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Resumo 
 

O presente trabalho busca apresentar uma proposta de um plano de curso inovador intitulado Coaching 

para docência: desenvolvendo atitudes empreendedoras, no qual o auto conhecimento é a ferramenta 

indispensável para um fazer profissional que privilegie a mudança de comportamento. Evidencia a 

importância de que o docente para ensinar de forma criativa, utilizando-se inclusive das competências 

socioemocionais enquanto ser aprendente,, precisa vivenciar estas experiências no processo de 

formação. Discute a convergência existente entre o perfil empreendedor e as necessidades da Educação 

atual, apontadas no Relatório da Unesco e na última versão da Base Nacional Curricular Comum - 

BNCC. Partindo de estudos realizados nota-se que os professores possuem muitas dificuldades em 

liderar a sala de aula e trazer inovações em que os alunos possam ser desafiados a aprender com 

autonomia. Neste sentido, pretender-se que com o curso haja um despertar da consciência para 

verdadeira realidade interior, limites e potencialidades, possibilitando que o docente possa demonstrar 

através da prática pedagógica exercida, a criatividade, a vontade, e a energia ilimitada na construção de 

uma sociedade mais justa. 
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Introdução 

Este trabalho faz parte da conclusão dos estudos do Curso de Especialização em Educação 

Empreendedora, promovida pelo Sebrae Nacional, fruto de parceria entre o Instituto Gênesis, o 

Departamento de Educação e a Coordenação Central de Educação a Distância - CCEAD da Pontifícia 

Universidade Católica – PUC Rio. O curso faz parte do Pronatec Empreendedor e tem como objetivo 

qualificar professores de educação técnica e profissional em educação empreendedora visando que estes 

contribuam com o despertar da cultura e de atitudes empreendedoras junto aos educandos brasileiros. 

A realidade do século XXI e suas grandes complexidades se caracterizam pela necessidade de 

uma formação do individuo de maneira holística, desenhando práticas que desenvolvam competências 

que lhe permitam buscar soluções para esta sociedade. Diante disso, os docentes precisam ter 

flexibilidade e adaptação para acompanhar este novo fazer pedagógico em sala de aula, que precisa 

proporcionar pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração e atitudes empreendedoras, 

dentre outras capacidades emergentes deste momento histórico. 

É cada vez maior a discussão sobre empreendedorismo e a importância que o tema vem 

ganhando, principalmente em decorrência do entendimento do papel desse tema na sociedade atual. No 

entanto, como promover uma educação voltada ao empreendedorismo se muitos dos docentes ainda não 

possuem características empreendedoras e alguns não tem muita familiaridade com o tema? Com base 

nessa premissa consideramos que para a efetivação de uma educação que possibilite o desenvolvimento 

de competências empreendedoras no aluno faz-se necessário prover oportunidades para que o docente 

possa rever sua prática e desenvolver também seu potencial empreendedor, pois são vários os aspectos 

que interferem na prática pedagógica, seja facilitando ou dificultando o processo de ensino 

aprendizagem. 

Desenvolver atitudes empreendedoras perpassa por realizar uma educação inovadora que 

provoque nos envolvidos um processo de aprender a aprender, que desafie a autonomia para os estudos, 

que desenvolva as pessoas de forma integral. E ainda, que o profissional de Educação possa liderar a sua 

própria carreira definindo itinerários para construção do conhecimento de forma ativa, na busca de 

resultados assertivos. 

O mundo atual cada vez mais valoriza soluções personalizadas, por personalizado, entende-se 

que cada indivíduo é único e que precisa ter a chance de traçar seu próprio caminho. Neste aspecto, o 

Coaching pode oferecer uma alternativa comprovadamente viável, tendo em vista que utiliza técnicas e 

ferramentas de autoconhecimento individualizada que trará no escopo o aprender de forma diferenciada, 

observando o potencial pessoal do sujeito e melhorando a performance. 
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Diante deste cenário, propõe-se o curso de formação continuada de professores, “COACHING 

PARA DOCÊNCIA: desenvolvendo atitudes empreendedoras”, em virtude do mesmo possibilitar a 

discussão de temas como liderança, atitudes e características do comportamento empreendedor, na 

perspectiva de que o docente em sala de aula possa ser o líder que maximize e acelere o processo de 

desenvolvimento de atitudes empreendedoras em seus alunos. 

O Coaching educacional é uma segmentação do Coaching que investiga mais especificamente os 

aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. Desenvolve uma metodologia centrada nas 

pessoas, que visa potencializar os talentos e capacidades quer dos professores quer dos alunos, enquanto 

pilares fundamentais do processo de aprendizagem. Tendo como componente primordial ajudar as 

pessoas a perceberem suas capacidades e orientar para o desenvolvimento integral do sujeito. Nesse 

sentido, justifica-se a importância do referido curso tendo-se em vista que o mesmo promoverá a 

aproximação da prática docente com as técnicas e ferramentas utilizadas no Coaching, contribuindo para 

o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, de modo a oportunizar ao aluno uma aprendizagem 

inovadora e criativa, capaz de desenvolver e ou potencializar seu perfil empreendedor. 

Alguns autores destacam que as pessoas só mudam quando alguma coisa as sensibiliza a ponto 

de serem forçadas a modificar seu ponto de vista. Verificando-se assim, que a mudança ocorre quando o 

indivíduo passa a interpretar a realidade que lhe cerca de maneira diferente, quando um novo 

conhecimento provoca a revisão das certezas e opiniões, desenvolvendo uma nova compreensão do que 

está acontecendo ao seu redor. 

