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Resumo 

 

O presente trabalho visa analisar a necessidade de um curso inovador voltado para 

capacitação dos professores da educação profissional com foco em iniciativas 

empreendedoras inovadoras. Nesse sentido objetivamos refletir sobre a capacitação de 

professores como estratégia para garantir a permanência e motivação dos alunos da 

Educação Profissional. Assim, fizemos uma pesquisa bibliográfica com abordagem 

qualitativa, sendo utilizado como instrumentos metodológicos para fundamentação do 

trabalho, estatísticas referentes a necessidade das empresas por profissionais qualificados, 

acompanhamento pedagógico das turmas e professores de uma escola de educação 

profissional localizada no município de Campina Grande. É notório que muitos alunos e 

professores possuem concepção limitada do conceito e da importância do empreendedorismo 

na formação profissional. Dessa forma, a capacitação de professores com foco em iniciativas 

empreendedoras e inovadoras proporcionará a aplicação do empreendedorismo nas 

estratégias de ensino, tornando-se uma importante ferramenta para formação de indivíduos 

empreendedores. 

 

Palavras – Chave: Empreendedorismo, formação continuada, iniciativa inovadoras, 

formação de empreendedores, mediação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 
                                                                                               

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the need for an innovative course aimed at training 

teachers of professional education focusing on innovative entrepreneurship initiatives. In this 

sense, we aim to reflect on the training of teachers as a strategy to guarantee the permanence 

and motivation of the students of Professional Education. Thus, we carried out a 

bibliographical research with a qualitative approach, being used as methodological tools for 

work fundamentals, statistics referring to the need of companies for qualified professionals, 

pedagogical follow-up of the classes and teachers of a vocational education school located in 

the city of Campina Grande. It is notorious that many students and teachers have limited 

conception of the concept and importance of entrepreneurship in vocational training. Thus, 

teacher training focusing on entrepreneurial and innovative initiatives will provide the 

application of entrepreneurship in teaching strategies, becoming an important tool for 

training entrepreneurs. 

 

Key words: Entrepreneurship, continuing education, innovative initiative, entrepreneurship 

training, mediation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”  

Paulo Freire 

 

Sumário 
 



                   

 
                                                                                               

 

 

 Introdução.......................................................................................... 

 

10 

 Justificativa........................................................................................ 

 

11 

 Contextualização: discussão da problemática que envolve o 

tema.................................................................................................... 

 

13 

 Capítulo 1........................................................................................... 17 

 1.1 Definição do problema.................................................................... 17 

 1.2 Objetivos........................................................................................ 19 

 1.2.1 Objetivo Geral.......................................................................... 19 

  1.2.2 Objetivos Específicos................................................................ 

 

19 

 Capítulo 2........................................................................................... 20 

 2.1 Atualização Teórica........................................................................ 20 

 2.1.1. Empreendedorismo, um olhar mais abrangente sobre sua 

importância em sala de aula ................................................................. 

20 

 2.1.2. Empreender para formar empreendedores.................................. 

 

23 

 Capítulo 3........................................................................................... 26 

 3.1. Organização do curso inovador..................................................... 26 

 3.2. Procedimentos metodológicos do curso inovador proposto.......... 37 

 3.3. Mediações prevista entre professor e aprendizes........................... 

 

38 

 Conclusão........................................................................................... 39 



                   

 
                                                                                               

 

10 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso faz parte da etapa final da 

Especialização (Pós-Graduação latu senso) em Educação Empreendedora promovida 

pelo SEBRAE em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

– PUC/RJ. Trata-se do planejamento de um curso inovador de capacitação para 

docentes com o objetivo de promover iniciativas empreendedoras inovadoras no 

processo de ensino e aprendizagem, com foco na construção de uma proposta de 

ensino motivador e significativo. O cenário para o desenvolvimento desta proposta 

será uma Escola de Educação Profissional em Campina Grande-PB, e o objeto de 

estudo será voltado aos cursos ofertados na modalidade de Qualificação Profissional. 

Considerando a visão de que o professor da Educação Profissional precisa 

estar em sintonia com os alunos para possibilitar sua motivação e capacidade 

empreendedora, optamos por realizar um trabalho pautado na pesquisa bibliográfica. 

Essa escolha originou-se da necessidade de estruturarmos uma capacitação para 

professores em iniciativas empreendedoras, para que eles pudessem aplicar estratégia 

de ensino que incitem o pensamento criativo e inovador. Para levantar os elementos 

teóricos que favorecem a construção do conhecimento, fizemos um levantamento do 

material bibliográfico para consolidar o referencial teórico da pesquisa.    

Nosso caminho metodológico utilizado para alicerçar esse estudo, caracteriza-

se como uma abordagem qualitativa, pois entendemos ser esta a melhor opção para 

atender as exigências desse tipo de estudo.  
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JUSTIFICATIVA 
 

Os cursos de Educação Profissional especificamente na modalidade de 

Qualificação possuem em sua matriz curricular um módulo básico, denominado 

Educação para o Mundo do Trabalho, tal módulo tem como objetivo propiciar aos 

participantes a aquisição de conhecimento básico sobre qualidade, noções de higiene 

e segurança no trabalho, noções de educação ambiental, noções de empreendedorismo 

e habilidades básicas para o convívio ético e social com vista à formação de sujeitos 

críticos, consciente, capazes de interpretar, compreender e interferir na realidade em 

que vivem.  

Percebemos no cenário da nossa pesquisa, que os conteúdos do referido 

módulo têm como objetivo proporcionar o despertar de um futuro empreendedor, 

porém constatamos em algumas visitas da coordenação pedagógica que uma 

significativa parcela dos professores e alunos acreditam que o empreendedorismo 

deveria compor a grade curricular apenas de cursos de gestão. Podemos deduzir que 

professores e alunos que possuem esse posicionamento ainda não perceberem a 

importância do “ser empreendedor” nas diversas áreas de conhecimento,  

O SEBRAE Nacional (2016) em sua página oficial sinaliza que ser 

empreendedor vai além de ser dono ou gerente de empresas, trata-se do 

desenvolvimento de “atitudes e comportamentos” característicos de um 

empreendedor. Para a promoção do empreendedorismo no processo de ensino e 

aprendizagem, torna-se necessária a implantação de uma metodologia voltada para o 

desenvolvimento de competências que torne possível a apropriação do conhecimento 

na formação do indivíduo e futuro profissional. 

