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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho, com o título “Educação empreendedora: incentivo à 

identificação de oportunidades por meio de um concurso de startups”, tem o objetivo de 

propor uma metodologia de intervenção inovadora destinada à promoção do 

desenvolvimento do potencial empreendedor dos estudantes do ensino médio, a partir da 

criação/desenvolvimento/apresentação de produtos, serviços e modelo de negócios, por 

meio da oferta de capacitação e realização de um concurso de startups. O trabalho tem 

como natureza de pesquisa o desenvolvimento de projeto de intervenção empreendedora, 

em que foi detalhado segundo os conceitos de gestão de projetos e processos. A fase teste 

da proposta foi realizada com os alunos do 2° ano do Ensino Médio Integrado em 

Administração, do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Tocantins, Campus 

Porto Nacional. A competição provocada pelo concurso de startups se configura como 

uma ferramenta didática, em que se utilizaram técnicas pedagógicas mais aplicadas, 

permitindo uma participação ativa dos estudantes. Os resultados mostraram que o 

concurso despertou, em algum nível, a capacidade empreendedora dos estudantes, ao 

ponto que conseguiram apresentar boas ideias de startups para operação em um mercado 

dinâmico e competitivo. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Ensino. Startup. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, o ensino nos cursos da área de gestão e negócios tem 

ampliado o enfoque de formação (DORNELAS, 2008). Antes, os profissionais 

eram formados com metodologias tecnicistas, reprodutivas e de adestramento 

(ZARDO; MELLO, 2016) para liderar médias e grandes empresas (DORNELAS, 

2008). No entanto, mais recentemente a formação encontra-se muito pautada em 

uma educação empreendedora mais moderna, em que as práticas pedagógicas 

utilizadas contribuem com a formação de um profissional empreendedor 

(HENRIQUE; CUNHA, 2008), capaz de atuar em ambientes de negócios 

heterogêneos de forma criativa, inovadora e transformando o contexto social em 

que está inserido. 

Na conjuntura apresentada, ações são moldadas e várias inciativas 

fomentam a educação empreendedora no Brasil, como por exemplo, a oferta da 

disciplina “empreendedorismo” nos mais diversos tipos de cursos nas 

modalidades técnico, tecnológicos, bacharelados e licenciatura. No entanto, não 

consta no currículo da Educação Básica o ensino do empreendedorismo, sendo 

que, os objetivos de aprendizagem não contemplam a temática em questão. Uma 

vez que, em pesquisa na Base Nacional Comum Curricular a palavra 

“empreendedorismo” não apareceu nenhuma vez no documento. É sugerido 

apenas abordagens relacionadas à educação financeira e matemática financeira 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). 

É no contexto exposto que se identifica espaço para apresentação da 

presente proposta de intervenção inovadora aplicada ao ensino médio, com a 

finalidade de incentivar, por meio de um concurso de startups, a identificação de 

oportunidades de negócios e o interesse pelo empreendedorismo. 

Dolabela (2008) não aborda apenas o ensino do empreendedorismo na 

universidade, mas cita a necessidade de se instaurar uma cultura empreendedora 

na sociedade e para isso o tema precisa ser discutido também em níveis anteriores 

de educação. Diante do exposto, a competição proporcionada pelo concurso de 

startups se configura como uma ferramenta didática que visa contribuir com a 

construção da cultura empreendedora, a partir dos níveis básicos de educação. 

Vale destacar que atualmente os jovens se aventuram na jornada 

empreendedora cada vez mais cedo, principalmente, em negócios de base 
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tecnológica. Sendo assim, justifica-se a inserção do tópico Empreendedorismo nos 

campos de atuação das unidades curriculares da Base Nacional Comum 

Curricular. No entanto, enquanto isto não se torna uma realidade, projetos de 

intervenção inovadora dedicados ao ensino do empreendedorismo são uma 

alternativa viável para preencher as brechas deixadas pela educação básica. 

A fase teste da proposta foi realizada com os alunos do 2° ano do Ensino 

Médio Integrado em Administração, do Instituto Federal de Educação e 

Tecnologia do Tocantins, Campus Porto Nacional. Os estudantes que participaram 

do projeto já estudam no curso técnico de administração conteúdos relacionados 

aos fundamentos de empreendedorismo. No entanto, a presente proposta visa 

despertar ainda mais os estudantes para a inovação, a criatividade e os negócios, 

por meio de práticas pedagógicas que permitam a interação do estudante com 

mercado e os conhecimentos de negócios. No entanto, a ideia é que este projeto de 

intervenção possa ser aplicado também em cursos de ensino médio que não tenha 

contato com o empreendedorismo. Pois se acredita que quanto mais cedo o 

estudante tiver proximidade com as ferramentas do empreendedorismo, mais ele 

contribuirá com a inovação tecnológica do país. 

Esta iniciativa empreendedora, também se configura como ação 

intraempreendedora no local de trabalho da pesquisadora, uma vez que esta 

estratégia de projeto de ensino valoriza os colaboradores e contribui com diversos 

cursos da instituição. 

Ao longo dos capítulos que se seguem a proposta será detalhada. O 

primeiro capítulo apresentará o detalhamento da oportunidade e a da metodologia 

adotada para o projeto de intervenção. No segundo capítulo, será apresentada 

fundamentação teórica da proposta e o seu detalhamento. Finalmente, serão 

apresentadas as conclusões. 
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CAPÍTULO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE E 

METODOLOGIA 

 
1.1 Identificação da Oportunidade de Proposta de Intervenção 

Empreendedora 

 
O interesse em relação a este projeto surgiu a partir da análise conjunta de 

três fatores. O primeiro se refere à necessidade do ensino do empreendedorismo 

na educação básica, como forma de despertar o empreendedorismo jovem. 

Acredita-se que quanto mais cedo às pessoas pensarem e aprenderem a 

empreender mais negócios se tornarão sustentáveis e inovadores. O segundo fator 

motivador é uma educação empreendedora que consiga extrapolar o tradicional, 

como práticas-didáticas que façam dos estudantes atores atuantes no processo de 

ensino aprendizagem, sendo que para despertar a inovação e a criatividade, a 

educação deve permitir isso, se configurando em um processo de ensino- 

aprendizagem também criativo e inovador. E por último, o terceiro fator, procura 

contribuir com a inovação e o desenvolvimento do país. 

O trabalho se justifica relevante ao considerarmos algumas pesquisas sobre 

o empreendedorismo no Brasil. Segundo pesquisa do Global Entrepreneurship 

Monitor Empreendedorismo no Brasil (GEM, 2017) referente ao ano de 2016. O 

estudo mostrou que potencial de inovação de empreendimentos iniciais no Brasil 

ocupa a segunda pior posição, entre os países pesquisados, em termos de inovação 

em produtos ou serviços. Ainda, o Brasil é um dos países que tem exportado mais 

produtos com baixos graus de capacidade e conhecimentos empregados em sua 

produção, o que evidencia a baixa competitividade. Com relação ao quesito 

tecnologia, o Brasil ocupa a pior posição, pois se utiliza tecnologias que são 

consideradas obsoletas em outros países. 