Cabe ressaltar que a compreensão advém da descoberta das potencialidades e desafios que o 

conhecimento pode proporcionar ao indivíduo. Tendo como base que na sociedade pós-moderna este 

conhecimento possui características como imediatismo, fragmentação, relativização, imprevisibilidade, 

instabilidade, fluidez dentre outros, provocando nas pessoas a enfrentamento das incertezas e os 

questionamentos. 

Nesse mesmo sentido, o mundo do trabalho nos dias atuais passa por diversas transformações, 

desde a forma de organização do trabalho até nas relações mantidas pelos trabalhadores. Tais mudanças 

geram um cenário complexo, pontuado pelos avanços tecnológicos, substituição de valores e quebra de 

paradigmas que orientam a sociedade. E ainda, a relação com o trabalho passa a ser mais flexível sem 

regras rígidas e mais pautadas nas entregas (resultados), ou seja, o trabalhador precisa realizar da melhor 

forma possível àquilo que se propôs a fazer profissionalmente. 

Alicerçado na premissa acima e considerando que para o professor possa ensinar ao seu aluno a 

desenvolver atitudes empreendedoras, faz-se necessário que ele também possa experienciar conteúdos 

atitudinais e assim possam reorganizar a prática pedagógica em sala de aula, em vista da busca de 
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resultados que valorizem o aprender com autonomia considera-se que a proposta ora apresentada é 

viável e possível de implementação. 

Dentre as diversas competências necessárias para educar no século XXI, existem convergências 

com o perfil do empreendedor, afinal é este perfil que direciona a pessoa para desenvolver uma atitude 

desafiadora frente às mudanças e ter o olhar focado nas necessidades da sociedade atual. Buscar o 

autoconhecimento como uma forma de ter uma consciência dos limites e possibilidades que possuem 

para a busca da realização profissional torna-se fundamental para ocupação docente. 

Outras capacidades importantes para o empreendedor – docente, que estão alinhados com a 

fluidez do momento atual, são a flexibilidade e a perseverança, pois acreditar que sua ideia dará certo 

mesmo quando alguns não acreditam demonstra a segurança em relação a si mesmo e a firmeza com que 

está agindo naquilo que vai realizar em sua prática diária. 

Diante destas premissas, a poderosa metodologia que é o Coaching pode auxiliar aos docentes a 

conhecerem e buscarem atingir o seu potencial máximo e desenvolverem recursos emocionais que os 

auxiliem a lidar com as frustrações momentânea da sala de aula, na busca de uma visão sistêmica dos 

acontecimentos. Podem ainda reforçar a autonomia, a criatividade, a auto estima e a responsabilidade de 

desenvolver uma prática pedagógica aliada com as necessidades do cidadão do hoje. 

Pretende-se que o curso “COACHING PARA DOCÊNCIA: desenvolvendo atitudes 

empreendedoras”, possibilite através da filosofia do Coachinhg um processo reflexivo do docente, no 

que tange ao sentido que a liderança exercida em sala de aula precisa ser baseada na paciência, 

disciplina, humildade, respeito e compromisso, características que permeiam as pessoas que tem 

atitudes empreendedoras diante dos desafios da vida pessoal e profissional. 

A proposta de curso ora apresentada tem por objetivo oportunizar aos participantes o 

conhecimento de ferramentas que possibilitem reorientar as práticas pedagógicas para desenvolver 

atitudes empreendedoras, partindo do conhecimento das potencialidades e limites dos indivíduos, tendo 

como referência os estudos de Coaching Educacional. Está baseada em métodos ativos de 

aprendizagem, tendo em vista que os mesmos se fundamentam na participação ativa do educando, 

enquanto sujeito do processo de aprendizagem. Entretanto, não descarta o papel do professor/educador 

enquanto agente facilitador e potencializador desse processo e tem por base pedagógica a teoria da 

Pedagogia Empreendedora, de Fernando Dolabela. 

O presente projeto encontra-se dividido em: Capítulo 1 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: 

desenvolvendo atitudes, esse capítulo além de fazer uma abordagem à educação empreendedora, traz 

informações do cenário/instituição na qual a proposta será implementada e explicita os objetivos geral e 

específicos; Capítulo 2 - ATITUDES EMPREENDEDORAS, nesse capítulo são apresentadas as teorias 

que embasam a proposta de curso, trazendo também uma discussão teórica de temas que fundamentam a 
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proposta apresentada; Capítulo 3 – COACHING PRA DOCÊNCIA , Esse capítulo explicita a proposta 

do curso: “COACHING PARA DOCÊNCIA: desenvolvendo atitudes empreendedoras”, finalizando é 

apresentada a Conclusão, na qual são elencados os resultados esperados do curso proposto. 
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Capítulo 1 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: desenvolvendo atitudes 

 
A sociedade atual está pautada pela tríade: informação, conhecimento e aprendizagem, e neste 

sentido tem gerado demandas novas na arte de ensinar. Ao mesmo tempo em que o avanço tecnológico 

influencia de forma determinante a vida da sociedade, manifesta-se outro fenômeno igualmente 

importante que é o saber lidar com a complexidade, a incerteza e o ineditismo. 

A publicação “Um Tesouro a Descobrir”, do Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o século XXI, de 2010, organizado por Jacques Delors, propõe uma 

educação plena, que considere o ser humano em sua integralidade. Que faça frutificar os talentos e as 

potencialidades criativas, e que o indivíduo assuma sua própria responsabilidade de realizar o seu 

projeto pessoal. 