Neste sentido visando a qualidade do ensino, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI, conclui em 2013 o Livro da Metodologia SENAI 

de Educação Profissional baseada na formação para competência, que tem por 
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objetivo capacitar educadores a formar para competência, ou seja, proporcionarem 

aos alunos a mobilização conhecimentos, habilidades e atitudes no desempenho de 

suas atividades profissionais. Tal objetivo é possibilitado no desenvolvimento de 

situações de aprendizagem elaboradas pelos educadores, onde através de um desafio 

similar ao vivenciado no Mundo do Trabalho proporciona aos educandos alcançarem 

potencial gradualmente, ou seja, desenvolverem capacidades técnicas, organizativas, 

sociais e metodológicas inerentes a atuação no mercado de trabalho, tudo isso 

acompanhado através de critérios de avaliação e evidências capazes de auxiliarem na 

intervenção no momento de dúvida ou dificuldade durante a aprendizagem. 

Enfatizamos que a competência só acontece de fato se houver a mobilização 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, e o empreendedorismo compõe o terceiro 

pilar do conceito da competência, ou seja, as atitudes. Se o profissional não mobilizar 

atitudes empreendedoras com suas habilidades técnicas adquiridas com os conteúdos 

aprendidos, esse profissional não atenderá as exigências do mundo do trabalho, que 

requer um profissional que vá além do saber fazer, mas que saiba ser e agir no 

desempenho de suas atribuições profissionais.   

Assim vemos o empreendedorismo como ferramenta propulsora para 

desenvolvimento de capacidades possibilitando o auto desempenho e estratégias 

inovadoras, não sendo especifica apenas aos cursos da área de gestão, mas essencial 

em todas as áreas do conhecimento.  

Dessa forma, acreditamos que ao capacitarmos os professores com o foco nas 

iniciativas empreendedoras baseadas no módulo: Educação, Trabalho e 

Empreendedorismo do curso de Pós-Graduação em Educação Empreendedora da 

PUC-RJ, estaremos contribuindo de forma significativa para formação de 

profissionais autônomos e conhecedores das práticas empreendedoras necessárias a 

todo e qualquer perfil profissional e aplicável em todas as áreas do conhecimento.  
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CONTEXTUALIZAÇÃO: DISCUSSÃO DA PROBLEMÁTICA 

QUE ENVOLVE O TEMA  
 

É bastante comum em reuniões pedagógicas, os professores colocarem como 

dificuldade para ministração de suas aulas a falta de interesse por parte dos alunos no 

desenvolvimento das atividades. Nas visitas realizadas pela coordenação pedagógica 

para acompanhamento da aprendizagem nota-se sempre que os alunos reclamam de 

que muitos professores se prendem apenas aos conteúdos, fazendo com que as aulas 

se tornem muito cansativas e monótonas. 

Nesse sentindo analisamos se o problema da desmotivação dos alunos é 

referente apenas a forma como os conteúdos estão sendo trabalhados, ou a falta de 

interesse dos educandos, acarretado de falta de respeito e compromisso com a escola e 

com o aprender, como é possível perceber na fala de alguns professores. 

O processo de ensino e aprendizagem deve ser significativo para os dois 

atores, ou seja, professores e alunos. Pois o professor não apenas ensina, mas também 

aprende, assim como o aluno não só aprende, mas também ensina. Há uma construção 

recíproca no processo de ensino e aprendizagem, que deve ser mediada em uma troca 

simultânea de saberes, pois: “Não há docência sem discência, as duas se explicam e 

seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto, um do outro”. (FREIRE, 1996, p.12) 

Para Paulo Freire (1996) o processo educativo ocorre entre o professor e aluno 

de maneira simultânea, na medida em que a aprendizagem trilha por um caminho com 

sinalização de mão dupla onde o conhecimento é apropriado pelo professor ao 

pesquisar, pelo aluno ao aprender e por ambos ao compartilhar experiências durante a 

realização das atividades. 

Gostaríamos de mencionar nossa experiência como aluno da rede Estadual de 

ensino obtido durante a trajetória escolar nos anos 90 que nos condicionaram a tornar-

se uma pessoa totalmente dependente dos professores, pois tínhamos que prestar bem 
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atenção e logo em seguida reproduzir tudo que havia sido depositado em nossas 

mentes, não era valorizado o pensamento crítico e as interpretações de texto serviam 

apenas para copiar as partes do texto e dar as respostas esperadas, quando não 

acontecia dessa forma era certo que teria alguns décimos descontados na nota.  

Essa prática tradicionalista e reprodutora dificilmente desenvolvia o 

pensamento crítico nos alunos e muito pouco dos conteúdos trabalhados em sala de 

aula era convertido em conhecimento, visto que se remetiam apenas a informações 

que não eram aprofundadas e não se fazia uma ligação com a realidade e necessidades 

dos alunos, nos remetendo a ver uma educação bancária que: “Em lugar de 

comunicar-se, o educador faz „comunicados‟ e depósitos que os educandos, meras 

incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem”. (FREIRE, 1987, p. 33). 

Realizando uma reflexão sobre essa experiência vivenciada nos anos 90, podemos 

afirmar que o professor apenas depositava o conhecimento na mente dos alunos, sem 

nenhum tipo de reflexão crítica. 

Esse tipo de educação baseado na reprodução e memorização está presente até 

hoje em muitos profissionais da educação, que devido a vários fatores, ainda possuem 

seus professores antigos como um espelho que reflete a sua prática nos dias atuais. 

Percebe-se uma grande carência de profissionais que realmente incorporem uma 

prática docente voltada para o pleno desenvolvimento do educando e o constante 

desenvolvimento das práticas educativas. É preciso formar líderes capazes de mediar 

situações de aprendizagem gerando atitudes inovadoras (METOLOGIA SENAI, 

2013, P. 108). 

Percebemos que nossa problemática também pode estar diretamente ligada a 

ausência do terceiro pilar da competência durante a ministração das aulas, ou seja, a 

atitude. Pois se as aulas forem baseadas apenas na reprodução de conteúdo, focado no 

ensinar a fazer desenvolvendo apenas capacidades técnicas, mas não propiciar o saber 
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ser, a competência estará deficiente. As atitudes devem integrar todo e qualquer 

profissional nos mais diversos âmbitos de atuação. 

O mundo do trabalho requer profissionais capazes de não apenas identificarem 

e resolverem o problema, mas que também manifestem atitudes empreendedoras 

durante a resolução do mesmo, buscando sempre a melhoria do trabalho e práticas 

inovadoras. 

