia deixa de ser apenas um item que compõem um 

negócio, é uma ferramenta educacional essencial, tanto para as escolas do ensino 

médio, quanto para os cursos de ensino superior e de pós graduações, que querem 

inovar em suas metodologias. A modalidade de ensino à distância está cada vez 

mais presente na educação brasileira e é um exemplo sobre a importância dos 

recursos tecnológico para a educação. 

A seguir apresento a proposta sobre gestão e educação empreendedora. Tal 

proposta, refere-se à criação de um plano de curso inovador na área educacional, 

direcionado aos professores do ensino médio das escolas públicas municipais. Para 

tanto, a proposta prevê a capacitação de professores para a educação 

empreendedora, na modalidade de ensino à distância, através de uma plataforma de 

ensino. 

 

Capítulo  3. Desenvolvimento da proposta do curso de gestão 

empreendedora 

 

3.1 Proposta de um plano de curso inovador na área da gestão empreendedora 

para professores do ensino médio 

A proposta de um plano inovador na área da educação empreendedora, 

busca promover atitudes e ações empreendedoras na formação de professores do 

ensino médio da rede Púbica municipal da cidade de Campo Grande, Mato Grosso 

do Sul. Tal proposta, se dará em dez escolas municipais do ensino médio, nas 

disciplinas de língua portuguesa, educação artística, sociologia e filosofia. 

Iniciamos esta proposta através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema 

educação empreendedora. O segundo passo foi pesquisar a viabilidade e a 

implementação desta proposta, quando foi realizado um levantamento de como 

melhorar os estudos do ensino médio das escolas municipais de Campo Grande- 

MS. As análises desta pesquisa demonstraram que seria viável aplicar esse curso de 

educação empreendedora em algumas escolas do município. 



PUC Rio 

 

 

O curso será proposto para dez escolas públicas municipais que, segundo a 

pesquisa realizada anteriormente, precisam melhorar o ensino nas turmas do nível 

médio. 

Primeiramente, a proposta será encaminhada à prefeitura municipal, através 

da secretaria de educação. A apresentação deste projeto defende que com o curso 

de educação empreendedora, nessas dez escolas, fará toda a diferença no 

desenvolvimento educacional dos alunos. 

Esse curso foi pensado para ser realizado na modalidade de ensino a 

distância e será ofertado por uma instituição profissional técnica especializada em 

gestão empreendedora. 

Hoje o município de Campo Grande, possui 30 escolas municipais, dessas, 

10 serão escolhidas pela secretaria de educação para participarem da proposta. A 

proposta será implantada em janeiro de 2018 e o investimento total será de R$ 

180,000,00 mil reais. 

Espera-se atingir o número de 100 vagas no total, dez vagas para cada 

escolas. A proposta visa incluir nas disciplinas de língua portuguesa, educação 

artística, sociologia e filosofia, os conhecimentos sobre empreendedorismo, a 

duração desta proposta será de seis meses. 

A secretaria de educação entrará em contato com as escolas para informar 

quais serão os professores do ensino médio que atuam nas disciplinas de língua 

portuguesa, educação artística, sociologia e filosofia. Estes irão participar do cursos 

de gestão empreendedora, se a escola tiver mais de dez professores, o critério de 

participação será sorteio. 

O curso emitirá certificado com 250 horas, que equivale a um curso de 

extensão e só será certificado o aluno (professor) que cumprir 75% de presença no 

desenvolvimentos de todo o curso. Este certificado será emitido pela instituição 

responsável pela proposta, especializada em gestão empreendedora. 

Acredita-se que o curso em gestão empreendedora pode proporcionar aos 

participantes (professores), o desenvolvimento de características relacionadas ao 

perfil empreendedor e a ampliar suas capacidades criativas para ministrar. 
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Apresentamos a seguir a mentora da proposta as etapas de implantação desta 

proposta. 

 
3.2 A mentora do proposta 

 

A Empresa Meta Cursos ofertará o Curso de Gestão Empreendedora para as 

escolas municipais da rede pública de Campo Grande-MS. Trata-se de uma empresa 

especializada em educação, que oferece cursos de gestão de negócios, gestão 

empreendedora, gestão pedagógica e atende, tanto empresas particulares, quanto 

instituições públicas. Os conteúdos do curso serão disponibilizados on-line, por 

meio de recursos multimídia (textos, vídeos, aulas narradas e web conferências), no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

Todo aluno inscrito, terá acesso ao ambiente virtual, disponibilizado pela 

empresa responsável pelo curso, por meio de login e senha para acesso. O início do 

curso será em janeiro de 2018, após a confirmação da documentação enviada pela 

secretaria de educação do município. 