A Comissão não subestima, de modo algum, a indispensável função da criatividade e  

da inovação, a passagem para uma sociedade cognitiva, os processos endógenos que 

permitem o acúmulo de saberes e o acréscimo de novas descobertas que, por sua vez, 

são aplicadas em diversos domínios da atividade humana, tanto na área da saúde e do 

meio ambiente quanto na produção de bens e serviços. (DELORS, 2010, p. 11) 

 

Ressalta ainda, que o ensino para ter resultados positivos deve ser fundamentado em quatro 

pilares, a saber: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

Diante destes aspectos, a prática pedagógica precisa proporcionar atividades que permitam ao 

aluno aprender perguntando, pesquisando, trabalhando coletivamente, planejando e organizando. O que 

se deseja, é que a sala de aula seja um ambiente motivador e que estimule o aluno a construir 

conhecimentos das mais variadas temáticas de forma autônoma. 

O Ministério da Educação apresentou em 06 de abril de 2017 a última versão da Base Nacional 

Comum Curricular a qual definiu as competências que todo o aluno deve desenvolver tais como: 

Exercitar a empatia, resolver problemas, ter autonomia para tomada de decisões, trabalhar em equipe e 

respeitar o outro dentre outras. 

 
De acordo com o referido documento: 

 
[...] essas competências são fruto de uma construção intencional de processos 

educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 

possibilidades e os interesses dos alunos e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea, de modo a formar pessoas autônomas, capazes de se servir dessas 

aprendizagens em suas vidas. (BRASIL, 2017, p. 16). 
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Um paradigma precisa ser vencido, ao docente são exigidas tantas capacidades com a finalidade 

de realizar uma educação do século XXI, que abranja as competências necessárias para que o aluno 

enfrente a realidade atual. Porém a formação acadêmica, os currículos das Faculdades de Licenciaturas 

não tem preparado no sentido deste enfrentamento que são os desafios presentes no sistema escolar, 

destarte existe uma grande lacuna entre o que a escola precisa responder a sociedade e a 

formação/competência do docente em sala de aula. 

Conforme preconizou Guiomar Namo de Mello, no Fórum de Inovação Educativa “O problema 

é ensinar o professor a ensinar o que está escrito na Base Nacional. É preciso que ele aprenda nas 

mesmas condições que ensina” (MELLO, 2017) 

Neste sentido, é imprescindível que o docente possa vivenciar experiências que vão além de 

conteúdos conceituais, que não privilegiem apenas a técnica de ensinar, mas que desenvolvam ainda, 

competências socioemocionais. Tendo em vista que são elas de forma harmonizadas que irão 

impulsionar as atitudes empreendedoras. 

Nessa perspectiva, esse plano de curso inovador apresenta ação educacional do tipo 

aperfeiçoamento docente tendo como base conceitual o empreendedorismo e as características 

empreendedoras, tendo como função precípua desenvolver competências socioemocionais que gerem 

atitudes empreendedoras nos educadores. 

Competências socioemocionais pode ser definida como sendo a capacidade de lidar com as 

próprias emoções, de se relacionar com os outros e gerenciar os objetivos da vida, utilizando-se do 

autoconhecimento que serão estimulados, neste plano de curso, através de técnicas e ferramentas 

adequadas, inspiradas no processo de Coaching. 

Existem vários métodos de Coaching, porém a inspiração para construção deste curso segue a 

linha do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, o qual tem como Presidente o Master Coach Senior 

José Roberto Marques, que através de seus diversos mecanismos de comunicação tem desafiado o 

despertar da consciência para a verdadeira realidade interior e para o desenvolvimento das próprias 

potencialidades criativas levando em conta o ser humano em todas as suas dimensões. 

Com a finalidade de testar as ferramentas escolhidas para os momentos de reflexão e os 

conteúdos propostos será realizada uma ação piloto do curso Coaching para Docência: desenvolvendo 

atitudes empreendedoras, tendo como público a equipe técnica pedagógica que realiza o 

acompanhamento das aulas de educação profissional e os docentes responsáveis pelos cursos da 

Unidade Senac em Aracaju. 
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A Unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac em Aracaju possui a oferta 

de cursos em diversos segmentos de Educação Profissional, sendo a maior Unidade Operativa do 

Departamento Regional do Senac em Sergipe. E, atualmente possui aproximadamente 70 pessoas 

contratadas diretamente relacionadas com as atividades pedagógicas. 

Buscando mobilizar os participantes da turma piloto realizar-se-á apresentação do curso no 

auditório da Unidade para todos os envolvidos com as atividades pedagógicas. Neste momento, far-se-á 

a exposição dos motivos e do conteúdo do curso, bem como de todo processo de execução. A intenção é 

que os educadores sintam-se motivados a participarem da ação de formação continuada através do 

despertar da consciência e do entendimento de que quem ensina também precisa aprender. 

A indicação que caracteriza a viabilidade e importância da formação continuada baseia-se em 

que os profissionais contratados para ministrar os cursos de Qualificação Profissional e de Habilitação 

Técnica, são especialistas nas diversas áreas de atuação do Senac, sendo assim em sua grande maioria, 

não possuem conhecimentos didáticos de como realizar o processo de ensinar com a orientação para o 

desenvolvimento integral do sujeito. 

Soma-se a isto que e a educação profissional nasceu tecnicista, por ensinar somente as técnicas 

necessárias para uma determinada ocupação observando o sistema produtivo. Mas recentemente, 

impulsionada pelas profundas mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas, foi 

preciso integrar a educação geral com a profissional, transformando as relações hierárquicas e rígidas 

que ainda predominavam no interior da escola, construindo um ambiente de diálogo entre educadores e 

educandos, centrado na capacidade de ouvir o outro, na autoavaliação de docentes e alunos e na 

responsabilidade e participação de todos. 