O empreendedorismo estimula o pensamento inovador, a criatividade, o 

desenvolvimento de competências inerentes a qualquer profissional e deve estar 

intrínseco ao processo de ensino e aprendizagem. Para isso nossos professores devem 

estar capacitados para serem mediadores capazes de despertar, motivar e guiar os 

alunos pelo caminho da aprendizagem significativa, onde o mundo do trabalho está 

presente no mundo da educação através de experiências enriquecedoras 

proporcionadas pelas situações de aprendizagem que aproximem os alunos às 

situações reais encontradas na vida profissional. 

Nosso foco é apresentar a importância do empreendedorismo aos educadores, 

não apenas na sua prática de sala de aula, mas em suas ações como cidadão, tendo 

como meta contribuir para fazer a diferença significativa na sua própria vida e na vida 

daqueles que o cercam.  

Dessa forma o empreendedorismo ganha uma conotação muito mais 

significativa e ampla, não se detendo a visão equivocada que muitas pessoas possuem 

que empreender é gerenciar uma empresa. O empreendedorismo vai além de 

gerenciar um negócio, ele começa na gestão da própria vida, ações e tempo, 

permitindo não apenas grandes descobertas, mas inovações capazes de facilitar o dia-

a-dia, permitindo uma atuação crítica e reflexiva na condição de sujeito participativo 

da sociedade. 

Queremos que os professores proporcionem práticas empreendedoras durante 

as suas aulas, atraiam os alunos, motive-os e desperte-os para aprender, mas para que 
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se possa motivar é preciso já estar motivado, para despertar é preciso já ter sido 

despertado, assim como poderíamos promover a capacitação de professores 

empreendedores?  

Tornamos a lembrar do conceito de competência que requer conhecimentos, 

habilidade e atitudes ao mesmo tempo, num movimento contínuo, como se cada pilar 

fosse peças de engrenagem necessárias ao funcionamento de um motor, assim se 

faltar uma peça o motor não funcionará. É, portanto, fundamental a presença das 

atitudes empreendedoras, juntamente com os conteúdos e as capacidades técnicas, 

gerando assim um profissional completo e autônomo independente da posição que 

ocupará. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA:  

 

A necessidade de capacitação contínua na vida do docente é uma exigência 

atual, pois vivemos em uma busca frenética pela informação em que os avanços 

tecnológicos, a competitividade e a qualidade, requerem profissionais autônomos e 

não independentes, pois na aprendizagem cada vez mais exige uma coletividade 

durante sua construção.  

Sendo assim o professor não pode assumir a figura independente ao aplicar 

estratégias de ensino, mas interdependente estabelecendo um elo entre seus pares e 

com os protagonistas da aprendizagem, os alunos, que são o eixo central de sua 

existência. Ao falar sobre a educação problematizadora, Paulo Freire afirma: 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam a si 

mesmo mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 39). Nesse sentido, o professor 

deve assumir um papel de mediador, facilitador da aprendizagem promovendo o 

empreendedorismo e iniciativas inovadoras durante a formação de novos 

profissionais, aperfeiçoando assim ainda mais a sua formação. 

As indústrias apontam a necessidade de profissionais que possam ir além do 

executar, mas que possam manifestar capacidade de resolução de problemas. 

Conforme pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre 1.616 

empresas, foi constatando que 69% delas enfrentam dificuldades com a falta de 

trabalhador qualificado (PORTAL BRASIL, 2011). 

Se levarmos em consideração a quantidade de profissionais que são 

qualificados por ano nas mais diversas instituições de ensino, aliado aos dados 

apresentados pela pesquisa, podemos afirmar que o mercado de trabalho carece de 
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profissionais com “atitudes e comportamentos” que os qualifique como um 

“profissional completo”. 

Nesse contexto elaboramos nossa pesquisa que será realizada na Escola de 

Educação Profissional em Campina Grande. A mesma atua com educação 

profissional, e serviços técnicos especializados. A estrutura física é composta pelos 

Núcleos de: Metalmecânica; Mineração; Energias Renováveis; Desenvolvimento da 

Cadeia da Moda; Inovação em Designer e Serviços Técnicos Especializados. A 

equipe de educação Profissional conta com 28 professores, 02 coordenadores 

pedagógicos, 01 psicóloga e 01 coordenador de educação. 

Durante o acompanhamento da coordenação pedagógica nas turmas de 

qualificação profissional constatamos que grande parte dos professores e alunos 

acredita que o empreendedorismo deveria ser obrigatório apenas para os cursos 

voltados a área de gestão, por não perceberam a amplitude e necessidade de atitudes 

empreendedoras na vida de todo e qualquer profissional. 

Nota-se que a falta de percepção do pleno conhecimento de 

empreendedorismo por parte dos professores inibe a continuidade de aplicação dos 

conhecimentos ora apresentados inicialmente no módulo básico de educação para o 

mundo do trabalho e facilitará o desenvolvimento dos módulos específicos.  

Nesse contexto nos propusemos a investigar a necessidade de capacitação 

de professores em estratégias empreendedoras para atuação na referida escola 

profissionalizante. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar iniciativas empreendedoras como estratégias pedagógicas no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem nos cursos 

profissionalizantes e sua relação com a motivação dos alunos.  

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Analisar se as estratégias de ensino dos professores estimulam atitudes 

empreendedoras na formação de profissionais. 

 Analisar a relação entre pedagogia de projetos e pedagogia empreendedora no 

processo de formação de novos profissionais. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1.  ATUALIZAÇÃO TEÓRICA 

  

2.1.1 Empreendedorismo, um olhar mais abrangente sobre sua importância em 

sala de aula. 

 

O Empreendedorismo diferente do que muitos pensam transpassa o 

gerenciamento de um negócio, de uma empresa, mas pode estar presente em diversos 

âmbitos e segmentos da vida humana, podendo ser notado através de atitudes 

empreendedoras de todo e qualquer profissional no desempenho de suas atribuições. 

O portal SEBRAE (2017) afirma que: “Ser um empreendedor não é condição 

exclusiva de empresários ou de quem está à frente dos negócios. Tem a ver com 

atitudes que determinadas pessoas desenvolvem. Existem comportamentos que 

representam características empreendedoras”. 

O Mundo do Trabalho requer profissionais dotados de competências que 

proporcione a satisfação das exigências dos clientes, para isso a criatividade e 

capacidade de resolução de problemas cotidianamente devem ser inerentes ao 

profissional. O portal ainda afirma que o empreendedor precisa ter iniciativa, visão 

estratégica, capacidade de liderança e capacitação constante, pois essas são algumas 

das competências de um bom empreendedor. 

