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RESUMO 
 

 

O curso Empreendedorismo: é possível ensinar? apresentado como trabalho de 

conclusão de curso da Especialização em Educação Empreendedora, elaborado para ser 

aplicado a professores da educação profissional no campus São Luís Monte Castelo do 

Instituto Federal do Maranhão, visa a capacitação desses profissionais de modo a torná-

los aptos ao uso e métodos e técnicas que propiciem aos seus alunos, a oportunidade, 

desde as séries/módulos iniciais dos cursos de formação profissional, o contato com os 

conceitos básicos do empreendedorismo. Os conhecimentos construídos ao longo do 

curso de especialização associados a uma vasta consulta bibliográfica permitiram 

elaborar um plano de curso que atenda a esse objetivo e que também sirva de 

contribuição para a contínua discussão sobre o trinômio educação, trabalho e 

empreendedorismo. O trabalho apresenta estratégias inovadoras que possibilitam ao 

professor em sala de aula perceber características e atitudes empreendedoras de seus 

alunos, bem como o uso de ferramentas que permitam despertar esse comportamento, 

colocando-os em contato o seu “eu” empreendedor, permitindo-lhes o protagonismo de 

suas próprias escolhas. 

 

Palavras chaves: empreendedorismo, educação, capacitação. 
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1 INTRODUÇÃO    

 

É muito comum, sobretudo nos dias atuais com os altos índices de e a 

economia do país em marcha lenta, o seguinte questionamento entre os alunos de 

cursos técnicos integrados ao ensino, médio matriculados no Instituto Federal do 

Maranhão campus São Luís Monte Castelo: Será que haverá empregos para 

todos? Embora isso não aflija a todos os alunos, pois boa parte deles tem foco na 

faculdade e em outras áreas do conhecimento, para os que querem e/ou precisam 

enveredar logo pelo mundo do trabalho o cenário é desanimador.  

Com os conhecimentos construídos ao longo do curso de Especialização 

em Educação Empreendedora e outros voltados para o tema, busca-se multiplicar 

a ideia do empreendedorismo como alternativa de inserção no mundo do trabalho 

independente da área de atuação. Propõe-se, então, uma qualificação inovadora 

aos professores da educação profissional, de modo a possibilitar intervenções que 

oportunizem aos jovens, desde as séries/módulos iniciais dos cursos 

profissionalizantes, ter os primeiros contatos com os conceitos de 

empreendedorismo. Não com o objetivo de descobrir o “empreendedor” dentro de 

si, mas para iniciar as percepções de atitudes e comportamentos que possam ser 

estimuladas ao longo do curso e da vida.  

Entretanto, é necessário deixar claro para esses jovens que aventurar-se 

nesse mundo não é coisa simples ou fácil. Essa aventura requer dedicação, estudo, 

planejamento, perseverança, correr riscos, atitudes e comportamentos que podem 

fazer toda a diferença entre o sucesso ou fracasso da iniciativa empreendedora. 

Pretende-se que este Trabalho de Conclusão de Curso, componente 

curricular final do Curso de Especialização em Educação Empreendedora, que 

apresenta uma proposta inovadora de capacitação para professores da educação 

profissional seja mais uma contribuição nesse sentido.  

 

1.1 Justificativa  

 

Educação, trabalho e empreendedorismo, mesmo não sendo um tema novo, 

ainda tem muito a ser pesquisado e desenvolvido para oferecer alternativas 

inovadoras às práticas pedagógicas atuais, algumas com mais de meio século em 

execução. 
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Aspectos como a (r)evolução tecnológica, as mudanças nas características 

dos tipos de trabalho e nas relações trabalhistas bem como nas relações 

sociofamiliares, exercem grande influência na tomada de decisão quanto à 

inserção no mundo do trabalho. Essa influência tende a ser ainda mais forte 

quando se percebe na geração z uma busca pela realização pessoal em detrimento 

de uma carreira de sucesso. 

  Como resultado dessa (r)evolução hoje discute-se a Educação 

Empreendedora e aí surge um novo desafio: é possível ensinar 

empreendedorismo?   Se a educação é um processo sociocultural o ensino do 

empreendedorismo precisa encontrar os métodos e instrumentos adequados a cada 

contexto.   

Acredita-se que dessa maneira será possível socializar em larga escala, 

tendo profissionais capacitados como multiplicadores, os conhecimentos 

construídos ao longo do curso de Especialização em Educação Empreendedora. 