Segundo o Sebrae (2016) a taxa de sobrevivência de empresas de 02 (dois) 

anos, no Brasil, passou de 54,2% em 2008 para 76,6% em 2012. Algumas 

características dos anos 2008 a 2014 são motivadoras desta evolução, como, a 

expansão do PIB, a queda do desemprego, queda dos juros, expansão do 

rendimento médio e melhora do ambiente legal. A melhora do ambiente legal 

compreende a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (BRASIL, 2006), o Simples 

Nacional e a Criação de legislação própria para o microempreendedor individual 

(MEI) (BRASIL, 2008). 
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Na mesma pesquisa o Sebrae (2016), apresentou o resumo dos fatores 

contribuintes para a sobrevivência/mortalidade das empresas, os quais são: 

situação do empresário antes da abertura do negócio, compreendendo o tipo de 

ocupação anterior, a experiência no ramo e motivação para abrir o negócio; 

planejamento do negócio; gestão do negócio; e capacitação dos donos em gestão 

empresarial. 

No mesmo sentido, Dornelas (2008) demonstra em suas publicações que a 

capacitação dos empreendedores e a educação para o empreendedorismo 

contribuíram para minimização da taxa de mortalidade das empresas brasileiras 

nos últimos anos. 

Com relação à capacitação dos donos do empreendimento, na pesquisa 

realizado pelo Sebrae (2016), nas empresas sobreviventes geralmente as 

empreendedores relatam que fizeram curso para melhorar o conhecimento sobre 

como administrar o negócio, por outro lado, nas empresas fechadas, geralmente, 

os donos diziam não ter feito nenhum curso sobre gestão do negócio. 

Diante do exposto, é a partir dos pontos elencados na introdução, neste 

capítulo, e ainda, das observações realizadas no local de trabalho, o Instituto 

Federal do Tocantins - Campus Porto Nacional, que se propõe uma metodologia 

para o ensino do empreendedorismo aos jovens estudantes da educação básica, 

mais especificamente do ensino médio, baseada concurso a ser realizado entre 

estudantes. 

A delimitação do eixo central de abordagem deste TCC tem como vertente 

a identificação de oportunidade de uma ferramenta didático-pedagógica. Assim, a 

problemática pesquisada está na oportunidade identificada e na consecutiva 

proposição intervenção empreendedora. 

Assim, este trabalho tem o objetivo geral propor uma metodologia de 

intervenção inovadora destinada a promoção do desenvolvimento do potencial 

empreendedor dos estudantes do ensino médio, a partir da 

criação/desenvolvimento/apresentação de produtos, serviços e modelo de 

negócios, por meio da oferta de capacitação e realização de um concurso de 

startups. 

Para isso, são traçados os seguintes objetivos específicos: (I) Ofertar 

capacitação empreendedora, apresentando conceitos e  ferramentas  fundamentais; 

(II) Motivar os estudantes no desenvolvimento de suas habilidades 
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empreendedoras; (III) Incentivar o trabalho em equipe no desenvolvimento de 

projetos inovadores de startups. 

A competição provocada pelo concurso de startups se configura como uma 

ferramenta didática que atende aos “novos modelos pedagógicos, compatíveis 

com as habilidades e atitudes próprias do indivíduo empreendedor”, conforme 

definido por Schaefer e Minello (2016, p. 60). Até porque os concursos de  

startups e seleções para incubação de empresas é uma realidade no Brasil. Nestes 

certames, o candidato a empreendedor passa por diversas fases para conseguir 

uma vaga para desenvolver sua proposta de empreendimento, assim, o estudante 

terá uma vivência mais próxima do mundo dos negócios. 

 
1.2 Metodologia e atividades 

 
Para fundamentar o projeto de intervenção apresenta-se a seguir a revisão 

de literatura, que teve como base a seleção de livros e artigos científicos 

publicados sobre empreendedorismo, educação empreendedora e startups. 

Este trabalho de conclusão de curso tem como natureza da pesquisa o 

desenvolvimento de projeto de intervenção empreendedora. O projeto será 

detalhado conforme definido na disciplina Noções básicas de gestão de projetos e 

processos, a saber: “Projeto é um processo único, consistindo de um grupo de 

atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, 

empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, 

incluindo limitações de tempo, custo e recursos (NBR 10006). Ainda, Projeto é 

um empreendimento temporário, planejado, executado e controlado, com o 

objetivo de criar um produto ou serviço único” (MELLO, 2016, p. 12). 

As etapas de concepção e planejamento de projetos são definidas por 

Mello (2016), conforme descrito a seguir: 

a) Concepção 

• Identificação das necessidades 

• Equação e definição do problema 

• Determinação dos objetivos, metas e escopo 

• Análise do ambiente 

• Análise das potencialidades e recursos disponíveis 

• Estudo de viabilidade dos objetivos 
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• Estimativa dos recursos necessários 

• Elaboração da proposta do projeto 

• Apresentação da proposta 

• Decisão (ou não) de execução 

b) Planejamento 

• Detalhamento de metas e objetivos 

• Programação das atividades 

• Determinação de pontos de controle 

• Programação de recursos 

• Estruturação formal 

• Elaboração do plano de projeto 

A metodologia utilizada para detalhamento da proposta de intervenção 

empreendedora utilizará a proposição de Mello (2016) e conterá o seguinte: 

a) Concepção 

 Caracterização da proposta da competição de plano de negócio, 

onde será definido como a competição será realizada 

 Apresentação da matriz FOFA, especificando as forças e 

fraquezas, oportunidades e ameaças para a implementação da 

proposta 

 Apresentação do estudo de viabilidade, contendo uma proposta 

dos custos para a implementação competição e da estratégia de 

captação de parceiros 

b) Planejamento 

 Definição das metas e objetivos a serem alcançadas pela 

proposta 

 Definição da equipe responsável pelo desenvolvimento do 

projeto 

 Definição das metas de acompanhamento do desenvolvimento 

do projeto de intervenção 

 Definição da estratégia de apresentação da proposta aos 

tomadores de decisão da sua instituição de ensino; 

 Elaboração do plano de projeto 

 Programação das atividades 
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Foi realizado durante o semestre 2017-1 um teste piloto do presente 

projeto de intervenção empreendedora, de modo, que se realizou a preparação e o 

concurso de startups na turma do 2º ano do ensino médio integrado ao ensino 

técnico em administração, no Instituto Federal de Educação do Tocantins – 

Campus Porto Nacional. 
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CAPÍTULO 2 – CONTEXTUALIZANDO A INTERVENÇÃO 

INOVADORA 

 
Neste capítulo será apresentado o referencial teórico que apoia a 

proposição de intervenção inovadora, que utiliza uma metodologia de ensino não 

convencional como estratégia de educação empreendedora, bem como se descreve 

o contexto em que será apresentado. 

 
2.1 Empreendedorismo e Educação Empreendedora 

 
O resgate histórico conceitual do termo empreendedorismo está 

relacionado aos estudos do campo de conhecimento das ciências econômicas. 

Segundo Korman Dib (2006, p. 22), no princípio o estudo do empreendedor se 

referia ao “agente de mudanças e gerador de prosperidade econômica”. Segundo a 

autora, este entendimento influenciou muitos teóricos do assunto, entre eles o 

economista Joseph Schumpeter. 