Neste sentido torna-se necessária uma prática pedagógica que proporcione um 

ambiente favorável à construção do conhecimento como afirma o educador Paulo 

Freire: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção” (1996, pg.12) O professor é muito mais 

que um mero transmissor de conhecimentos, mas um formador de pensamentos, 

ideias e ideais, um motivador de sonhos e conquistas capaz de mudar histórias através 
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da mediação. Tem um papel significativo e primordial na vida de cada aluno, e é 

capaz de guia-los por caminhos que possibilitem oportunidades para o alcance de seus 

objetivos.  

Grande é o legado de um professor, e se o empreendedorismo estiver 

impregnado em suas práticas pedagógicas indo além do simples falar em sala de aula, 

ele será capaz de atrair muitos alunos, pois a influência expressa através de suas 

atitudes dará o significado exigido por aqueles que o escutam, e de repente passam a 

admirar. Da admiração nasce a motivação e o despertar de buscar trilhar caminhos 

que o tornem o profissional competente e um cidadão atuante e participativo, 

podendo enxergar no professor um referencial confiável à ser seguido.  

Desta forma vemos que: “A reflexão é meio, é instrumento para a melhoria do 

que é específico de sua profissão que é construir sentido, impregnar de sentido cada 

ato da vida cotidiana, como a própria palavra latina „insignare’ (marcar com um 

sinal)” (GADOTTI, 2003, pg. 39). É este “sentido” que produz o significado para um 

caminhar seguro no processo de construção e apropriação do conhecimento. 

De acordo com SILVA et al. (2013) “A formação de ação empreendedora” 

valoriza os conhecimentos anteriores na construção de novos conhecimentos, sendo 

estes aplicáveis tanto a empreendedores quanto a qualquer área de atuação 

profissional.  

Em um a entrevista realizada pelo Portal Brasil em 2011, Rubem Alves afirma 

que o professor deve ser um “provocador de espantos”, mencionando que ninguém 

ensina nada, porque os conteúdos estão expostos e livres na internet, o objetivo da 

educação não é ensinar coisas, mas ensinar a pensar provocando curiosidade. Essa 

provocação permite a formação de atitudes empreendedoras, capazes de permitir ao 

aluno torna-se autônomo no desempenho de suas atribuições, administrando seu 

tempo, organizando seu processo operacional, manifestando criatividade e inferindo 

significantemente no contexto que ele está inserido.  
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O professor quanto educador é coadjuvante do processo de ensino 

aprendizagem, assim não deposita o conhecimento, mas constrói-o junto com o aluno 

mediando a todo o tempo.  

Segundo a Metodologia SENAI de Educação profissional apud Feuerstein, 

para que uma intervenção docente seja considerada mediadora, deve atender a dois 

critérios: Universais e Não Universais (METODOLOGIA SENAI, 2013, p.157). 

Assim é interessante que o professor aplique esses conceitos da mediação não 

explicando apenas o conteúdo, mas atribuindo significado a ele, mostrando sempre 

que há uma intenção, um propósito em se estudar determinado assunto, propiciando 

aos alunos aplicarem a transcendência do que foi aprendido em diversos contextos de 

sua vida, gerando assim uma aprendizagem significativa. 

A Metodologia SENAI apud Souza et al. (2004), afirma que:  

 

O objetivo da transcendência é promover a aquisição de princípios, 

conceitos ou estratégias que possam ser generalizados para outras 

situações, permitindo ao aluno superar uma visão episódica da 

realidade. Envolve a busca de uma regra geral aplicável a situações 

correlatas, o que exige o desenvolvimento do pensamento reflexivo 

sobre o que está subjacente à situação, de modo a estendê-la para 

outros contextos. A transcendência estimula a curiosidade, que leva 

a inquirir e descobrir relações, e o desejo de saber mais. (2013, 

p.159) 

 

Voltamos então ao que Rubem Alves afirma, o professor é ponto central de 

qualquer processo de transformação, pois não somos movidos por ideias e sim por 

sentimentos. Se os sentimentos forem despertados através de situações de 

aprendizagens, podemos provocar curiosidade nos alunos para desejarem manifestar 

atitudes empreendedoras, se apropriando delas como estilo de vida. 

Ainda falando em Educação empreendedora SILVA et al. (2013) esclarece que 

o fundamento da educação empreendedora “é a busca por autoconhecimento, 

perseverança, imaginação, inovação e criatividade, características primordiais para se 
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obter sucesso na formação empreendedora dos alunos, é prioritária" (SILVA et al, 

2013, apud LUCAS, 2001, p. 244). Esse é o tipo de perfil desejado para formação de 

um profissional competente capaz de movimentar concomitantemente o saber fazer, o 

saber ser e o saber agir, com capacidade criativa para propor soluções práticas a 

problemas que aparecem rotineiramente no desempenho de suas atribuições 

profissionais. Tal profissional torna-se capaz de atender as exigências de um mercado 

de trabalho que está cada vez mais competitivo por isso esse sucesso defendido pela 

educação empreendedora não é fruto apenas de um profissional competente no fazer, 

mas sim da formação de um cidadão crítico, reflexivo, atuante, inovador quem tem o 

empreendedorismo impregnado em suas atitudes. 

 

2.1.2. Empreender para formar empreendedores 

 

Os professores são vistos como o estopim do processo de aprendizagem, o 

detentor de toda e qualquer informação, um formador nato que deve estar sempre 

pronto para motivar, educar, avaliar, transformar e provocar como se fosse o único 

responsável pelo processo de formação do aluno, porém: “[...] o professor é muito 

mais um mediador do conhecimento, diante do aluno que é o sujeito da sua própria 

formação”. (GADOTTI, 2003, p. 39). Ou seja, entendemos com isso que o professor é 

coadjuvante e o aluno protagonista da aprendizagem, porém ambos podem ensinar e 

aprender em uma rica troca de experiência em que se tornam cada vez mais 

capacitados.  

Assim o processo de ensino e aprendizagem não é conduzido pelo professor, 

mas construído, ele não é o detentor de todas as informações, mas o mediador entre a 

informação e apropriação do conhecimento, Gadotti ainda afirma que: “Para isso o 

professor também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e novos sentidos 

para o que fazer dos alunos. Ele deixa de ser um “lecionador” para ser um 
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organizador do conhecimento e da aprendizagem” (GADOTTI, 2003, p. 16), 

favorecendo assim que o aluno se aproprie e administre o seu processo de 

aprendizagem. 