O material didático do curso será elaborado pela coordenação do curso, 

juntamente com os professores de cada disciplina, que irão ministrar as vídeos 

aulas. 

Escolhemos o curso à distância pelo fato desta modalidade ser mais flexível 

para os alunos (professores), já que todos trabalham e podem, deste modo, gerenciar 

seu tempo de estudo neste curso. O tempo previsto é de 5 a 6 horas semanais. 

Entendemos que o espírito empreendedor das futuras gerações, precisa ser 

despertado. Assim, a proposta visa levar a educação empreendedora para as salas 

de aulas através do professor, como demonstraremos nas etapas a seguir. 

 
3.3 Etapas do empreendedorismo da proposta do curso para os professores 

 
O empreendedorismo tem sido um conceito chave, não só nas organizações, 

mas também na educação. Esta formação, visa melhorar a forma de ensinar os 

conteúdos das disciplinas de língua portuguesa, educação artística, sociologia e 

filosofia com mais praticidade e dinâmica nas salas de aula, utilizado o 
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empreendedorismo para despertar nos alunos, a capacidade de identificar 

oportunidades mostrando que é possível aprender a empreender nas salas de aulas. 

(DORNELAS, 2008). 

Deste modo, a ideia aqui proposta visa qualificar os profissionais 

(professores) para que eles se tornem habilitados para desenvolverem o 

empreendedorismo na sala de aula com seus alunos. 

O curso de gestão empreendedora apresenta a seguinte estrutura: 

Quadro das disciplinas 

Disciplina Horas Conteúdo 

 
Aula magna 

 
2h 

Encontro virtual Pedagógico e Metodologia 

do curso EAD; 

 

Aula 01 - Atitude positiva e 

dinamismo e habilidade na 

comunicação oral; 

 
 

25h 

Visão geral do empreendedorismo inovador 

com Atitude positiva, dinamismo e 

habilidade na comunicação oral, 

desmitificando as habilidades de ensinar o 

empreendedorismo. 

Aula 02 - Iniciativa, 

Criatividade, Habilidade em 

ouvir 

 
25h 

O empreendedorismo nasce com a 

criatividade, como despertar essa iniciativa? 

 
Aula 03 - Capacidade de 

persuasão e comprometimento 

 
 

25h 

Capacidade e Comprometimento de 

diagnosticar soluções, tomar decisões para 

o desenvolvimento da atividade, amenizar 

os riscos de falências, comprometer-se com 

o resultado da atividade. 

 
 

Aula 04 - Conceito do que é 

gestão empreendedora; 

 
25h 

Empreendedorismo: Em uma abordagem 

sobre gestão, podemos definir um 

empreendedor como uma pessoa apta a 

identificar necessidades e supri-las. 

 
Aula 05 - Conceito Mundial do 

que é Empreender; 

 
 

25h 

Mitos relacionados ao conceito de 

empreendedor, principais problemas, 

questões e desafios vivenciados pelos 

empreendedores nos diferentes contextos de 

atuação. 

 

Aula 06 - Qual a Vantagem de 

ser um Empreendedor? 

 

25h 
Estudos de casos de empreendedores 

brasileiros de sucesso. Desvendando as 

vantagens de ser um empreendedor. 

 
Aula 07 - Desenvolver e 

despertar o empreendedorismo; 

 
 

25h 

O despertar de novas ideias estão em 

Inovação de negócio, competitividade, 

sustentabilidade; análise das forças de 

mercado; Identificar oportunidades de 

negócio; Identificar necessidades dos 
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  clientes; Antecipar-se em relação à 

concorrência. 

 

 

Aula 08 - Administrar as ideias 

e desenvolver projetos; 

 
 

25h 

Inteligência competitiva de administrar as 

ideias que surgem no mercado. 

Empreendedorismo inovador sustentável. 

Noções sobre orientação a Processos. 
Gestão de Processos. 