Para o economista Joseph Schumpeter, o conceito de empreendedorismo 

está associado ao processo de “destruição criativa”, ou seja, a ordem é destruída, 

sendo que formas antigas e tradicionais de produção e organização são 

substituídas por inovações e introdução de novos produtos e serviços, assim 

como, pela utilização de novos recursos e materiais (SCHUMPETER, 1949). 

O empreendedorismo está baseado em processos inovadores, em que para 

Korman Dib (2006), as inovações acontecem quando os empreendedores, que 

gerenciam os processos de produção, criam e aperfeiçoam matérias-primas, 

produtos e ferramentas. 

Dornelas (2016, p. 29), de forma pragmática conceitua o 

empreendedorismo como “o envolvimento de pessoas e processos que, em 

conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita 

implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso”. O autor 

para conceituar o termo empreendedorismo considera como o fenômeno ocorre, 

assim como, as etapas que o constituem. 

No Brasil o termo empreendedorismo começou a ser disseminado de 

forma mais intensa após os anos 1990, muito motivado pela tentativa de reduzir as 

elevadas taxas de mortalidade de pequenas empresas, assim como, com o objetivo 
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de criar empresas que tivessem uma longevidade (DORNELAS, 2008). Com o 

fenômeno da globalização, a década mencionada é marcada pelo fechamento de 

empresas, enxugamento do quadro de funcionários e realização de processos de 

reestruturação das organizações. Tais acontecimentos quando desencadearam em 

desemprego, fez com que os demitidos buscassem o auto emprego, tornando-se 

empreendedores involuntários (HENRIQUE; CUNHA, 2008). 

Ou seja, no período, as altas taxas de desemprego no Brasil fizeram com 

que os desempregados, não enxergando alternativas de subsistência familiar, 

trilhassem os caminhos do empreendedorismo de necessidade. No entanto, esse 

tipo de empreendedorismo nem sempre tem sucesso, pois o índice de mortalidade 

desses tipos de empreendimento era altíssimo. Pois o candidato a empreendedor 

por necessidade imediata, não tem tempo para desenvolver pesquisa de mercado, 

planejar a abertura do negócio e se capacitar para gerir o negócio (DORNELAS, 

2008). 

O empreendedorismo de necessidade é aquele que é motivado pela falta de 

opção de trabalho e renda. Enquanto o empreendedorismo de oportunidade está 

relacionado ao fato de negócios terem sido abertos considerando oportunidades de 

mercado, e não apenas pela necessidade imediata de subsistência (GEM, 2017). 

Conforme Dornelas (2016, p. 14) “[…] a criação de empresas por si só não 

leva ao desenvolvimento econômico, a não ser que esses negócios foquem 

oportunidades no mercado”. Nesse sentido, o empreendedorismo de oportunidade 

se destaca e ações governamentais em prol desse tipo de empreendedorismo são 

realizadas. O empreendedorismo de oportunidade é aquele em que “[…] o 

empreendedor visionário sabe aonde quer chegar, cria uma empresa com 

planejamento prévio, tem em mente o crescimento que deseja buscar para a 

empresa e visa à geração de lucros, empregos e riqueza” (DORNELAS, 2016, p. 

14). 

Conforme modelo de negócios de Timmons (1994), o empreendimento 

precisa ter uma oportunidade que seja condizente com a equipe e os recursos para 

investimento. 

A pesquisa do GEM (2017) demonstrou que no ano de 2016 o número de 

empreendedores de oportunidade foi superior ao de necessidade, o que é um 

resultado positivo para as iniciativas de fomento ao empreendedorismo no país. 

Conforme os dados publicados pelo GEM (2017, p. 15): 
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75% dos empreendedores nascentes – aqueles que estão envolvidos com a 

abertura de uma empresa – estão buscando esse caminho porque encontraram um 

nicho de atuação. Houve uma ligeira melhora na proporção de novos negócios 

por oportunidade. Foram 57,4% em 2016, contra 56,5%, em 2015. 

 

Nas décadas anteriores, o ensino na área de administração era muito 

pautado para que o profissional assumisse empregos em grandes corporações, não 

estando preparado para o processo de abertura e gestão do próprio negócio 

(DORNELAS, 2008). Considerando, esta realidade e também a necessidade de 

uma formação que possibilite ao profissional ser um empreendedor corporativo 

em ambientes de mercado que são totalmente competitivos, Henrique e Cunha 

(2008) sugerem que as formações e as práticas didáticas-pedagógicas sejam 

capazes preparar profissionais para abrirem seus próprios negócios. Abordam 

ainda, que os estudantes precisam ser capacitados para inovarem nas empresas  

que trabalham, através de uma atuação intra-empreendedora. Considerando o 

exposto, os autores Henrique e Cunha (2008) demandam novos métodos de ensino 

do empreendedorismo. 

O ensino do empreendedorismo no Brasil não acompanhou o norte- 

americano, em que se têm registros em 1957 da oferta do primeiro curso de 

empreendedorismo de MBA iniciado em Harvard (KATZ, 2003). No Brasil, o 

ensino de empreendedorismo foi desenvolvido historicamente dentro do campo da 

administração. Deste modo, segundo Dolabela (2008) e Degen (1989) o ensino do 

empreendedorismo em cursos de graduação tem início na década de 1980, com 

um enfoque de criação de negócios e formação de empreendedores. Mas segundo 

Dolabela (2008) o enfoque de formação visava à obtenção de emprego. 

A educação voltada ao empreendedorismo é relevante e crescente em todo 

o mundo, no entanto, há uma incerteza quanto à forma de desenvolvimento da 

educação empresarial (KATZ, 2003). 

Dolabela e Filion (2013) defendem que a aprendizagem empreendedora 

deve começar mais cedo, ainda na infância e na adolescência, com a aplicação um 

método de ensino contrário ao tradicional, de modo que deve ser fortalecido o 

pensamento independente e pró-ativo. Para os mesmos autores, este processo 

envolve uma mudança cultural e também um esforço conjunto de diversos atores, 
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como professores, políticos, diretores de agência de desenvolvimento econômico, 

entre outros. 

Nos métodos de educação empreendedora inovadora o papel do professor 

deve ser repensando, em que o professor deve exercer um papel de catalisador e 

facilitador, promovendo assim, um pensamento mais inovador e criativo dos 

estudantes. Essa abordagem de ensino é contrária ao método único de 

transferência de conhecimento mais teórico (DOLABELA; FILION, 2013). 

Dornelas (2008) considera um mito a tese de que os empreendedores 

nascem prontos, ou seja, que os empreendedores são natos. Segundo ele, existem 

empreendedores considerados natos, no entanto o empreendedorismo pode ser 

ensinado, logo, aprendido. Pardini e Paim (2001) também seguem a mesma linha 

de pensamento, pois a um embasamento teórico com modelos, processos, 

metodologias e base teórica, que inclusive por ser interdisciplinar pode ser 

ensinado em diversas áreas de formação profissional. 