Além disso, possibilitar que o público alvo desses multiplicadores, tenha mais 

autonomia e possa ser protagonista de suas próprias decisões, alicerçadas na 

vivência dos mais diversos saberes, necessidades e oportunidades. 

 

1.2 Discussão da problemática que envolve o tema  

 

Iniciando pelo trinômio “educação, trabalho e empreendedorismo” faz-se 

necessário uma abordagem desses conceitos mesmo que em seus aspectos mais 

elementares. A educação, seja ela em seu aspecto formal ou informal, é um 

processo sociocultural pelo qual conhecimentos, costumes, comportamentos e 

crenças são passados de geração a geração.   

A educação em sentido amplo resulta das múltiplas experiências de cada sujeito 

humano no contexto em que vive, sintetizando, ao mesmo tempo, saberes, 

crenças, mistificações e preconceitos afirmados pelo senso comum.  A educação 

é, antes de tudo, um processo sociocultural. (ZARDO; MELLO, 2016, p. 9). 
 

Remetendo-se à aprendizagem como produto da educação é necessário 

compreender como ela se dá, em suas diversas formas e nuances para que se possa 

fazer a melhor escolha dos métodos e instrumentos a aplicar. “[...], não se trata de 

haver um caminho certo ou errado para a aprendizagem. No entanto, existem 
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estratégias diferentes, cada uma especialmente adequada para captar determinado 

tipo de informação” (CAREY, 2015, p. 11).   

Dessa forma, escolher os métodos e instrumentos mais adequados ao 

processo de aprendizagem, passa por conhecer o histórico sociocultural do 

indivíduo, bem como as condições e circunstâncias em que dar-se-ão os 

procedimentos de aprendizagem.   

O empreendedorismo não cresce de dentro para fora, com a imposição de 

padrões ou modelos de comportamento. Rejeitamo-lo como receituário para o 

enfrentamento das contradições do contemporâneo [...]. O empreendedorismo 

não pode ser mais uma mercadoria, não deve reforçar a lógica das indústrias 

culturais, que, na visão da teoria crítica, transforma o homem em mero 

instrumento de trabalho e consumo [...], trata-se de algo muito mais próximo da 

arte, que instiga a experimentação e manifestações singulares, que enseja a 

expressão do que o sujeito é e do que ele próprio avalia como possível e 

desejável se tornar, sem recorrer a um modelo ´tamanho único` do proclamado 

script do ´sujeito empreendedor`. (KORMAN, 2006, apud ZARDO; MELLO, 

2016, p. 37). 
 

Considera-se que a educação empreendedora também deve estar alicerçada 

nos quatro pilares que baseiam a educação ao longo da vida: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. Afirmando-se assim o 

princípio fundamental citado no capítulo IV do Relatório da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI:   

 A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa ‐  espírito e 

corpo, inteligência, sensibilidade e, sentido estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade. Todo ser humano deve ser preparado, especialmente graças à 

educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e 

críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, 

por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. (DELORS, 1998, 

p. 99).  
 

O desenvolvimento econômico e tecnológico, foram, muito 

provavelmente, os responsáveis pelo despertar para o empreendedorismo. 

Segundo Lavieri (2010), historicamente, o ensino do empreendedorismo nasceu 

primeiro nos Estados Unidos, nas faculdades de administração, e se espalhou 

pelos diversos países. Desde então essa temática tem-se disseminado pelo mundo 

ao mesmo tempo em que foi alvo de estudos que levaram a aprimoramentos e 

desdobramentos dos próprios conceitos iniciais.   

Schumpeter (1934; 1954) relacionou empreendedorismo à inovação de forma 

explícita, quando o empreendedor busca a exploração de oportunidades no 

mercado. Para o economista inglês, o empreendedor é o “agente primário do 

desenvolvimento econômico e as inovações que ele gera provocam 

transformações estruturais na economia que levam à destruição de formas antigas 
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de produção e organização e à obsolescência de bens e serviços. (ZARDO; 

MELLO, 2016, p. 32). 
 

Assim como nos modelos desenvolvidos nos Estados Unidos e Europa, no 

Brasil o empreendedorismo teve guarida inicialmente nas Instituições de Ensino 

Superior – IES, que tinham como objetivo formar administradores mais 

capacitados ou para preparar empreendedores empresários.  

No Brasil, na década de 1990 é criado o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, para implementar programas como o 

Empretec, dentre outros cursos.     