Em virtude da Unidade Senac ainda viver a fase de transição, a formação continuada 

possibilitará aos participantes uma reflexão das práticas realizadas e sendo revisitadas, poderá ocorrer 

diversas iniciativas empreendedoras inovadoras, na medida em que os docentes conhecendo suas 

potencialidades possam criar situações de aprendizagem que privilegiam os alunos serem ativos, 

críticos, criativos e capacitados para o domínio do trabalho. 

O Senac em Aracaju possui 22 salas de aula, 01 auditório com capacidade para 200 pessoas, 08 

laboratórios de informática, 01 laboratório de enfermagem, 01 laboratório de rádio e TV, banheiros e 

outras salas que correspondem a infraestrutura necessária para realização dos cursos. 



14  

Objetivos Geral e Específicos 

 
Geral: 

Oportunizar aos participantes o conhecimento de ferramentas que possibilitem reorientar as práticas 

pedagógicas para desenvolver atitudes empreendedoras, partindo do conhecimento das potencialidades e 

limites dos indivíduos, tendo como referência os estudos de Coaching Educacional. 

Específicos: 

Definir o público alvo a ser capacitado e o melhor período a ser executada a capacitação; 

Diagnosticar as principais dificuldades encontradas pelos cursistas no ato de ensinar por 

competência; 

Verificar as ferramentas utilizadas no Coaching as mais propícias para o desenvolvimento de 

atitudes empreendedoras; 

Desenvolver a estrutura curricular da capacitação; 

Definir a plataforma/ambiente virtual no qual será implementada a parte on line do curso 

Fazer o designer da parte on line do curso no ambiente virtual de aprendizagem 

Realizar a primeira turma com a equipe técnica da Unidade Senac em Aracaju; 

Analisar os resultados da ação de formação continuada, para garantir a pertinência dos conteúdos 

propostos no plano de curso. 
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Capítulo 2 

Atitudes Empreendedoras 

 
O uso da expressão “empreendedorismo” tem crescido, paulatinamente, nos últimos anos e, por 

não haver um conceito unificado sobre o que possa significar, é coerente buscar seu sentido etimológico 

e, a partir daí, buscar também seu significado histórico, político e social. Inicialmente explicitaremos 

seu significado etimológico sem contanto esquecer dos seus aspectos histórico, político e social 

(SOUZA, 2012). 

De acordo com Souza (2012, p. 77) “a palavra ‘empreender’ vem do latim imprehendere, que 

significa prender nas mãos, assumir, fazer. Daí derivam as palavras ‘empreendedor’ e 

‘empreendedorismo’, dentre outras”. 

O empreendedorismo ganhou espaço na sociedade como estratégia para atingir sucesso, para se 

destacar e para obter bons resultados competitivos. Ele constitui-se um diferencial em algumas áreas, 

bem como para a geração de empregos. Algumas das características de um empreendedor são a busca de 

oportunidades e iniciativa; o planejamento e monitoramento sistemático e a capacidade de correr riscos 

calculados, o que por sua vez favorece ao desenvolvimento socioeconômico. 

Dornelas (2001) enfatiza que o ensino do empreendedorismo contribui positivamente para a 

formação de melhores empresários, melhores empresas, bem como favorece a uma maior geração de 

riqueza do país. O empreendedorismo já ganhou espaço nos currículos de universidades, em ações de 

formação complementar e vem sendo introduzido em algumas escolas de educação. Entretanto, alguns 

autores ainda consideram esse tema com algumas reservas. 

Faz-se mister destacar que nem todo empresário pode ser considerado um empreendedor. 

Também vale salientar que para ser empreendedor não é necessário ser empresário. 

 

Consoante ao movimento de que toda a população deva desenvolver e assumir uma 

postura empreendedora, têm-se desenvolvido, nos últimos anos, diversas iniciativas de 

implantação do empreendedorismo na educação, seja como tema transversal às diversas 

disciplinas do currículo, seja como disciplina propriamente dita, constante do currículo 

de instituições educacionais formais de educação básica e superior, privadas e públicas. 

(DORNELAS, 2001, p. 18). 

 

Nessa perspectiva de disseminação da temática empreendedorismo, destaca-se uma das 

iniciativas do Sebrae Nacional a partir de articulação com o Instituto Gênesis e certificação da PUC - 

Rio, que é o curso de Especialização em Educação Empreendedora (Pós-graduação Lato Sensu) para a 

qualificação de professores que trabalham no ensino técnico e profissional em todo o Brasil. O referido 

curso visa o desenvolvimento de competências empreendedoras e a possibilidade de realização de ações 

planejadas, críticas e sustentadas no mundo do trabalho. 
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As mudanças ocorridas na sociedade e mais especificamente no mundo do trabalho impõem aos 

profissionais da educação e em especial ao docente a necessidade de aprender continuamente, em outras 

palavras, aprender na sua formação e continuar aprendendo durante toda a vida profissional. 

A preocupação com a formação do docente esteve presente ao longo de toda a história do ensino. 

Entretanto, ganhou ênfase com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Foi a partir da lei 

9394/1996 que a formação continuada passou a ser vista como essencial, dando uma nova percepção à 

formação do docente (BRASIL, 2016). 

Paulo Freire ao abordar o tema “Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”, enfatiza: 

[...] A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 

dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática 

docente espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, indiscultivelmente 

produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a 

rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. 

Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo 

tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor 

formador[...] (FREIRE 2016, p. 39). 

 

Ainda explicando a temática evidenciada acima o referido autor esclarece: “[...] Por isso é que, 

na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática [...]” 

(FREIRE 2016, p. 40). 

No entendimento de Souza (2001, p. 84) “a função do professor, no desenvolver de sua 

atividade, é adquirida através de uma articulação entre experiências e teorias, ou seja, sua atividade deve 

compreender uma teoria associada à prática e uma prática que decorre de uma teoria.” 