Um estudo realizado por Henrique e Cunha (2008) demostrou que 

Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais e estrangeiras desenvolvem o 

ensino do empreendedorismo com base em metodologias e práticas didático- 

pedagógicas mais ativos e aplicados, no entanto, os métodos tradicionais  de 

ensino também são empregados. Na pesquisa também ficou evidente que o 

docente deve saber os momentos em deve atuar como facilitador do processo de 

aprendizagem ou como professor. 

Henrique e Cunha (2008) discutindo modelos de ensino citam pesquisas 

realizadas por Ulrich e Cole (1987) que com base no modelo de aprendizagem de 

Kolb, estilos de aprendizagem e técnicas pedagógicas para cada tipo de ensino- 

aprendizagem, conforme apresentado no quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – Estilos de aprendizagem e técnicas pedagógicas 

 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

 
QUADRANTES I E II – OBSERVAÇÃO REFLEXIVA 

QUADRANTES III E IV – EXPERIMENTAÇÃO ATIVA 

III – Ativo-aplicado – mudanças em 

habilidades e atitudes 

• Jogos em papéis (ou de negócios) 

• Simulações de gerenciamento 

• Exercícios estruturados 

• Processos de discussões 

II – Reflexivo-aplicado – mudança na 

avaliação 

• Filmes 

• Palestras e aulas expositivas 

• Diálogos 

• Discussões limitadas 
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• Grupo T 

• Diários 

• Projetos de campo (plano de negócios) 

• Estudos de caso 

• Avaliação de problemas 

• Instruções programadas 

IV – Ativo-teórico – mudanças na 

compreensão, entendimento 

• Focado em trabalhos de grupo 

• Discussões argumentadas 
• Experimentos/pesquisa 

• Sugestões de leitura 

• Análise de artigos 

I – Reflexivo-teórico – mudança no 

conhecimento 

• Aulas e palestras teóricas 

• Leituras requeridas 
• Anotações do professor 

• Instrução programada (conceitos) 

• Artigos teóricos 

• Avaliação de conteúdos 

Fonte: Adaptado de Ulrich e Cole (1987) apud Henrique e Cunha (2008) 

Segundo explicações de Henrique e Cunha (2008, p. 129-130): 

O quadrante I foca a aquisição de conhecimento, no qual os 

estudantes devem aprender certas teorias e serem capazes de 

identificá-las. No quadrante II, a ênfase é aplicada no 

desenvolvimento da apreciação das teorias por parte dos 

estudantes, tornando-os aptos a explicá-las em acontecimentos 

reais. Os autores seguem afirmando que os quadrantes III e IV, 

por sua vez, são o momento em que os alunos transformam-se 

em participantes ativos. O quadrante III foca na mudança de 

atitudes e habilidades, presumindo-se que os discentes apliquem 

conceitos teóricos na vida real ou situações simuladas. Por fim, 

o quadrante IV concentra-se na mudança de compreensão, em 

que os estudantes ativamente testam o que sabem e 

desenvolvem teorias e hipóteses (HENRIQUE; CUNHA, 2008, 

p. 129-130). 

 
 

Segundo Ulrich e Cole (1987) apud Henrique e Cunha (2008) os 

quadrantes III e IV são os mais apropriados para que haja o aprendizado do 

empreendedorismo. Assim, a proposta de intervenção inovadora para o ensino do 

empreendedorismo utiliza técnicas pedagógicas de todos os quadrantes, mas a 

ênfase maior para o concurso de startups utiliza dos quadrantes III e IV, que são 

aqueles que o estilo de aprendizagem promove mudanças de em habilidades e 

atitudes, e também mudanças na compreensão, entendimento. 

Haja vista a inexistência de trabalhos que tratem do desenvolvimento da 

startups e seu planejamento como uma forma metodologia de ensino, cita-se o que 

Tomio e Hoeltgebaum (2001, p. 95) abordam sobre a utilidade do plano de 

negócios: “A principal forma de ensinar como fazer um empreendedor ter sucesso 

é obrigando o mesmo a fazer um detalhado plano de negócio da sua ideia antes de 
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pô-la em prática”. Assim, o detalhamento e o planejamento das startups contribui 

para o ensino mais prático do empreendedorismo. 

Segundo Gitahy (2017) o termo startup começou a ser utilizado no Brasil 

entre os anos 1996 e 2001, período que é chamado como bolha da internet, no 

entanto, já era utilizado em décadas anteriores nos Estados Unidos. Não há um 

consenso sobre o conceito do termo para os autores, sendo que para uns é uma 

empresa em seu período inicial, e para outros, além disso, é uma empresa de base 

inovadora, que consegue ter custos de manutenção muito baixos, crescendo 

rapidamente e gerando lucros crescentes (GITAHY, 2017). 

Mas o conceito mais atual e que é utilizado por especialistas  e 

investidores, considera que uma startup “é um grupo de pessoas à procura de um 

modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema 

incerteza” (GITAHY, 2017, online). Diante do exposto, esta é a definição que será 

considerada no presente trabalho. 

Gitahy (2017) explica que o cenário de incerteza demonstra que a ideia de 

negócio será testada, não se sabe ao certo se o modelo de negócios irá funcionar. 

Vale destacar que modelo de negócios significa a forma que a empresa utilizará 

para fazer a empresa se tornar lucrativa. 

Gitahy (2017) explica os conceitos de ser repetível e ser escalável. 

 
 

Ser repetível significa ser capaz de entregar o mesmo produto 

novamente em escala potencialmente ilimitada, sem muitas 

customizações ou adaptações para cada cliente. Isso pode ser 

feito tanto ao vender a mesma unidade do produto várias vezes, 

ou tendo-os sempre disponíveis independente da demanda. Uma 

analogia simples para isso seria o modelo de venda de filmes: 

não é possível vender a mesma unidade de DVD várias vezes, 

pois é preciso fabricar um diferente a cada cópia vendida. Por 

outro lado, é possível ser repetível com o modelo pay-per-view 

– o mesmo filme é distribuído a qualquer um que queira pagar 

por ele sem que isso impacte na disponibilidade do produto ou 

no aumento significativo do custo por cópia vendida. 

Ser escalável é a chave de uma startup: significa crescer cada 

vez mais, sem que isso influencie no modelo de negócios. 

Crescer em receita, mas com custos crescendo bem mais 

lentamente. Isso fará com que a margem seja cada vez maior, 

acumulando lucros e gerando cada vez mais riqueza (GITAHY, 

2017, online). 



20 
 

 

 

No planejamento das startups apresentadas no concurso, utiliza-se o 

modelo Canvas de planejamento. Canvas é uma palavra em inglês que significa 

tela, quadro ou pintura. 

A modelagem de negócios Canvas foi criada pelo suíço Alexander 

Osterwalder como fruto de estudos sobre negócios. A ideia foi desenvolver uma 

representação enxuta do plano de negócios, através de um quadro que facilita a 

visualização nove áreas de planejamento. Além disso, pode ser entendido sem 

grandes explicações (OSTERWALDER, 2011). 

 
Figura 1 – Quadro Canvas 

 

 

Fonte: Sebrae 

 
 

A figura acima apresenta o quadro Canvas de modelagem de 

Negócios. A ferramenta é composta por 09 (nove) blocos de planejamento, são 

eles: Proposta de valor, parcerias principais, atividades principais, recurso 

principais, relacionamento com clientes, canais, segmentos de clientes, estrutura 

de custos e fontes de receita. 