Há, portanto, a necessidade da formação continuada do educador para que a 

suas práxis possibilite de fato a relação entre ação e reflexão, favorecendo a 

aprendizagem num processo contínuo de construção, desconstrução e reconstrução do 

saber, possibilitando o alcance de capacidades e instigando a formação para 

competência. Assim, como provocar os alunos a se tornarem empreendedores sem 

empreender? É necessário que as atitudes empreendedoras partam do próprio 

professor no processo de mediação do conhecimento, nesse caso muitas vezes ele não 

necessitará falar sobre empreendedorismo por que suas ações já manifestam 

naturalmente características empreendedoras.   

Empreender deve estar impregnado nas ações do formador, o conceito do 

empreendedorismo deve ser desmistificado quando entendido apenas como 

característica principal de um gestor de negócio, mas deve ser alcançada em toda sua 

amplitude que favorece a formação, a ação, a organização que estabelece um elo com 

a criatividade e inovação no processo de resolução de problemas. O educador precisa 

então de formação continuada com olhar voltado para a magnitude das ações 

empreendedoras na sua própria vida profissional e da vida daqueles que ele formará. 

A utilização de situações de aprendizagem desafiadoras é uma importante 

ferramenta e estratégia pedagógica para instigar os alunos a empreender, pois ao 

aproximar o mundo do trabalho com o mundo da educação e propiciar a vivência de 

situações similares as encontradas na vida profissional, o aluno passa a se despertar e 

manifestar interesse em aprender, pois percebe uma aplicabilidade a curto prazo das 

capacidades desenvolvidas ao longo do curso. “Os projetos como proposta de 

intervenção pedagógica proporcionam à aprendizagem um novo sentido, através dos 
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quais as necessidades de aprendizagem despertam nas tentativas de se resolver 

situações problemáticas”. (SILVA et al, 2013, p. 06).  

Assim o professor poderá aproveitar esse despertar e não propor apenas a 

resolução dos problemas, mas incitar a criatividade e inovação durante essa resolução, 

promovendo que o aluno alcance autonomia durante o processo, administre seu 

trabalho, desenvolva capacidade de liderança, porém sem jamais desrespeitar os 

diversos níveis hierárquicos: “Um projeto é, a princípio, uma irrealidade que vai se 

tornado real, conforme começa a ganhar corpo a partir da realização de ações e 

consequentemente, as articulações desta” (SILVA et al, 2013, apud NOGUEIRA, 

2001, P.90).  O aluno então passará a se apropriar do conhecimento, desenvolvendo 

potencial ao longo do processo e naturalmente manifestando atitudes empreendedoras 

durante o relacionamento interpessoal, a capacidade organizativa das suas atribuições 

e autodesenvolvimento, tudo isso respaldado pelas intervenções diretas do professor 

no momento que surgir alguma dúvida, proporcionando uma aprendizagem 

significativa.  

Empreender para formar empreendedores não se resume a participação em 

cursos, especializações, workshops, entre outros. O ponto principal é o 

desenvolvimento das atitudes empreendedoras num processo de formação continuada, 

nesse sentido vimos a necessidade de estruturar um curso de capacitação para 

educadores com foco em iniciativas empreendedoras inovadoras no desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem em suas salas de aula, aliando pedagogia de 

projetos com pedagogia empreendedora. 

Assim o aluno não aprende apenas a trabalhar com projetos, mas também a 

empreendê-los num ciclo contínuo de aprender a aprender e empreender. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. Organização do curso inovador 

 

O curso foi estruturado conforme modelo preconizado pela Metodologia 

SENAI de Educação Profissional e diretrizes empreendedoras apontadas pelo 

SEBRAE. Dessa forma dividimos o curso em Perfil Profissional e Desenho 

Curricular. O Perfil Profissional trata das exigências do Mundo do trabalho, ou seja, o 

que o mundo do trabalho requer de educadores de Educação Profissional na formação 

de novos profissionais. Assim a primeira etapa do curso apresenta: nome do curso, 

carga horária, quantidade de alunos por turma, Código Brasileiro de Ocupações – 

CBO, objetivo, justificativa, critérios de acesso, perfil profissional e competência. A 

competência refere-se à função que o aluno terá após a realização do curso e é 

dividida em etapas do processo para operacionalização, denominadas elementos de 

competência, sendo que cada elemento de competência tem padrões de avaliação que 

verificam a qualidade de cada etapa. 

A segunda parte do Plano de Curso trata-se do Desenho Curricular que é como 

o Mundo da Educação proporcionará ao aluno alcançar as exigências do Perfil 

Profissional, é, portanto, organizado da seguinte forma: matriz curricular, Unidade 

Curricular, capacidades a serem desenvolvidas, conteúdos necessários para o alcance 

de cada capacidade, ambiente e recursos pedagógico necessários, bibliografia, 

cronograma e avaliação. 

Segue proposta do curso estruturado: 
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PLANO DE CURSO 

 

Nome do Curso Estratégias de ensino para formação em atitudes empreendedoras 

Modalidade Aperfeiçoamento Profissional 

CBO 2332-10 

N° de alunos 

por turma 
20 

Carga horária 

do Curso 
120 

Nº de encontros 15 

Horário Integral (aos sábados manhã e tarde) 

Objetivo do curso: 
 
Promover aprimoramento profissional para educadores com foco em estratégias 

pedagógicas voltadas para iniciativas empreendedoras inovadoras no 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. 

Perfil Profissional: 

Qualificação Profissional: Estratégias de ensino para formação em atitudes 

empreendedoras 

Área Tecnológica: Educação 

Educação Profissional: Aperfeiçoamento Profissional 

Nível de Qualificação: 02 
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Critério de acesso: 

Idade Mínima: 18 anos 

Escolaridade: Ensino Médio 

Pré-requisito: Ser professor e comprovar certificação do Ensino Técnico 

Profissionalizante do curso em que atua. 

 

CONSIDERAR Decreto nº 3.298/1999 - Art. 28. 