No entanto, a autora supra salienta que: 

Para isso é preciso capacitação. Capacitar é mostrar possibilidades, requer liberdade 

reflexiva e confiança na própria capacidade. É ação e reflexão sempre. É o respeito  

pelo professor no fazer o que ensina e aprende. É possibilitar a vivência dos valores 

antes de ensiná-los (SOUZA, 2001, p. 84). 

 
Nessa perspectiva a proposta do curso “COACHING PARA DOCÊNCIA: desenvolvendo 

atitudes empreendedoras”, baseia-se em métodos que favoreçam ao aluno um pensamento crítico, pois 

corroboramos do pensamento de que o aluno deve ser um sujeito ativo no processo de aprendizagem, o 

que é possível através do uso de metodologias que centram a aprendizagem no aluno e não se baseiam 

na transmissão de conhecimentos. No Quadro 1, pode-se visualizar algumas características que 

diferenciam a educação empreendedora da educação tradicional: 
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Quadro 1 . Diferenças entre a educação tradicional e a educação empreendedora 

 

Educação convencional 
 

Educação empreendedora 

Ênfase no conteúdo, que é visto como meta Ênfase no processo, aprender a aprender 

Conduzido e dominado pelo instrutor Apropriação do aprendizado pelo participante 

O instrutor repassa o conhecimento O instrutor como facilitador e educando; 
participantes geram conhecimento 

Aquisição de informações “corretas” de uma vez 

por todas 

O que se sabe pode mudar 

Currículo e sessões fortemente programados Sessões flexíveis e voltadas a necessidades 

Objetivos do ensino impostos Objetivos do aprendizado negociados 

Prioridade para o desempenho Prioridade para a autoimagem geradora do 
desempenho 

Rejeição ao desenvolvimento de conjecturas e 

pensamento divergente 

Conjecturas e pensamento divergente vistos 

como parte do processo criativo 

Ênfase no pensamento analítico e linear; parte 

esquerda do cérebro 

Envolvimento de todo o cérebro; aumento da 

racionalidade no lado esquerdo do cérebro por 

estratégias holísticas, não lineares, intuitivas; 

ênfase na confluência e fusão dos dois 
processos 

Conhecimento teórico e abstrato Conhecimento teórico amplamente 

complementado por experimentos na sala de 

aula e fora dela 

Resistência à influência da comunidade Encorajamento à influência da comunidade 

Ênfase no mundo exterior; experiência interior 

considerada imprópria ao ambiente escolar 

Experiência interior é contexto para o 

aprendizado; sentimentos incorporados à ação 

Educação encarada como necessidade social 

durante certo período de tempo, para firmar 

habilidades mínimas para um determinado papel 

Educação vista como processo que dura toda a 

vida, relacionado apenas tangencialmente com a 

escola 

Erros não aceitos Erros como fonte de conhecimento 

O conhecimento é o elo entre aluno e professor Relacionamento humano entre professores e 
alunos é de fundamental importância 

Fonte: (DOLABELA, 2008, p. 153 apud Schaefer; Minello, 2016 p. 62) 

 

 
Schaefer e Minello (2016) ao discutirem sobre o novo papel do professor, destacam que: 

 
Na educação empreendedora, os professores passam a desempenhar um novo papel, o 

de catalisador e facilitador, cuja função é auxiliar os alunos a aprenderem um novo 

modo de pensar. Em vez da simples transferência de conteúdos, eles agora devem 

estimular os estudantes a aprenderem a aprender, a aprenderem como pensar em termos 

empreendedores (DOLABELA, FILION, 2013 apud SCHAEFER; MINELLO, 2016, p. 

69). 
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Acreditamos que a proposta pedagógica para uma educação empreendedora deve estimular a 

capacidade criadora dos alunos, oportunizado a eles sonhar, criar e inovar. Nessa direção, o curso objeto 

dessa proposta tem foco teórico/metodológico na “Pedagogia Empreendedora”. 

De acordo com Dolabela (2008) referenciado por Schaefer e Minello (2016, p. 65) “a essência 

da estratégia didática da educação empreendedora está no sonhar e no buscar realizar o sonho”. Os 

autores anteriormente mencionados destacam ainda que: 

[...] a formação empreendedora tem uma característica inter e multidisciplinar. Para 

alcançar os seus objetivos, é preciso traçar um plano de ensino ou planos de aula que 

adaptem a metodologia pedagógica ao contexto da aprendizagem buscada 

(SCHAEFER;MINELLO, 2016, P. 71) 

 

A pertinência do desenvolvimento de atitudes empreendedoras e os princípios filosóficos do 

processo de Coaching encontram convergência, em virtude de desencadear soluções frente aos desafios, 

proporcionando estados emocionais positivos e de conquista de resultados duradouros. Aprende-se a 

desvencilhar das velhas crenças e potencializar as capacidades que possui, favorecendo a capacidade 

criativa, auto estima e de responsabilidade. 

Neste sentido, ratificamos que para preparar o profissional que precisa ser inserido ou mantido 

no mercado de trabalho requer também atenção para a formação docente, uma vez que na era do 

conhecimento são vários os desafios impostos aos docentes pelas transformações sociais e tecnológicas. 

Estas necessidades devem redirecionar para práticas educativas que proporcionem ao aluno 

aprendizagens significativas e que estimulem a sua criatividade. 