 

2.2 Caracterização do público alvo 

 
O público-alvo do projeto de intervenção empreendedora é composto por 

jovens estudantes de ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, e que ainda não 

tiveram contato com o mundo do trabalho. Uma vez que a maioria dos jovens 
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dedicam seus esforços e tempo apenas ao estudo curricular e às atividades 

esportivas. 

O piloto deste projeto foi desenvolvido com estudantes do 2º ano  do 

ensino médio integrado ao técnico em administração, do Instituto Federal do 

Tocantins – Campus Porto Nacional. Os estudantes que participaram da 

experiência já estudam alguns fundamentos de empreendedorismo no curso 

técnico, mas o projeto de intervenção é destinado a todos os estudantes do ensino 

médio, sejam de curso integrado ao ensino técnico ou não. 

A instituição em questão oferta três cursos técnicos distintos integrados ao 

ensino médio, são eles: Administração, Informática e Meio Ambiente. O público- 

alvo do projeto piloto é formado por jovens estudantes, a maioria, cursou o ensino 

fundamental em escolas públicas, mas um percentual considerável estudou em 

escolas particulares. 
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CAPÍTULO 3 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA 

 
Neste capítulo a proposta de intervenção será detalhada conforme a 

metodologia apresentada no capítulo 2. 

 
3.1 Concepção 

 
Conforme alguns autores que foram referenciados no capítulo anterior, o 

ensino do empreendedorismo para se tornar efetivo precisa utilizar metodologias 

didático-pedagógicas que extrapolem os modelos de ensino tradicionais e teóricos. 

Nesse sentido, este capítulo apresenta uma proposta de intervenção inovadora para 

o ensino do empreendedorismo, em que com métodos mais práticos o estudante é 

convidado a apreender sobre o empreendedorismo se configurando como um 

sujeito ativo. 

Assim, propõe-se realizar o ensino do empreendedorismo através de um 

concurso de startups. O ensino não acontecerá apenas com o concurso em si, mas 

com fases de preparação e estudo que o antecedam, assim como, com palestras e 

assessorias para que as ideias apresentadas no concurso possam ser desenvolvidas 

posteriormente ao concurso. O conceito e a caracterização de startups foram 

apresentados no capítulo anterior. 

A proposta apresentada tem como público-alvo jovens estudantes que 

estejam cursando o ensino médio, mas nada impede que a mesma seja utilizada 

em outros níveis educacionais, inclusive, pode ser adaptada para utilização no 

ensino superior e educação infantil. A mesma pode ser desenvolvida em diversos 

cursos superiores, pois a proposta é interdisciplinar. 

Várias instituições no Brasil e no mundo realizam concurso de startups 

com premiações financeiras, de incubação de negócios, entre outros benefícios. 

Assim, esta proposta se configura como inovadora por utilizar de forma didática 

uma iniciativa do mercado para ensinar e despertar os jovens estudantes do ensino 

médio para o mundo dos negócios. Assim, pretende-se estabelecer uma conexão 

do que está sendo desenvolvido no mundo dos negócios com o que é ensinado na 

escola. O projeto possibilita ao estudante a oportunidade de vivência do que é 

praticado pelos empreendedores no mercado atual. 
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O concurso ou desafio de startups, dependendo de como for desenvolvido, 

pode se configurar como um projeto de ensino ou até mesmo um projeto de 

extensão se tiver a inserção da comunidade e de parceiros. Além disso, o mesmo 

pode ser desenvolvido como método de ensino de uma única ou de um conjunto 

de disciplinas, para uma turma específica, ou ainda, para todas as séries do ensino 

médio. No teste piloto apresentado neste trabalho, a intervenção foi realizada em 

uma única turma do ensino médio: 2º ano do médio integrado em administração. 

Vale destacar que o projeto piloto foi realizado com os jovens estudantes 

do 2º ano de ensino médio integrado ao técnico em administração, do Instituto 

Federal de Educação do Tocantins, Campus Porto Nacional, Porto Nacional-TO. 

Como forma de desenvolver um conjunto de habilidades e competências é 

incentivada a participação em grupos. Ou seja, orienta-se que a ideia de negócios 

seja desenvolvida de forma coletiva, desenvolvendo assim os fundamentos do 

trabalho em equipe. 

A seguir apresenta-se no quadro 2, a matriz SWOT/FOFA, que especifica 

as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças para a implementação da proposta: 

 
Quadro 2 – Matriz SWOT/FOFA da proposta de intervenção inovadora 

 

 Fatores internos (controláveis) Fatores externos (incontroláveis) 

Pontos 

positivos 

FORÇAS 

 

 Proposta inovadora para o 

ensino do empreendedorismo; 

 Proposta atualizada com 
mercado; 

 Modelo de ensino prático 

 Incentivo ao trabalho em 

equipe; 

 Formação de estudantes mais 

preparados para atuarem no 

mercado; 

OPORTUNIDADES 

 

 Desenvolvimento de parcerias 

com o Sebrae; 

 Desenvolvimento de parceiras 
com setor comercial e de serviços; 

 Interação dos estudantes com 
mercado; 

 Integração dos estudantes, como 

professores e toda comunidade 

estudantil; 

 Ampliação do registro de 

marcas e patentes da instituição de 

ensino; 

Pontos 

negativos 

FRAQUEZAS 

 

 Professores não preparados 

para liderar o método de ensino; 

 Premiação simbólica; 

 Não conseguir apoio para que 

os estudantes desenvolvam as 

startups após o concurso. 

AMEAÇAS 

 

 Impedimento do 

desenvolvimento da proposta de 

intervenção inovadora de ensino por 

parte da direção e/ou coordenação 

pedagógica, pelo motivo do conteúdo 

não ser comtemplado no currículo da 
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Fonte: Elaboração própria 

 
 

O Concurso de Startups é viável para que qualquer colégio possa 

desenvolvê-lo, bastando contar com uma equipe de profissionais/professores 

capacitados em educação empreendedora. Uma vez que os colégios já dispõem da 

maioria dos materiais escolares e recursos multimídias para a realização das 

oficinas, palestras e do concurso. Os principais materiais e recursos que serão 

necessários: Papel A4, cartolinas, tesouras, cola, quadro, pincéis, computadores 

com acesso a internet, projetor multimídia, caixa de som, cópias de conteúdos, 

entre outros recursos e materiais similares. 

Para que o concurso ganhe evidência, chame atenção dos alunos e também 

cumpra de forma mais completa os objetivos sugere-se que sejam firmadas 

parceiras com instituições que fomentem o empreendedorismo e também com 

empresas atuantes no setor empresarial. Uma parceria de grande relevância para o 

desenvolvimento do concurso pode ser firmada com o Sebrae, para por exemplo, 

conseguir palestras sobre o assunto, profissional para abordar sobre startups e 

metodologia Canvas, materiais impressos voltados ao ensino do 

empreendedorismo, livros ou cursos avançados para compor brinde de premiação, 

membros para composição da banca avaliadora do concurso, entre outros. É 

importante que a instituição solicitante de parceria possa oferecer uma 

contrapartida a organização parceira. 