A preparação para a decolagem no mundo do trabalho dá-se no processo de 

formação para o mundo e esse processo precisa respeitar as características e os 

contextos vivenciais, que despertam as forças e fraquezas de cada indivíduo. 

Decolar é um dos momentos mais difíceis na vida de um empreendedor, pois terá 

de abandonar o porto seguro para alcançar seus objetivos em terras distantes[...]. 

Quando nos lançamos no ar, navegamos em um mar de incertezas em que ventos, 

correntes e montanhas passam a ser oportunidades e ameaças. (CAVALCANTI e 

TOLOTTI, 2011, p.5).  
 

Nestes tempos pós-modernos discutem-se novos conceitos para o 

empreendedorismo com as mudanças nas relações pessoais, sociais, de trabalho, 

tecnológicas e de tipos de trabalho, que hoje ocorrem em espaços de tempo cada 

vez mais curtos. Temos ainda a inserção de uma nova geração no mundo do 

trabalho e a oportunidade de mudanças nos currículos da educação formal do 

ensino médio, proporcionada pela Lei da Reforma do Ensino Médio sancionada 

em 16 de fevereiro de 2017 pela Presidência da República.  

Tudo isso propicia um momento oportuno para uma outra mudança, a da 

capacitação de professores da educação profissional, buscando inseri-los nesse 

novo contexto do empreendedorismo e de uma educação empreendedora.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO 

PROBLEMA 

 
2.1 Escolhendo o cenário  

 

O cenário escolhido para a aplicação do curso de capacitação para docentes 

da educação profissional é o campus São Luís Monte Castelo, do Instituto Federal 

do Maranhão. Dessa forma, faz-se necessário uma pequena, mas fundamentada 

apresentação da instituição escolhida. Optamos por fazer essa apresentação 

destacando alguns aspectos institucionais constantes no Estatuto do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e que dizem respeito à 

temática do trabalho: educação, trabalho e empreendedorismo. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 

doravante tratado como IFMA, criado pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, é Autarquia com atuação no Estado do Maranhão, detentora de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.   

Foi realizada uma análise do Estatuto do IFMA, sobretudo no: títulos I, 

que trata da instituição, em seus capítulos I (da natureza e dos princípios), capítulo 

II (das finalidades e características) e capítulo III (dos objetivos); e título III, que 

trata da organização didática, em seu capítulo I (do ensino). Essa análise deixa 

claro que o IFMA é uma instituição que norteia sua atuação, entre outros aspectos, 

para o desenvolvimento local e regional, por meio de programas de pesquisa e 

extensão alinhados a um ensino de qualidade em todos os níveis.  

Estreitando o campo de atuação destacaremos alguns dados do campus São 

Luís Monte Castelo, o maior do IFMA em número de alunos e de servidores, 

onde, no ano de 2017 serão ministrados 21 cursos técnicos de nível médio, 08 

cursos superiores de graduação e 04 cursos de pós-graduação, totalizando 4.316 

alunos matriculados. O campus também conta com 463 servidores entre docentes 

e técnicos administrativos conforme mostrado no quadro abaixo. 

Quadro 1 -  Matrículas por nível de ensino no campus São Luís Monte Castelo no ano de 2017 

NÍVEL DE ENSINO CURSOS MATRÍCULAS 

Médio 21 2.828 

Graduação 08 1.337 

Pós-graduação 04 151 

TOTAL 33 4.316 

   

                          Fonte: http://sistec.mec.gov.br  Acesso em 12 de março de 2017. 

 

 

 

http://sistec.mec.gov.br/
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Quadro 2 - Servidores lotados no campus São Luís Monte Castelo no ano de 2017 

CARREIRA SERVIDORES PORCENTAGEM 

Docente 282 61 % 

Técnico Administrativo 181 39 % 

TOTAL 463 100 % 

                          Fonte: https://suap.ifma.edu.br  Acesso em 13 de março de 2017. 

 
No ano de 2017 o campus São Luís Monte Castelo ofertou em edital e 

foram preenchidas por meio de seletivo 490 vagas para 10 cursos técnicos de nível 

médio na modalidade presencial nas formas integrada e concomitante ao ensino 

médio.     