Diante desta premissa, reafirmo a importância do processo de Coaching Educacional em 

desenvolver na equipe técnica importantes entendimentos com relação às ferramentas adotadas para 

descoberta das potencialidades e limites de cada indivíduo. José Roberto Marques no seu livro 

“Coaching de carreira”, define Coaching da seguinte forma “é uma metodologia de desenvolvimento 

humano, em que se cria um contexto transformacional para o alcance de um estado desejado”. 

(MARQUES, 2014, p.15). 

De acordo com Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, os principais elementos do processo de 

Coaching são “foco, ação, sentimento/sensação, evolução contínua e resultados” (MARQUES, 2017, p. 

135). Neste sentido, as ações devem ser planejadas na perspectiva de proporcionar sentido ao 

desenvolvimento e/ou aprimoramento de suas próprias competências, através do despertar do 

conhecimento das oportunidades que o sujeito não conseguiu visualizar. 

Ainda de acordo com o IBC, utiliza-se geralmente 07 passos para concluir todo processo de 

Coaching, a saber: “Processos de investigação, reflexão e conscientização; Descoberta pessoal dos 

pontos fracos e das qualidades; Aumento da consciência de si mesmo; Aumento da capacidade de se 
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responsabilizar pela própria vida; Estrutura e foco; Feedback realista e Apoio”. (MARQUES, 2017, 

p.135) 

Durante esse processo devem ser identificadas as necessidades de desenvolvimento de 

determinadas competências que podem ajudar o educador no seu processo de ensinar com obtenção de 

resultados efetivos. Seguindo a coerência de que é necessário aprender para ensinar, o docente deve 

desenvolver primeiro nele próprio a capacidade de autoconhecimento, ou seja, buscar os seus recursos 

internos para obter cada vez mais conhecimento, habilidade e atitude. 

Silva (2012, p. 377) ao abordar o tema Coaching para docente, evidencia que “a missão do 

educador e os resultados de seu trabalho cada vez mais são considerados como alto valor estratégico 

para a sociedade e para as próprias pessoas[...]”. 

O referido autor ao definir Coaching para docente esclarece: “Consiste no acompanhamento 

personalizado de um docente ou grupo de docentes num processo de desenvolvimento, para definir e 

atingir metas e objetivos educacionais, obtendo um alto potencial interno e uma autonomia futura” 

(SILVA, 2012, p. 379) 

Considerando que dificilmente uma pessoa possa promover o desenvolvimento daquilo que ela 

própria não teve oportunidade de desenvolver, enfatizamos a importância da formação empreendedora 

para o docente, para que dessa forma ele tenha maiores condições de promover o desenvolvimento do 

perfil empreendedor no aluno. 

Souza (2001, p. 53-54) assinala que: 

O professor, na verdade, precisa aprender a empreender internamente, ou seja, tornar- 

se um intraempreendedor, aquele que vê o que ninguém está vendo. Entender a  

natureza dos colegas, sua área de atuação, é importante para apresentar e ver suas  

ideais darem resultado, garantindo a participação na construção da proposta não com 

meros palpites, mas sim com informações verdadeiras. Encarar toda e qualquer 

iniciativa como uma grande oportunidade para mostrar todo seu talento, sendo, não um 

coadjuvante, mas o protagonista do processo educacional na sua totalidade. 

 

Vale salientar que o docente ao conceber técnicas que estimule atitudes empreendedoras tem o 

poder de “transformar vidas”. Entretanto, ele precisa ter consciência de seu papel enquanto agente de 

transformação, compreender a essência do seu trabalho e a importância de formação para a cidadania e 

consequentemente para a construção de um mundo melhor. Nessa perspectiva Souza (2001, p. 110) 

enfatiza que “Empreender em educação é inventar uma escola cuja educação prepare alunos capazes de 

compor sua própria visão de mundo, de sociedade e de pensar criticamente a realidade, com 

competência e determinação”. 
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Capítulo 3 

Coaching para docência 

 
Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Especialização de Educação Empreendedora, 

reforçaram a concepção da importância do docente liderar a sua sala de aula, buscando conduzir a 

prática pedagógica de forma inovadora e que propicie um ambiente para geração de ideias criativas, 

tendo em vista que o aluno, consiga alcançar a capacidade de enfrentar as mudanças, e aprender com 

autonomia. 

O autoconhecimento tem sido bastante importante para que o profissional sinta-se capaz de 

enfrentar as mudanças necessárias e que realize as inovações incrementais que precisam ser construídas 

no ambiente de trabalho. No que tange a Educação, a inovação em sala de aula precisa ocorrer de forma 

urgente, conforme evidencia a análise que considerou os índices de resultados insatisfatórios. Nesse 

sentido é mister buscar novas formas de ensinar e enfrentar o problema social. 

Inovar em educação sempre remete a grandes realizações de mudança em sala de aula, mas a 

verdade é que não precisa ser assim, pode-se mudar aos poucos, alterando o fazer cotidiano, para isso o 

docente precisa refletir sua ação e reconstruir o saber, na busca de provocar transformações positivas na 

vida dos alunos. 

Educar para empreender pode ser algo bastante inovador, por necessitar usar técnicas que 

propõem um aprendizado contínuo, uma reformulação permanente, e de acordo com o SEBRAE: 

Ser um empreendedor é muito mais que ter a vontade de chegar ao topo de uma 

montanha; é conhecer a montanha e o tamanho do desafio; planejar cada detalhe da 

subida, saber o que você precisa levar e quais ferramentas utilizar; encontrar a melhor 

trilha, estar comprometido com o resultado, ser persistente, calcular os riscos, preparar- 

se fisicamente; acreditar na sua própria capacidade e começar a escalada. 

(ZAREMBA, 2016, p. 4). 