§ 2o As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional 

deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa 

portadora de deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade de 

aproveitamento e não a seu nível de escolaridade 

Justificativa do curso: 
 

A utilização de situações de aprendizagem desafiadoras é uma importante ferramenta 

e estratégia pedagógica para instigar os alunos a empreender, pois ao aproximar o 

mundo do trabalho com o mundo da educação e propiciar a vivência de situações 

similares as encontradas na vida profissional o aluno passa a se despertar e manifestar 

interesse em aprender, pois percebe uma aplicabilidade a curto prazo das capacidades 

desenvolvidas ao longo do curso. “Os projetos como proposta de intervenção 

pedagógica proporcionam à aprendizagem um novo sentido, através dos quais as 

necessidades de aprendizagem despertam nas tentativas de se resolver situações 

problemáticas”. (SILVA et al, 2013, apud NOGUEIRA, 2001, p.90) Assim o 

professor poderá aproveitar esse despertar e não propor apenas a resolução dos 

problemas, mas incitar a  criatividade e inovação durante essa resolução, promovendo 

que o aluno alcance autonomia durante o processo, administre seu trabalho, 

desenvolva capacidade de liderança, porém sem jamais desrespeitar os diversos  

níveis hierárquicos” Nesse sentido estruturamos o curso de Estratégias de ensino 

para formação em atitudes empreendedoras  com 120h na modalidade de 

aperfeiçoamento profissional com o intuito de promover formação continuada para os 

professores de educação profissional, possibilitando a vivência de situações que 

despertem as atitudes empreendedoras como ferramenta inovadora para o 

planejamento de Ensino. 

 

PERFIL PROFISSIONAL DE QUALIFICAÇÃO 
 

Competência Geral: 
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Aplicar o empreendedorismo em suas ações pedagógicas através de situações de 

ensino e aprendizagem voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos, 

seguindo normas e diretrizes da educação, Regimento da Instituição, Proposta 

Pedagógica bem como normas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. 

Elementos de Competência Padrão de Desempenho 

 

 

1.1.  Elaborar Situações de 

Aprendizagem 

1.1.1. Considerando perfil empreendedor para 

elaboração de estratégias pedagógicas na 

prática docente; 

1.1.2.  Verificando situações similares as do 

mundo do trabalho relacionadas ao curso 

a ser ministrado para motivar os alunos; 

1.1.3. Considerando dinâmicas para elaborar 

estratégias empreendedoras. 

1.1.4. Verificando as técnicas de avaliação a 

serem utilizadas durante o processo de 

ensino- aprendizagem; 

1.1.5. Obedecendo ao Regimento Interno e a 

Proposta Pedagógica da instituição de 

ensino.  

1.1.6. Considerando os fundamentos, 

capacidades técnicas, sociais, 

organizativas e metodológicas abrangidas 

na Unidade Curricular do Plano de Curso 

para elaborar desafios; 

1.1.7. Verificando os fundamentos, capacidades 

técnicas, sociais, organizativas e 

metodológicas para definição dos 

critérios de avaliação; 

1.1.8. Verificando os critérios de avaliação para 

definir evidências que manifestem 

atitudes empreendedoras; 

1.1.9. Considerando os fundamentos, 

capacidades técnicas, sociais, 

organizativas e metodológicas; critérios 

de avaliação e evidências para a 

construção do desafio e resultado 

esperado que garanta atitudes 

empreendedoras; 

1.1.10. Seguindo itens e sequência para a 

elaboração do desafio; 
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1.2. Elaborar proposta 

pedagógica empreendedora 

1.2.1. Considerando a área de atuação do curso 

para analisar o cenário profissional atual e suas 

perspectivas futuras; 

1.2.2. Considerando conceito de inovação para 

definir ferramentas empreendedora a ser 

utilizada; 

1.2.3 Obedecendo estratégias pedagógicas e 

empreendedoras para planejamento de ensino; 

1.2.4. Considerando avanços tecnológicos que 

englobam o perfil profissional em formação; 

1.2.5. Obedecendo o conceito de inovação para 

resolver problemas relacionados a área 

tecnológica; 

1.2.6. Considerando as diversas oportunidades 

de atuação profissional possibilitada pelo curso, 

para empreender na formação de 

empreendedores através da estratégia de ensino. 

1.2.7. Considerando os critérios de avaliação 

para selecionar os conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento dos fundamentos, capacidades 

técnicas, sociais, organizativas e metodológicas. 

1.2.8. Verificando a Ficha de Avaliação do 

Aluno para definição das estratégias de ensino, 

intervenções mediadoras, recursos didáticos e 

técnicas de avaliação necessárias para o 

desenvolvimento da Situação de Aprendizagem. 

1.2.9. Considerando estratégias de intervenções 

mediadoras no processo ensino- aprendizagem; 

1.2.10. Obedecendo tipos de avaliação 

 

  

 

MODALIDADE: Aperfeiçoamento Profissional 

UNIDADES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 
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II
 Aplicação de empreendedorismo em 

situações de aprendizagem 
120 h 

Carga Horária Total 120 horas 
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UNIDADE CURRICULAR 

 

Fundamentos Técnicos e 

Científicos 

Conhecimentos 

 Identificar diretrizes da 

Metodologia SENAI de Educação 

Profissional para elaboração de 

situações de aprendizagem 

 Metodologia SENAI de Educação 

Profissional – Prática Docente 

 Identificar características de 

empreendedorismo 

 SEBRAE - Definição de 

empreendedorismo  

 

 Selecionar a Estratégia de 

Aprendizagem a ser utilizada na 

Situação de Aprendizagem 

 

 Estratégias de Aprendizagem 
Desafiadoras: 
-Pesquisa Aplicada 
-Situação-problema 
-Projeto 
-Estudo de caso 

 

 Selecionar os fundamentos, 

capacidades técnicas, sociais, 

organizativas e metodológicas a 

serem abordadas na ficha de 

avaliação do aluno 

 Fundamentos Técnicos e Científicos; 
 Capacidades Técnicas; 
 Capacidades Empreendedoras: 

-Sociais; 
-Organizativas;  
-Metodológicas; 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
Aplicação de empreendedorismo em situações de aprendizagem 

Carga Horária: 

120h 

Qualificação Profissional: 
Estratégias de ensino para formação em atitudes 

Unidade de Competência: 

UC 1 
Módulo: 

Específico I 

Objetivo Geral: 
Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos, capacidades 
técnicas, sociais, organizativas e metodológicas para elaboração e desenvolvimento de 
situações de aprendizagem desafiadoras na perspectiva empreendedora. 
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Capacidades Técnicas Conhecimentos 

 

 Aplicar técnicas de elaboração de 

Situações de Aprendizagem de 

acordo com a Metodologia SENAI 

de Educação Profissional 

 Elaborar situações problemas 

desafiadoras com características 

empreendedoras. 