Quadro 3 – Vagas em cursos técnicos presenciais ofertados no campus São Luís Monte Castelo em 2017 

EIXO TECNOLÓGICO CURSO TÉCNICO  FORMA VAGAS 

 

 

CONTROLE E PROCESSOS 

INDUSTRIAIS 

Eletromecânica   Integrada 40 

Eletromecânica Concomitante 40 

Eletrotécnica Integrada 40 

Eletrotécnica  Concomitante 40 

Eletrônica    Integrada 40 

Eletrônica Concomitante 40 

Mecânica Concomitante 40 

Metalurgia Concomitante 40 

 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL Química Integrada 40 

 

INFRAESTRUTURA Edificações   Integrada 40 

 

PRODUÇÃO CULTURAL E 

DESING 

Design de Móveis   Integrada 30 

Comunicação Visual  Integrada 30 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Informática Integrada 30 

 

TOTAIS 10 02 490 

                  Fonte: Edital nº 27, de 15 de agosto de 2016, da Pró-Reitoria de Ensino do IFMA. 

 

Entende-se que o estímulo e/ou prática ao empreendedorismo pode dar-se, 

no decorrer dos cursos, por meio de componente curricular específico (disciplina 

com ementa voltada para o tema) ou ainda na forma de conteúdo transversal, 

trabalhado com interdisciplinaridade. 

Entretanto, ao avaliar os Planos de Cursos, dos dez cursos que foram 

ofertados em 2017, de maneira geral, mas com atenção especial aos itens 

objetivos, perfil do egresso e matriz curricular, observa-se que apesar de todos os 

direcionamentos contidos no Estatuto do IFMA, voltados para a prática e o 

estímulo do empreendedorismo e do desenvolvimento local e regional, pouco 

disso se concretiza, nesses Planos de Cursos. 

https://suap.ifma.edu.br/
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No que diz respeito ao item objetivos dos cursos, todos são muito 

genéricos e apenas os cursos de edificações, eletrotécnica e eletrônica trazem 

alguma citação específica ao empreendedorismo. 

 

Quadro 4 – Objetivos que remetem ao empreendedorismo, em planos de cursos técnicos ofertados                              

pelo campus São Luís Monte Castelo em 2017 

CURSO OBJETIVOS/REFERÊNCIA 

 

Edificações 

 Desenvolver a capacidade crítico-reflexivo, o espírito investigativo e 

empreendedor, tendo em vista a formação de um profissional que atenda o 

mundo do trabalho. 

 

Eletrônica 

 Formar profissionais com visão empreendedora e capacidade de autonomia 

para gerenciar sua própria empresa. 

 

 

Eletrotécnica 

 Formar profissionais com visão empreendedora e capacidade de autonomia 

para gerenciar sua própria empresa. 

 Formar Técnicos em Eletrotécnica com competência para desenvolverem 

suas atividades profissionais de forma autônoma. 

Fonte: http://montecastelo.ifma.edu.br/cursosoferecidos/ Acesso em:15 de março 2017. 

 

No item perfil profissional de conclusão, embora bastante específicos 

para cada área de atuação profissional, apenas os cursos de comunicação visual, 

edificações, eletromecânica, eletrotécnica e eletrônica trazem alguma citação mais 

direta ao empreendedorismo: 

 

Quadro 5 – Características do perfil profissional de conclusão que remetem ao empreendedorismo, em 

planos de cursos técnicos ofertados pelo campus São Luís Monte Castelo em 2017 

CURSO PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

Comunicação Visual  Ter capacidade para desenvolver atividades empreendedora na área da 

comunicação visual. 

Edificações  Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio 

e crescimento profissional. 

 

Eletromecânica 

 Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio 

e crescimento profissional. 

 Intervir no processo produtivo de forma participativa e criativa. 

Eletrônica  Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio 

e crescimento profissional. 

 

Eletrotécnica 

 Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio 

e crescimento profissional. 

 Atuar como profissional autônomo implementando ações gerenciais com 

iniciativa e responsabilidade. 

Fonte: http://montecastelo.ifma.edu.br/cursosoferecidos/>. Acesso em: 15 de março 2017.   

 

Quanto ao item organização curricular, os componentes curriculares de 

todos os dez cursos com oferta de matrículas para o ano de 2017, são organizados 

na forma de disciplinas ministradas ao longo de semestres letivos. Uma análise da 

matriz curricular desses cursos, em busca de componentes que remetessem ao 

empreendedorismo revelou que oito desses cursos apresentam em sua matriz um 

único componente curricular que remete ao empreendedorismo os outros dois não 

http://montecastelo.ifma.edu.br/cursosoferecidos/
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trazem alusão ao tema. Entretanto, em todos os oito trata-se de apenas uma 

disciplina com carga horária de 40 horas, o que se acredita ser pouco para a 

importância do tema e a natureza profissionalizante dos cursos. 