 

Alinhado com a necessidade de estimular as pessoas identificarem suas capacidades, o 

profissional docente precisa inicialmente se submeter a experiências que proporcionem nele tais 

características que compõem o perfil do empreendedor, desta forma direcionar no desenvolvimento de 

uma atitude desafiadora frente às mudanças demandadas pela sociedade atual. 

Nesta perspectiva, buscar o autoconhecimento se apresenta como uma forma de conhecer o 

propósito de vida, para que as frustrações diárias não impeçam o educador de construir, inventar e criar 

novas formas de ensinar, no caminhar do sucesso profissional. 
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Identificação do Curso 

 

Título: Coaching para Docência: desenvolvendo atitudes empreendedoras. 

Carga Horária: 40 horas 

A carga horária será realizada em 03 encontros presenciais sendo computadas as horas das atividades de 

pesquisa, realizadas pelos alunos antes dos encontros. 

Modalidade: Híbrido 

Público-Alvo 

Equipe Técnica, Docentes e Pedagogos. 

Nº de Alunos por Turmas: 25 

 
 

Justificativa 

Enfrentar os desafios impostos pelas mudanças aceleradas que os professores tem vivenciado 

nas escolas, reporta-se a necessidade de que a formação destes profissionais precisam ir além das 

questões cognitivas referente a matéria que tem de ensinar. É preciso buscar soluções mais completas 

para que a construção do conhecimento de quem educa seja feita de forma integral. 

Um dos aspectos que não se pode deixar de considerar é que para o professor ensinar as 

competências socioemocionais, ele precisa ser capaz de lidar com maestria, ou seja, saber adotá-las no 

momento de atingir os objetivos (perseverança e autocontrole), trabalhar com os outros (cordialidade e 

respeito) e gerir emoções (calma e otimismo). 

Considerando a realidade atual este plano de curso se destina aos educadores e tem por 

finalidade apresentar o processo de Coaching Educacional, apresentando algumas ferramentas para o 

desenvolvimento da autoconfiança e do autoconhecimento, no intuito do despertar de uma prática 

pedagógica que contemple o pensamento crítico, comunicação, colaboração, criatividade e inovação. 

 
 

Objetivo 

 

Proporcionar aos participantes do curso, o conhecimento de seus limites e potencialidades, através de 

um processo de autoconhecimento, potencializando a prática pedagógica para estimular atitudes 

empreendedoras. 

Estrutura Curricular 

O curso se destina á formação continuada docente visando contribuir para o desenvolvimento de 

competências que possibilitem um ensino que desperte atitudes empreendedoras. 
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Este curso por ser do tipo aperfeiçoamento só possui uma Competência que será construída em 

toda carga horária do curso. 

 
Coaching para Docência: desenvolvendo atitudes empreendedoras. 

Competência: Refletir a prática pedagógica realizada à luz dos conhecimentos do Coaching 

Educacional, identificando as necessidades de melhoria na forma de ensinar. 

 
Elementos da Competência 

Conhecimentos (Saberes) 

O processo e as principais ferramentas de Coaching: Roda da Vida; Roda das Competências (IBC), 

Vida Pessoal; Refletindo EU e os Outros; Checando minhas habilidades pedagógicas (Próprio), 

Importância do autoconhecimento como catalisador de mudança; Pilares fundamentais do Coaching 

aplicado à Docência; Identificação das necessidades de melhoria na forma de ensinar; Características do 

comportamento empreendedor; O papel do docente no tempo atual; Fases de preparação de um ensino 

transformador. 

Habilidades 

Ensinar levando em consideração a diversidade; Engajar os participantes no processo de aprendizagem; 

Analisar os pontos de melhoria do ensino; Alinhar à prática para desenvolver atitudes. 

Atitudes 

Consciência para limites e potencialidades; Prática para escuta ativa; Respeito à diversidade da sala de 

aula; Atitude empreendedora. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

A estratégia pedagógica deve privilegiar a construção de capacidades necessárias para realizar 

o ensino que estimule atitudes empreendedoras. O mediador deve assumir uma postura com relação à 

aprendizagem que estimule ao participante o aprender a aprender e o desenvolvimento da percepção 

analítica, do raciocínio hipotético, por meio de uso de ferramentas que gerem reflexão, facilitando a 

atribuição de significados, de modo a assegurar o “aprender a conhecer”, o “aprender a fazer”, o 

“aprender a viver” juntos/com os outros e o “aprender a ser” - condições básicas para a autonomia 

individual e profissional, conforme destaca o Relatório da Unesco para a Educação do Século XXI. 

Neste curso, os materiais didáticos e o ambiente virtual de apoio deflagram a interação, abrindo 

perspectivas para aprendizagem individual e colaborativa, sem se considerar as limitações de espaço e 

tempo. 
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A execução desta ação educacional deve sair do lugar comum e tem uma sequência organizada 

para privilegiar nos encontros presenciais, o compartilhamento de experiências e colaboração mútua 

para o enfrentamento dos problemas oriundos da sala de aula. 

Para as atividades em sala de aula utilizar-se-á metodologia que privilegie vivência e a 

reflexão, alicerçado no pressuposto do aprender e no aprender fazer, utilizando aprendizagem focada em 

resultados práticos, atividades de ensino dinâmicas, vivenciais e interativas, estudo de casos e exercícios 

práticos. 

No ambiente virtual de apoio, serão postados os conteúdos para leitura e os formulários para 

preenchimento individual, com a intenção de instigar a reflexão e o autoconhecimento. E, ainda analisar 

de forma crítica a prática pedagógica realizada, na busca constante de melhoria do fazer pedagógico em 

sala de aula. 