 Elaborar no mínimo 2 Critérios de 

avaliação para cada capacidade; 

 Elaborar no mínimo 2 evidências 

para cada Critério de Avaliação; 

 

 
 Estruturação do texto para elaboração 

do Desafio; 
 

 Critérios de Avaliação: 
-Críticos 
-Desejáveis 
 

 Elaboração das Evidências (Check-list); 
 

 Analisar cenário profissional atual e 

suas perspectivas futuras; 

 Realizar tempestade de ideias sobre 

as diversas possibilidades de 

atuação profissional 

A dinâmica do Mundo do Trabalho: 
 Mundo do Trabalho 
 Qualificação profissional e seu perfil 

profissional para o mundo do trabalho 
 Os desafios e as mudanças no mundo 

do Trabalho 
 O novo profissional 
 Profissionais autônomos 
 Home Office 
 Plano de vida 
 Em que vou trabalhar? 
 Visão do futuro do trabalho 
 Construindo o caminho 
 Vídeo - Thymus - Natura: Contexto de 

Mundo  
 

 Definir Estratégias de Ensino 

empreendedoras; 

 Utilizar ferramentas 

empreendedoras na formação de 

profissionais empreendedores; 

 Elaborar plano de ação de acordo 

com o curso ministrado; 

 

 

 Tipos de Estratégias de Ensino; 
 Ferramentas empreendedoras 

Canvas; 
Análise SWOT; 
Visão, missão e valores; 
5W2H – Plano de ação para 
empreendedores  

 Conceito de Inovação 
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 Aplicar intervenções mediadoras no 

processo de ensino aprendizagem; 

 Intervenções Mediadoras: 
-Mediação da Aprendizagem; 
-Critérios de Mediação: Universais 

 Definir tipo de avaliação do aluno; 

 Tipos de avaliação: 
-Diagnóstica 
-Formativa 
-Somativa 
 

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas: 

Capacidade Social: 
 Agir com ética nas relações professor-aluno. 
 Realizar um processo de avaliação justo e claro para com os alunos. 

 
Capacidade Organizativa: 

 Demonstrar consciência de qualidade técnica na Elaboração do Plano de Unidade 
Curricular e da Ficha de Avaliação do Aluno 

 
Capacidade Metodológica: 

 Demonstrar criatividade na elaboração dos desafios das situações de aprendizagem; 
 Demonstrar atitudes empreendedoras no processo de Ensino aprendizagem 
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Ambientes Pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, 

instrumentos e materiais. 

Ambiente Pedagógico 

 

 Sala de aula com capacidade para 20 alunos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipamentos/Máquinas Unid. Quan
t. 

 
Projetor Multimídia Und. 01 
Notebook Und. 01 
Caneta Laser Controle Sem  Fio  
Power 
Point Apresentador Slide 

Und. 
01 

Materia
is 

Unid. Quan
t. Papel A4 branco RE 01 

Pasta L Formato A4, espessura 

0,15, Cor Cristal 220mmx310mm, 

com 10 unidades. Polipropileno 

Fosco Anti- reflexo 

 

Pacote 

40 

Bloco de anotações Und. 40 
Caneta esferográfica azul/preta Und. 40 
Papel A4 rosa – pacote com 100fls RE 01 
Papel A4 verde– pacote com 100fls RE 01 
Papel A4 amarelo– pacote com 
100fls 

RE 01 
Papel A4 azul– pacote com 100fls RE 01 
Lápis Piloto cor azul para quadro 
branco 

Und. 01 

Lápis Piloto cor vermelha para 

quadro branco 
Und. 01 

Folhas de Flip chart 75gr 64x88cm 

(c/50 fls) 
Bloco 01 

Latinhas de plástico Tam: 
5mmx1mm 

Und. 40 

Pastilhas Confeitadas Mini Sabor 

Chocolate 500g 
KG 02 

Post it Und. 06 
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Ministério do Trabalho e Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações – 

CBO. Disponível em: 

<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf> Acesso em: junho de 

2017; 

SENAI/DR-PB. Procedimentos para Elaboração de Plano de Curso na 

Metodologia SENAI de Educação Profissional - MSEP. Campina Grande, 

2015; 

 

SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento 

Nacional. Metodologia SENAI de Educação Profissional. Brasília: 

SENAI/DN, 2013; 

  , Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Departamento 

Nacional. Avaliação durante e ao final do curso. Brasília: SENAI/DN, 2011; 

 
Critérios de Avaliação 

 
A verificação do rendimento escolar será realizada através dos parâmetros qualitativos 
sobre os quantitativos estabelecidos para julgamento da qualidade do desempenho 
expresso pelo aluno em relação ao desempenho esperado, a partir de estratégias 
desafiadoras. Para o processo avaliativo o docente pode utilizar os três tipos de 
avaliação abaixo: 

 Avaliação Diagnóstica: Avaliação no início do processo que identifica conhecimentos 
prévio e características do aluno. 

 Avaliação Formativa: Avaliação contínua durante todo o processo de ensino, através 
de situações de aprendizagem, de forma a identificar pontos de deficiência para 
intervir na melhoria do processo. 

 Avaliação Somativa: Avaliação da aprendizagem do aluno ao final de uma etapa do 
processo, considerando o desempenho alcançado.  
 

Considerar para pessoas com deficiência: Deverão ser consideradas as capacidades e habilidades 

desenvolvidas durante o processo de ensino, mediante acompanhamento com registro em formulário 

especifico, conforme a Lei Nº 13.146 – Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência e do 

parecer CNB/CNE 11/2012. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
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Promoção 

 

Conforme estabelecido no artigo 82° do Regimento Escolar do SENAI da Paraíba referente ao registro 

de notas: 

 

“Será considerado promovido ou concluinte de estudos o educando que, ao 

final do curso obtiver em cada componente curricular nota final (NF), 

expressa em número inteiro, igual ou superior 70 (setenta), numa escala de 

0 a 100”.  

 

Considerar para pessoas com deficiência: Deverão ser consideradas as capacidades e 
habilidades desenvolvidas durante o processo de ensino, conforme a Lei Nº 13.146 – Lei 
Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência e do parecer CNB/CNE 11/2012. 
 

 

Recuperação 

 

Conforme estabelecido no artigo 83° do Regimento Escolar do SENAI da Paraíba, a recuperação da 

aprendizagem será realizada com orientação do docente de forma contínua através do desenvolvimento 

de situações de aprendizagem. 