 
3.2 Planejamento 

 
O planejamento do projeto de intervenção deverá ser adaptado pela 

instituição desenvolvedora do mesmo, no entanto, estima-se que 06 (seis) meses é 

tempo suficiente para que o projeto seja divulgado e desenvolvido. Nesse tempo, 

devem ser realizadas as atividades que antecedem e que sucedem o concurso, uma 

vez que o concurso com apresentação das ideias de negócios e com a avaliação 

por uma banca marca a proposta, no entanto, as demais etapas são extremamente 

relevantes para que o projeto cumpra seu objetivo por completo. 

educação básica (para os cursos de 

ensino médio que não são integrados 

com o técnico). 
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Foram definidas algumas metas/objetivos da presente proposta nos 

capítulos iniciais. Assim, vale destacar que o tempo entre a concepção e a 

realização da última etapa do projeto é de aproximadamente seis meses, mas 

alguns resultados só serão percebidos em longo prazo. 

A equipe responsável pelo projeto deverá ser formada por professores que 

tenham conhecimento de negócios, ou seja, professores que estejam preparados 

para o ensino do empreendedorismo e devem atuar como instrutores. Além destes, 

sugere-se também que professores das áreas de tecnologia da informação e 

computação também sejam inseridos no projeto, uma vez que a maioria das 

startups precisam se desenvolvem com uma base tecnológica. Outros 

profissionais, como por exemplo, os pedagogos, também podem participar e 

contribuir com o delineamento da proposta para cada realidade. Lembrando que o 

concurso pode ser realizado em uma única disciplina, assim, o professor da 

mesma poderá ser o único responsável. 

O projeto pode ser acompanhado por meio do desenvolvimento de suas 

etapas, e seu desenvolvimento no prazo estipulado. Além disso, é importante 

avaliar qualitativamente o desenvolvimento do mesmo, de modo que 

questionários podem ser aplicados aos estudantes no decorrer do percurso para 

avaliar o aprendizado, as metodologias e os formatos utilizados. 

Cada instituição tem uma forma especifica para submissão de projetos de 

ensino, mas geralmente o trâmite é a apresentação da proposta de intervenção 

inovadora aos tomadores de decisão da instituição de ensino. No caso específico 

deste TCC, o projeto de desenvolvimento do concurso a todos os estudantes será 

apresentado à direção do Instituto Federal – Campus Porto Nacional, 

primeiramente de forma escrita, e na data de protocolo uma apresentação oral 

prévia deverá ser realizada. Em seguida, deve-se agendar uma reunião com os 

gestores e coordenadores para se discutir o mesmo, o formato, os prazos, a 

captação de parceiras e a formação da equipe. 

O projeto piloto desenvolvido na mesma instituição não seguiu estas 

etapas, uma vez que a proposta foi implementada em única turma que a docente 

ministra aula. Assim uma reunião foi realizada apenas com o coordenador de 

curso que apoiou e se colocou a disposição para contribuir com o projeto. O 

mesmo viu a iniciativa como uma forma motivar os alunos para os estudos na área 

técnica do curso: gestão e negócios. Ainda enfatizou que propostas como essa 
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engrandecem o ensino e faz com que o estudante saia muito mais preparado para 

atuar no mercado, uma vez que ele vivenciará de forma prática os conhecimentos 

adquiridos. 

A seguir apresenta-se o plano de projeto e as fases que devem ser 

desenvolvidas no projeto de intervenção. Vale destacar que as etapas necessárias 

para o ensino do empreendedorismo através de um concurso de startups seguiu o 

modelo sugerido por Ulrich e Cole (1987) apud Henrique e Cunha (2008) para 

que haja o aprendizado do empreendedorismo, sendo que as etapas seguem a 

ordem dos estilos de aprendizagem sugerida pelos autores. 

 
Quadro 3 – Plano para implementação do concurso de startups 

 

Etapas Técnicas 

Pedagógicas 

Período Descrição 

Divulgação do projeto 

de concurso de 

startups na instituição 

- 01 

Semana 

Nesta etapa o projeto de concurso de 

startups é divulgado ao público-alvo. Deve 

conter o objeto do concurso, datas, formas 

de inscrição e participação, etapas do 

concurso, premiação, requisitos de 

participação entre outros. 

Inscrição dos 

participantes 

- 01 

Semana 

Os estudantes (equipes) não precisam 

apresentar a ideia de startups, devem 

apenas demonstrar o seu interesse de 

participação. Pois várias fases de estudo, 

capacitação e preparação compõem o 

projeto de intervenção. Pois parte-se do 

pressuposto que muitos estudantes ainda 

não tiveram contato com o mundo dos 

negócios e das startups. 

Abertura de canais de 

comunicação em 

grupo por redes 

sociais (aplicativos) e 

envio de reportagens, 

estudos e vídeos sobre 

o empreendedorismo 

Leituras No 

decorrer 

do projeto 

Após as inscrições sugere-se que o instrutor 

abra um grupo no whatsapp e inclua os 

alunos. A utilização do grupo não é apenas 

para comunicação sobre o projeto, mas para 

que o instrutor esteja sempre 

compartilhando com estudantes 

reportagens, estudos e vídeos de interesse. 

É uma forma mais criativa de se exigir 

leitura e atualização sobre o assunto, uma 

vez que os estudantes, em sua maioria, 

estão sempre com o aparelho celular em 

mãos. Uma forma de fazer com os 

estudantes vivam o empreendedorismo no 

período do projeto. Interessante nas etapas 

seguintes resgatar nos encontros assuntos e 

exemplos divulgados no canal, assim os 

alunos participarão dos debates e 

discussões. Outra alternativa é criar uma 

lista de e-mails dos estudantes, para que os 

conteúdos sejam compartilhados. 

Realização de aulas e Palestras No A partir desta etapa é iniciada a preparação 
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palestras sobre o 

empreendedorismo, 

inovação e startups 

teóricas, aulas 

expositivas, 

leituras  e 

anotações 

período de 

01 mês: 

04 

encontros 

dos estudantes para o concurso de startups. 

Esta etapa é dividida em vários encontros 

(sugere-se 04 encontros) Apesar desta etapa 

ser mais teórica é importante utilizar de 

estratégias para dinamizar a aula, como 

dinâmicas individuais e em grupo sobre os 

assuntos tratados, vídeos, desafio rápido de 

ideias, entre outros. É importante manter 

sempre os alunos interessados, assim, esta 

etapa deve teórica, aplicada e descontraída. 

Para isso o instrutor ou palestrante deve 

usar de exemplos e linguagens que os 

estudantes compreendam, havendo cuidado 

com o uso demasiado de termos técnicos. 

Temas abordados: Empreendedorismo, 

perfil empreendedor, processo 

empreendedor, identificação  de 

oportunidades, inovação e startups. 