Pretende-se que no ambiente virtual tenha a combinação de diferentes recursos multimídia auto 

instrucionais e atividades a serem realizadas pelos participantes com mediação docente, composto de 

diferentes formatos e intencionalidades, tais como: aulas narradas: case, contextualização, tutorial; 

Vídeos: abertura/fechamento de curso, pílula, entrevista, bate-papo, depoimento, case, interativo; 

Elementos gráficos e textuais: artigo, case, infográfico, quiz, esquema; tabela; 

Atividades mediadas: blog, diário, fórum, teste, wiki, grupos. 

 

 
Avaliação 

 

Por se tratar de um Curso do tipo aperfeiçoamento a avaliação ira ocorrer de forma contínua, 

observando o interesse e a participação nas atividades abaixo detalhadas. Estando aprovado aquele que 

realizar as atividades previstas, conforme segue: 

Avaliações parciais através de Quiz que mensurem o entendimento do conteúdo estudado pelos 

participantes. 

E tendo como instrumento de avaliação final o Trabalho de Consolidação da Aprendizagem, o 

qual será item obrigatório. tendo como função precípua articular todos os conhecimentos adquiridos 

durante o curso. 

Demais atividades do curso: devem ser realizadas como uma forma de testar as ferramentas e 

organizar os conhecimentos adquiridos. 

Participar dos três encontros presenciais de forma integral. 
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Infraestrutura/recursos necessários 

 
 

Para etapa presencial 

Sala de aula convencional equipada com projetor multimídia. 

 
 

Para etapa a distância 

É necessário que o aluno possua a seguinte infraestrutura: computador com internet banda 

larga (configuração mínima: Windows XP: 1.2 GHz, Intel Pentium IV ou superior, memória RAM: 

1GB e, obrigatoriamente, um endereço de e-mail válido); equipamento de recursos multimídia (som, 

vídeo e imagem). 

 
Perfil Docente 

O docente a ser contratado para ministrar o curso deve ter formação superior e conhecimentos 

de Coaching (comprovar através de certificação realizada por Instituições de Coaching). 
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Capítulo Final 

 
Paulo Freire, um dos grandes educadores brasileiros, ensina-nos que a educação não transforma 

o mundo; educação muda as pessoas, e pessoas transformam o mundo. Pensar sistematicamente como 

nos incentiva este nobre educador, requer uma maneira diferente de olhar o mundo, o ser humano, e 

compreender que todas as ações estão interligadas, num complexo sistema de conexões. 

Partindo-se do pressuposto de que um dos objetivos da educação é processar a modificação de 

comportamentos, um aspecto importante e fundamental é que, através dela, se adquiram novos recursos, 

se despertem novos talentos, se invista no desenvolvimento das potencialidades daqueles que ensinam e 

dos que aprendem. 

No curso “COACHING PARA DOCÊNCIA: desenvolvendo atitudes empreendedoras” o intuito 

é ampliar a consciência do cursista participante em relação a todo o processo educacional. O ponto 

principal e inicial é resgatar e ressignificar, nos docentes, a ideia de agente vitimado do processo, 

guiando-os a primeiro olhar para dentro (conhecer a si mesmo). 

Nesse processo, o educador precisa avaliar os resultados de sua prática pedagógica, ampliando o 

entendimento sobre o contexto em que está inserido, e como consequência passar a considerar 

atividades que incitem atitudes empreendedoras, sempre de maneira efetiva, transpondo obstáculos no 

processo ensino aprendizagem. 

Dessa forma, desenvolverá atitudes empreendedoras que inicialmente vão auxiliá-lo a realizar 

uma carreira de sucesso, em virtude de conhecer bem o que precisa ser feito na sua vida profissional. E 

consequentemente, poderá guiar o processo de aprendizagem dos alunos, que vão ter a oportunidade de 

crescer e expandir as próprias possibilidades, fazendo acontecer de forma diferente às mudanças 

necessárias na vida pessoal e profissional. 

A proposta do curso aqui apresentada tratou da concepção e aplicabilidade de um curso de 

formação continuada, que com base em ferramentas do Coaching contribuirá para despertar e/ou 

potencializar nos docentes o seu papel social de educador. Nesse sentido, oportunizará o 

desenvolvimento de atitudes empreendedoras nos docentes que participarem do referido curso, 

contribuindo para a adoção de habilidades que possibilitem a disseminação de uma cultura 

empreendedora junto a seus alunos. 

Vale destacar que a construção da referida proposta, pelo seu caráter inovador, só foi possível 

aliando os conhecimentos adquiridos ao logo do curso de Especialização em Educação 

Empreendedora, à experiência profissional da autora, adquirida no decorrer da sua trajetória 

profissional, articulando também aprendizados oportunizados por uma formação em Coaching 

realizada pela mesma através do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). 
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Espera-se ainda que o curso promova a inclusão social, além de evidenciar a contribuição que 

o empreendedorismo pode oferecer à formação dos indivíduos no que tange ao exercício de sua 

cidadania. 

Outros resultados esperados com a realização da ação educacional neste trabalho proposta 

estão relacionados com os seguintes aspectos: 

Possibilitar a aprendizagem continuada, e ainda, por fazer uso de ferramentas do Coaching, 

oportunizar aos participantes a recuperação da essência do indivíduo, à medida que serão 

desenvolvidas novas habilidades e potencialidades, fortalecendo sentimentos e emoções nos docentes, 

ajudando-os a transpor “limites” de aprendizagem. Possibilitará, ainda, ao docente gerenciar suas 

emoções e atuar eficientemente no gerenciamento da resolução de conflitos intra e interpessoais, bem 

como aprender de forma autônoma e os estimulará de forma positiva na capacidade de tomada de 

decisão, motivação, autocontrole, criatividade, inteligência emocional e flexibilidade. 
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