 

Quadro 6 – Componentes curriculares voltados para o empreendedorismo em planos de cursos técnicos 

ofertados pelo campus São Luís Monte Castelo em 2017 

CURSOS DISCIPLINAS CH OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

 

e 

 

Edificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão das 

Organizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 Conhecer os conceitos de administração e de 

organização, identificando as habilidades e 

competências que o administrador 

desempenha em uma organização.  

 Compreender o processo administrativo 

(planejamento, organização, direção e 

controle), discutindo sua importância para 

administração; 

 Entender a tomada de decisões como uma 

ferramenta da função direção nas 

organizações, dependente do equilíbrio entre 

os recursos materiais, humanos e financeiros; 

 Perceber o empreendedorismo como um 

modelo de gestão e uma via para geração de 

emprego e renda. 

 Compreender o papel e a importância das 

organizações cooperativas e associativas no 

processo de geração de produção e renda. 

 Perceber a qualidade como modelo de 

gerenciamento que busca a eficiência e a 

eficácia organizacionais. 

 

 

 

 

 

Eletrotécnica 

 

e 

 

Eletrônica 

 

 

 

 

 

 

Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

 

40 

 Analisar o processo de evolução da gestão 

de pessoas, buscando o ajuste na relação 

indivíduo X organização a partir da 

compreensão das estratégias e dos aspectos 

técnicos utilizados para o gerenciamento 

humano nas organizações;  

 Conhecer a gestão de pessoas e seus 

desdobramentos de forma estratégica e 

desenvolver o perfil do profissional como líder 

de pessoas, bem como desenvolver ambientes 

de trabalho que gerem satisfação e motivação 

no trabalho. 

 

 

 

Mecânica 

e 

Metalurgia 

 

 

 

Gestão e 

Empreendedorismo 

 

 

 

 

40 

 Conhecer a gestão de pessoas e seus 

desdobramentos de forma estratégica e 

desenvolver o perfil do profissional como líder 

de pessoas, bem como desenvolver ambientes 

de trabalho que gerem satisfação e motivação 

no trabalho. 

 Desenvolver o espírito empreendedor e 

intra-empreendedor. 

 

Comunicação 

Visual 

 

Empreendedorismo 

 

40 
 Desenvolver o espírito empreendedor e 

intra-empreendedor. 

Design de Móveis Empreendedorismo e 

Gestão de Negócios 

 

40  Desenvolver o espírito empreendedor e intra-

empreendedor. 
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2.2 Objetivos   

 

O objetivo principal deste trabalho é propor um curso de capacitação para 

professores da educação profissional que leve à promoção de iniciativas 

empreendedoras inovadoras no desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem em suas salas de aula. Além disso, também pretendemos: 

 Aplicar o curso proposto a professores do IFMA, campus São Luís 

Monte Castelo, que tenham interesse em trabalhar com o tema. 

 Adotar metodologias de ensino que estimulem a construção do 

conhecimento e o comportamento empreendedor. 

 Capacitar professores da educação profissional, tornando-os 

multiplicadores de métodos e técnicas que estimulem o surgimento, identificação 

e desenvolvimento de características empreendedoras em seus alunos. 

 Ampliar o quadro de professores da educação profissional 

capacitados a trabalhar com a temática do empreendedorismo. 

 Despertar e contribuir para uma reflexão do corpo docente do 

campus São Luís Monte Castelo, que leve a uma expansão e melhor 

aproveitamento da temática empreendedorismo na construção e execução dos 

currículos de cursos técnicos de nível médio. 
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3 ATUALIZAÇÃO TEÓRICA: ESBOÇO DO 

REFERENCIAL DE ANÁLISE  

 
O trinômio educação, trabalho e empreendedorismo, embora venha sendo 

alvo de muitos estudos, ainda tem muito a ser pesquisado. Este trabalho pretende 

ser mais uma contribuição no sentido de desmistificar o tema e oferecer respostas 

ao questionamento: É possível ensinar alguém a tornar-se empreendedor?   

Na era do conhecimento onde os avanços tecnológicos, sobretudo nas áreas 

da informação e da comunicação, dão saltos em intervalos de tempo cada vez mais 

curtos e a chegada ao mundo do trabalho de uma geração forjada nessa nova era, 

as relações de trabalho são baseadas em conceitos mais flexíveis e dinâmicos. Ao 

mesmo tempo fatores que fogem ao controle do mercado e/ou governamental, 

como as crises econômicas, que ocorrem de forma quase cíclica e se espalham por 

esse novo mercado globalizado, também são responsáveis por mudanças nas 

relações de trabalho.  