Cinema do 

empreendedor 

Filmes Após  02 

semanas 

da fase 

anterior 

(01 

encontro) 

Nesta etapa o instrutor deve escolher um 

filme que tenha relação ou aborde o tema 

empreendedorismo. Após o filme a turma 

deve discutir as estratégias e ideias 

inovadoras vistas no filme. O instrutor com 

a ajuda dos alunos deve preparar um 

ambiente e experiência de um cinema: 

pipoca, luz baixa, tela apropriada (projetor 

multimídia) 

Discussões de temas 

relevantes ao 

empreendedorismo 

Discussões e 

debates 

Após 01 

semana da 

fase 

anterior - 

(01 

encontro) 

A turma participante do projeto é dividida 

em grupos para promoverem o debate de 

temas importantes para o 

empreendedorismo: trabalho em equipe, 

motivação, liderança, marketing pessoal, 

franquias, networking, brainstorming e 

outros (01 encontro) 

Vídeos casos – 

Entrevista com 

empreendedor 

Vídeos, estudos 

de caso, 

diálogos, 

exercícios 

estruturados 

Após 01 

semana da 

fase 

anterior - 

(01 

encontro) 

Nesta fase apresenta-se um estudo de caso 

em vídeo. Pode ser um vídeo de entrevista 

realizada com um empreendedor de 

sucesso. Após, em duplas os alunos devem 

dialogar e responder algumas questões 

propostas pelo instrutor. 

Oficina de 

metodologia Canvas 

para planejamento da 

Startup 

Construção do 

quadro canvas 

com cartolinas, 

exercícios 

estruturados, 

uso  do 

aplicativo do 

Sebrae, 

Após 

01semana 

- (02 

encontros 
– 01 por 

semana) – 

15 dias 

Nesta etapa apresenta-se aos alunos a 

metodologia que será utilizada para o 

planejamento da startup. Os alunos devem 

em equipes, construir com cartolinas o 

quadro Canvas. Durante a oficina o 

instrutor deverá orientar o preenchimento 

do quadro Canvas. Utilizar nesta etapa uma 

startup bem conhecida entre os estudantes. 

Período para o 

desenvolvimento da 

ideia de startup 

Processos de 

discussões, 

projetos de 

campo, 

experimentos/p 

esquisa 

03 

semanas 

Período reservado para que os estudantes 

desenvolvam em equipes (inscritas 

previamente) o projeto de startup 

inovadora. 

Encontro das equipes 
com o instrutor 

Indagações, 

Processos de 

discussões 

Período 

de 15 dias 

para que o 

Neste período, o instrutor deve prestar 

atendimento individualizado às equipes. 

Dicas, perguntas, enfim, ajustes finais antes 
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  instrutor 

consiga 

orientar as 

equipes de 

forma 

individual 

da apresentação à Banca Avaliadora do 

concurso. 

Construção de pitch 

(vídeo) 

Simulações de 

apresentação, 

exercício 

aplicado 

Após 01 

semana da 

fase 

anterior 

Os estudantes preparam um vídeo de um 

pitch de apresentação da ideia de startup e 

envia no e-mail ou whatsapp do professor. 

Esta etapa é importante para preparar a 

equipe para apresentação da ideia a banca 

avaliadora, uma vez que no dia da 

apresentação terão pouco tempo e precisam 

usar os argumentos certos. 

Concurso de Startups Apresentação 

em grupo, 

discussões 

argumentadas 

Após 01 

semana da 

fase 

anterior 

Momento em que os estudantes apresentam 

as propostas de startups à banca avaliadora. 

O tempo de apresentação é de 03 a 05 

minutos. Após os membros da banca 

podem fazer perguntas, comentários, 

críticas, elogios. A banca avaliadora fará os 

julgamentos conforme uma ficha de 

avaliação que contém diversos critérios. 

Após a apresentação de todos os grupos, o 

resultado é contabilizado e anunciada a 

equipe vencedora. O evento é encerrado 

com uma palestra sobre a inserção das 

startups no mercado. 

Palestra sobre marcas 

e patentes 

Palestras 

expositivas 

Após 01 

semana da 

fase 

anterior 

Etapa que visa esclarecer aos estudantes 

sobre como protegerem suas ideias: 

registrando-a. 

Palestra sobre 

alternativas  de 

captação de recursos 

para as startups 

Palestras 

expositivas 

Após 01 

semana da 

fase 

anterior 

Última etapa do projeto, a mesma tem  

como finalidade orientar os estudantes a 

buscarem ajuda financeira para implantar a 

ideia de startup apresentada no concurso. 

Fonte: Elaboração própria 

 
 

Conforme apresentado no quadro anterior, os estudantes submetem as 

ideias de startups com um planejamento prévio realizado através da metodologia 

Canvas. Destaca-se que as ideias devem ser inovadoras e originais. 

 
3.3 Descrição do projeto piloto de intervenção inovadora 

 
O teste piloto do projeto de intervenção inovadora foi realizado no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Porto Nacional, 

localizado em Porto Nacional-TO. A turma participante da experiência foi o 2º 

ano do Ensino Médio Integrado ao curso Técnico em Administração. O projeto foi 
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desenvolvido de forma paralela com a disciplina de empreendedorismo, no 

semestre 2017-1. 

A instituição em questão oferta três cursos técnicos distintos integrados ao 

ensino médio, são eles: Administração, Informática e Meio Ambiente. Assim, 

pretende-se no semestre 2017-2 ofertar o projeto a todos os cursos, uma vez que 

com a experiência obtida, será possível atender um público maior de participantes. 

A seguir apresentam-se as imagens das propostas de startups apresentadas 

pelos estudantes por meio da metodologia Canvas. Optou-se por não divulgar 

fotos dos estudantes e parceiros da banca avaliadora, visando resguardar as 

imagens dos mesmos. Além disso, os quadros Canvas expressam o 

desenvolvimento e o planejamento mais enxuto das ideias de startups 

desenvolvidas e apresentadas pelos estudantes. 

 
Figura 2 – Canvas das ideias de startups 

 

  
 

Fonte: Imagens do projeto 

 
 

Figura 3 – Canvas das ideias de startups 
 

  

Fonte: Imagens do projeto 
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Figura 4 – Canvas das ideias de startups 
 

  

Fonte: Imagens do projeto 

 
 

Foi possível constatar com o desenvolvimento do teste piloto do projeto de 

intervenção empreendedora que os estudantes desconheciam, em grande maioria, 

o novo mundo dos negócios que é o mercado das startups. Sendo que não estavam 

atentos a essa possibilidade de inserção no mercado de trabalho. 

Na fase inicial de apresentação do projeto aos estudantes, verificou-se que 

os mesmos ficaram surpresos sobre o objeto do concurso, uma vez que 

desconheciam o termo startups, seu conceito e formas de 

funcionamento/operação. No entanto, após esclarecimentos iniciais ficaram 

animados e participaram com empenho de todas as fases do projeto. 

Iniciou-se o projeto com uma fase mais teórica, partindo-se em seguida 

para as etapas mais práticas e aplicadas. Percebeu-se com a utilização de 

diferentes estilos de aprendizagem uma evolução do entendimento e compreensão 

dos estudantes sobre o assunto, assim como uma mudança de habilidades e 

atitudes. 

Abertura de canais de comunicação em grupo por redes sociais 

(aplicativos) e envio de reportagens, estudos e vídeos sobre o empreendedorismo 

se mostrou uma ferramenta eficiente para incentivar a leitura e o estudo mais 

teórico sobre a temática. 