 
Aula 09 - Desenvolver 

habilidade profissional e 

superar desafios; 

 

 
25h 

Identificação e desenvolvimento de 

trajetórias empreendedoras que comungam 

projetos comuns. Construção de uma 

ferramenta de interlocução do sujeito com a 

sua visão de futuro, articulando os seus 

desejos e demandas externas de realização. 

 
 

Aula 10 - Educação, trabalho, 

empreendedorismo 

 

 
25h 

Educação Empreendedora, posição 

estratégica no campo econômico e social no 

cenário brasileiro. Desenvolvimento de 

competências empreendedoras e a 

possibilidade de inserção sustentada no 

mundo do trabalho. 

Encerramento 3h Entrega de um relatório final do curso 
 

Fonte: Elaborada pela autora da proposta 

 
 

3.4 Objetivo 

 
 

O objetivo da proposta é oferecer o curso de Gestão empreendedora para 

professores da rede de ensino médio das escolas municipais da cidade de Campo 

Grande-MS, para professores das disciplinas de língua portuguesa, educação 

artística, sociologia e filosofia. O curso visa incentivar o empreendedorismo nessas 

disciplinas e oferecer ferramentas para busca de novas oportunidades de negócios. 

 
3.5 Resultados esperados 

 
 

Espera-se que esta proposta contribua para difundir a educação 

empreendedora nas escolas públicas municipais e que os professores do ensino 

médio das escolas públicas possam ampliar suas formas de ensinar à partir da visão 

empreendedora. 
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3.6 Metodologia 

 
 

Essa proposta foi embasada em referências bibliográficas das teorias que 

fundamentam o tema gestão empreendedora na educação das escolas públicas. À 

partir dessas teorias, foi montada a proposta de Planejamento de um curso de gestão 

empreendedora para professores da rede municipal de ensino. 

Para tanto, metodologia utilizada foi pautada nas bases bibliográficas sobre 

como montar a ideia do negócio e orientou-se à partir das aulas do curso de 

especialização em Educação Empreendedora. As estratégias de ação estão 

embasadas no propósito de oferecer cursos de gestão empreendedora para os 

professores do ensino médio das escolas públicas municipais. 

 
3.7 Hipótese 

 
 

A nossa hipótese é que os conhecimentos sobre empreendedorismo nestas 

diferentes disciplinas possam despertar nos professores a educação para o 

empreendedorismo nas escolas com propósito de pôr em prática iniciativas de 

formar cidadãos empreendedores. 
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4. Considerações finais 

 
 

O presente estudo é uma proposta de educação empreendedora para os 

professores das escolas de ensino médio, que atuam nas disciplinas de língua 

portuguesa, educação artística, sociologia e filosofia da rede municipal de ensino de 

Campo Grande-MS. Pretende-se com essa proposta inovadora aumentar a 

qualidade da educação empreendedora e valorizar os professores no 

desenvolvimento e suas competências. 

O empreendedorismo na educação visa, sobretudo, valorizar os processos 

educacionais, por esse fato é muito importante para a área educacional, pois 

promove na educação uma nova visão de futuro. Porém, ainda é necessário dar um 

salto no desenvolvimento dessa temática para que possa chegar em todas as áreas 

da educação, em especial nas escolas públicas. Espera-se que com essa proposta do 

curso de gestão empreendedora para os professores das escolas públicas municipais, 

traga iniciativa para que outras instituições também incentivem seus docentes a 

buscarem conhecimento na área. 

A qualificação dos docentes faz parte desse processo de desenvolvimento 

da gestão empreendedora nas escolas. Por isso, a preocupação de preparar um curso 

que seja focado para professores que são formados em diversas áreas, mas que 

podem ter a capacidade discutir o tema empreendedorismo em sala de aula em suas 

respectivas disciplinas. 

Esse trabalho construiu uma proposta de educação empreendedora com 

capacitação dos docentes das escolas públicas municipais, com a intenção de 

melhorar o conhecimento sobre o tema empreendedorismo, para assim trabalhar 

com os alunos em sala de aula. 

Por fim, vejo quanto o tema gestão empreendedora é pertinente, em especial 

para escolas públicas. Com isso, espero que o trabalho venha contribuir para futuros 

projetos relacionado a área. 
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