 

Considerar para pessoas com deficiência: Será oportunizada a ampliação do tempo para realização das 

atividades avaliativas/recuperação de acordo com a deficiência, conforme a Lei Nº 13.146 – Lei 

Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência e do parecer CNB/CNE 11/2012. 

 

 

Certificação 

 
Ao aluno que concluir com aproveitamento satisfatório todos os componentes 
curriculares de acordo com a metodologia de avaliação, estabelecida pelo docente, e 
atingir no mínimo 75% de frequência, será conferido o certificado de Estratégias de 

Ensino para formação em Atitudes Empreendedoras com carga horária de 120 horas em 

Iniciação Profissional. 
 

Considerar para pessoas com deficiência: Elaboração e registro de parecer de acompanhamento de 

todas as Unidades Curriculares e Certificação específica e terminalidade - Portaria Interministerial 

05/2014, Nota Técnica 04/2014, Decreto3298/98, Parecer CNE/CEB Nº. 2/2013, Resolução CNE/CEB 

Nº. 4/2010, Decreto Nº. 6.949/2009, Resolução CNE/CEB Nº. 2/2001, Resolução 06/2012. 
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3.2. Procedimentos metodológicos do curso inovador proposto 

 

Estruturamos o curso “Estratégias de ensino para formação em atitudes 

empreendedoras” com foco na elaboração de situações de aprendizagens baseadas 

na Metodologia SENAI de Educação Profissional- MSEP (2013), assim nossa 

proposta metodológica visa o professor como mediador da aprendizagem, 

analisando princípios e fundamentos necessários para o planejamento e 

desenvolvimento da prática pedagógica. 

As estratégias de ensino a serem utilizadas no curso proposto serão: 

 Exposição Dialogada: Onde apresentaremos a situação problema a ser 

resolvido pelos professores na condição de alunos do curso, falaremos 

sobre temas diversos abrindo espaço para diálogo, questionamentos, 

reflexões e críticas; 

 Atividade prática: Oportunizando aos professores elaborarem situações de 

aprendizagem da sua área técnica através de ferramentas empreendedoras 

como, canvas, 5w2H, tempestades de ideias entre outros. Assim através da 

prática eles poderão visualizar a possibilidade de instigar alunos a 

resolverem problemas rotineiro da área profissional com criatividade e 

inovação 

 Trabalho em grupo: Onde apresentaremos várias situações problemas de 

sala de aula para resolução criativa e inovadora, favorecendo a troca de 

experiências com seus pares, estratégias, dinâmicas a serem aplicadas no 

planejamento de ensino. 

 Demonstração: O curso inteiro será fundamentado na demonstração de 

uma situação de aprendizagem a ser vivenciada pelos professores na 

condição de alunos, propiciando a construção, desconstrução e 

reconstrução do saber referente ao processo de planejamento de ensino e 

avaliação dos alunos. 

 

Nosso objetivo durante a execução do curso é promover aprendizagem 

significativa, através do incentivo ao pensamento crítico à inovação propiciando 

aos professores visualizarem a integração de teoria com a prática auxiliando no 
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desenvolvimento de capacidade para elaborarem situações de aprendizagem 

capazes de motivar os alunos a se tornarem indivíduos empreendedores. Tudo isso 

com a contextualização do problema e favorecendo uma avaliação diagnóstica, 

contínua e somativa com o a ênfase no aprender a aprender. 

 

3.3 Mediações previstas entre professor e aprendizes 

 

Faremos menção dos critérios universais de mediação do processo de 

ensino aprendizagem baseado na metodologia SENAI de Educação Profissional 

apud Feurstein (2013, p.157). 

A intencionalidade é um critério universal de mediação que promove a 

interação entre educador e educando, através desse critério buscaremos atrair a 

atenção dos docentes para a significância de se trabalhar com situações de 

aprendizagem focadas em iniciativas empreendedoras. Discutiremos sobre os 

diversos campos que o empreendedorismo está presente, provocando a 

curiosidade buscando compartilhar intenção, criando desequilíbrio, expondo o 

aluno a estímulos repetitivos com intuito de formar atitudes empreendedoras. 

A transcendência é outro critério universal de mediação, sendo um dos que 

mais utilizaremos em nosso curso, pois a transcendência permite atribuir novos 

significados em outros contextos para o que já foi aprendido, dessa forma 

buscaremos expandir o interesse dos professores para características 

empreendedoras e inovadoras no planejamento de ensino para sua atuação em sala 

de aula.  

Por fim o último, porém não menos importante critério universal de 

mediação a ser utilizado no curso proposto é a mediação de significado, que tem 

como intuito principal favorecer a aprendizagem significativa, despertar interesse 

para o que está sendo aprendido no caso estratégias inovadoras e criativas para o 

planejamento de ensino. Nosso objetivo é instigar a relevância de situações de 

aprendizagem focadas para a formação de indivíduos empreendedores. 
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Conclusão 

 

Concluímos com o presente trabalho que a falta de capacitação com foco 

em iniciativas empreendedoras, são fatores determinantes e até mesmo agravantes 

que contribuem para a desmotivação dos alunos na realização de suas atividades e 

consequentemente na formação do profissional, pois se as características 

empreendedoras não forem trabalhadas durante o desenvolvimento do curso, o 

profissional a ser inserido no mercado de trabalho poderá apresentar déficit de 

desenvoltura no sentido de soluções criativas e inovadoras de problemas rotineiros 

as suas atribuições profissionais, tudo isso devido à falta de entendimento da 

importância do empreendedorismo em suas ações enquanto indivíduo. 

Com a capacitação e a formação contínua dos professores voltada para 

elaboração de estratégias de ensino com foco em iniciativas empreendedoras e 

inovadoras em sua sala de aula esperam-se não apenas que eles formem 

profissionais com conhecimento técnico específico, mas que promovam a 

formação de indivíduos empreendedores, assim, através da mediação e 

ferramentas estudadas e desenvolvidas no curso é possível combater a 

desmotivação dos alunos e garantir futuros profissionais autônomos, capazes de 

atender a necessidade do atual Mundo do Trabalho, e que manifestem inovação, 

criatividade, liderança, organização e planejamentos de suas atribuições 

independentemente da posição que ocupa.  

Assim entendemos que a relação interativa entre pedagogia de projetos e a 

pedagogia empreendedora propiciará o desenvolvimento de competências 

profissionais e empreendedoras. 
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