A etapa de realização de aulas e palestras sobre o empreendedorismo e 

startups foi a que os alunos se mostraram mais desmotivados, pois como é um 

projeto de empreendedorismo, eles aguardam que todas as fases sejam mais 

interativas e que a participação deles seja sempre ativa. As dinâmicas individuais 

e em grupos, assim como os vídeos, fizeram com que os estudantes se 



31 
 

 

 

interessassem mais pelas palestras e aulas expositivas. No entanto, esta etapa 

precisa ser planejada com muita atenção para que os encontros não se configurem 

como chatos para os estudantes, e estes por sua vez deixem de participar e ir aos 

encontros seguintes do projeto. 

O cinema do empreendedor se mostrou um método bastante eficaz no 

ensino do empreendedorismo, pois os estudantes, em sua grande maioria, são 

apaixonados por filmes e não tiraram os olhos da tela durante o filme, dedicando 

atenção integral ao mesmo. O debate realizado após o filme foi bastante 

enriquecedor, pois os estudantes conseguiram associar os conhecimentos do 

encontro teórico com o filme. Conseguiram inclusive comentar erros e acertos do 

empreendedor do filme, explicitando sobre o que fariam diferente do personagem 

principal. 

As discussões de temas relevantes ao empreendedorismo possibilitaram 

aos alunos conhecimento sobre outros conceitos e assuntos importantes para 

planejamento da startup. Além disso, as discussões foram importantes para o 

desenvolvimento de habilidades de falar em público e trabalhar em equipe. 

Outro dia de bastante satisfação com desenrolar do projeto foi quando se 

utilizou do vídeo caso, entrevista com um empreendedor se sucesso. Os  

estudantes prestaram bastante atenção e ficaram curiosos para saber mais sobre a 

história do empreendedor e de sua empresa. Isso fez com que os estudantes após o 

encontro buscassem mais informações sobre o caso na internet, para então 

responderem algumas questões propostas. Percebeu-se nesta etapa uma mudança 

nas habilidades e atitudes dos estudantes, sendo que mostraram se mais 

preparados para a criação e planejamento da proposta de startup. 

A facilidade de intepretação e visualização do quadro Canvas fez com que 

a oficina cumprisse o seu objetivo, de apresentar a ferramenta de planejamento 

rápido e enxuto dos modelos de negócios dos estudantes. Com o auxilio da 

instrutora o estudantes conseguiram preencher um quadro modelo com um 

exemplo de startup sugerido. 

Durante o período de desenvolvimento das ideias de startups os estudantes 

procuraram a instrutora diversas vezes, falavam da dificuldade de visualizar 

oportunidades de mercado e o quão difícil era segundo eles “reinventar a roda”. 

Mas com comentários e questionamentos a instrutora conseguiu guiá-los para o 

desenvolvimento de projetos de startups, que necessariamente não precisam 
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reinventar, sendo possível inovar em negócios, produtos e serviços já existentes. 

A forma de prestar o serviço ou vender o produto, isto é, o modelo de negócios é 

que precisa diferenciar-se. Na data de encontro individual todas as equipes 

apresentaram as ideias de startups, sendo que nesta etapa a instrutora orientou e 

fez novos questionamentos, com o objetivo de prepará-los para a apresentação. 

Além do mais, como foi solicitado a apresentação de um negócio criativo e 

inovador, os alunos tiveram que pesquisar muitas startups e negócios do segmento 

escolhido para não incidir em cópia ou plágio. Assim, as investigações e as 

pesquisas realizadas sobre modelos de negócios existentes já fez com que os 

estudantes passassem a entender melhor sobre o mundo do empreendedorismo. 

O concurso aconteceu em um evento realizado na sala de palestras e 

eventos da instituição. A banca foi composta pela instrutora do projeto, um 

professor da área de tecnologia, outro de administração e outro do ensino básico. 

Após apresentação dos trabalhos os membros da banca perguntaram, sugeriram e 

discutiram as propostas apresentadas. Seguindo um formulário de avaliação a 

melhor equipe foi premiada, e em seguida, encerrou-se o evento com uma 

palestra. 

Diante do exposto, acredita-se que após o desenvolvimento deste projeto 

de intervenção inovadora os estudantes terão em sua vivência um olhar mais 

pautado na identificação de oportunidades de negócios, seja nos esportes com os 

amigos, nas rotinas de casa, nas viagens de férias ou em qualquer outro contexto. 

Muitos jovens para continuarem os seus estudos terão que trabalhar para 

custear e/ou se manter no período de graduação. Assim, nota-se que o 

desenvolvimento de projetos de empreendedorismo no Ensino Médio, contribui 

para que os estudantes consigam uma melhor empregabilidade, ao ponto que o 

mercado demanda empreendedores corporativos. Além do mais, os jovens tem a 

opção de serem donos do próprio negócio, de trabalhar em um projeto de negócio 

próprio, e assim, empreender por oportunidade mesmo em um momento de 

necessidade. 

Sugere-se após o desenvolvimento deste projeto a oferta de outros cursos e 

oficinas, como por exemplo, cursos de elaboração de um plano de negócios mais 

detalhando e também voltados à programação e desenvolvimento de aplicativos. 

Pois após o concurso os estudantes ficaram muito empolgados, inclusive 
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solicitaram apoio para participação de concursos maiores de startups e que tenham 

como prêmio um auxílio financeiro para tocar o negócio. 

Houve grande satisfação por parte da instrutora com os resultados do 

projeto, no entanto, foi possível constatar que muito mais precisa ser desenvolvido 

para que de fato os estudantes possam colocar no mercado seus modelos de 

negócio. Mas, “um primeiro passo foi dado e a semente foi plantada”. Por fim, 

defende-se o ensino do empreendedorismo pautado em um processo de ensino- 

aprendizagem em que os estudantes sejam sujeitos ativos e que possam aprender 

fazendo. 



34 
 

 

CONCLUSÃO 

 
A proposta de intervenção empreendedora contribui com a formação 

básica e preparação do estudante para atuar em um mercado altamente 

competitivo. Percebe-se que o projeto piloto do concurso de startups despertou, 

em algum nível, a capacidade empreendedora dos estudantes, ao ponto que 

conseguiram apresentar boas ideias de startups para operação em um mercado 

dinâmico e competitivo. 

O desenvolvimento de proposta de intervenção empreendedora no ensino 

médio tem o potencial de ajudar o estudante a escolher a carreira que deseja 

seguir, além de ajudar o jovem em outras fases de sua vida. Acredita-se que o 

olhar do jovem não será mais o mesmo, sendo que no decorrer de sua vivência o 

mesmo estará mais habilitado para visualizar brechas e oportunidades de negócios 

em diversas situações e problemas diários. 

Deste modo, os estudantes concluirão o ensino médio com uma melhor 

preparação para atuarem no mundo do trabalho, uma vez que este a cada dia é 

mais dinâmico e exige profissionais mais capacitados. Além do mais, o estudante 

conhecerá os passos necessários e ainda aonde buscar ajuda caso queira se 

aventurar na jornada empreendedora. Ainda, o ensino do empreendedorismo abre 

outras possibilidades de empregabilidade para um recém-concluinte de ensino 

médio, de modo que este pode escolher ser “dono do próprio negócio”. 
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