Para Pochmann (2004) que escreveu artigo discorrendo sobre como 

desenvolver uma relação virtuosa entre educação e trabalho, o fator crise 

econômica pode levar a baixos investimentos em tecnologia e precarização do 

mercado de trabalho. Como consequência só a elevação do nível de escolaridade 

não é suficiente para garantir uma inserção qualificada no mundo do trabalho 

levando à ocupação de funções que desenvolvem atividades de menor qualidade. 

Mesmo assim, continuam as vertentes dos que acreditam que esses fatores não 

interferem no papel da educação como instrumento de mobilidade social 

ascendente. 

A despeito da evolução positiva dos indicadores educacionais, registra-se uma 

piora no comportamento do mercado de trabalho, com elevação do desemprego e 

queda do rendimento dos ocupados, inclusive dos trabalhadores com maior grau 

de instrução. Os jovens, em especial, são atingidos decisivamente. 

(POCHMANN, 2004, p. 396).   
 

Segundo Pochmann (2004) é possível, com a união do setor privado, do 

poder público, das universidades e dos trabalhadores, traçar estratégias capazes de 

reverter os cenários desanimadores implantados pelas crises econômicas, 

sobretudo pela capacitação profissional técnica e gerencial e pela implementação 

de políticas públicas.  
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Para os que acreditam que sim, que é possível ensinar alguém a tornar-se 

empreendedor, talvez o maior desafio seja como fazê-lo. Uma abordagem mais 

tradicional leva-nos a acreditar que isso é possível fazendo adequações nos 

currículos, inserindo disciplinas específicas e até mesmo ministrando cursos de 

formação empreendedora. Outra corrente mais contemporânea acredita que o 

empreendedor dentro de cada um pode e deve ser estimulado a aflorar desde os 

anos escolares iniciais. Ainda há os que acreditam no empreendedor nato, ou seja, 

aquele que vai empreender por instinto, independente de formação escolar. 

De acordo com Carey (2015) não há um caminho certo para a 

aprendizagem, mas é necessário fazer a escolha certa de métodos, técnicas e 

instrumentos de acordo com cada tema a ser abordado, sempre levando em 

consideração a carga sociocultural do indivíduo e o contexto em que o mesmo 

convive.  

Para Pardini e Paim (2001) em seu artigo sobre empreendedorismo e 

interdisciplinaridade dois aspectos também são muito importantes nesse processo 

de aprendizagem: o aprender a conviver e o aprender a ser. Num mundo onde as 

relações sociais e de trabalho estão em constantes mudanças, um ambiente 

colaborativo e o espírito de equipe pode ajudar a encontrar soluções no trabalho, 

preservar o emprego e a qualidade de vida.  

Enquanto o aprender a conviver possibilita formar uma cultura colaborativa que 

vai ao encontro do atual modelo de economia baseada em redes (cadeias 

produtivas, rede, franquia, cooperativas, etc.), o aprender a ser permite que o 

indivíduo e os coletivos de trabalho resgatem a dignidade e apreço pela qualidade 

de vida. Estes são valores válidos na formação do empreendedor que 

desmistificam a ideia de que empreender é vencer contra tudo e contra todos. 

(PARDINI e PAIM, 2001, p. 228).  
 

Se é possível ensinar empreendedorismo, já ficou claro que esse é um 

processo complexo, pois reúne informações internas e externas ao indivíduo e 

influências do contexto sociocultural e familiar do mesmo. Aqui atentamos para 

outro aspecto que é o do perfil empreendedor. Existe uma série de características 

que “definem” se o indivíduo tem o perfil empreendedor ou não.    

O saber é fundamental para a adequação do perfil empreendedor. Compreender 

aspectos como ousadia, autoconfiança, assertividade, liderança, criatividade, 

satisfação pessoal e outros que permeiam o perfil empreendedor faz parte do 

processo de aprendizagem que envolve também a pesquisa na organização 

originada da ação empreendedora. O desenvolvimento do perfil empreendedor, 

com base no aprender a aprender, advém, em grande parte, do abrir espaço para a 

criatividade. No entanto, buscar referenciais para apreender as competências, 
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detectar os melhores conteúdos programáticos, captar a dinâmica educacional 

mais adequada e explorar mecanismos de ação que coloquem em ação a atividade 

pedagógica desejada, representam hoje o grande desafio para a formação do 

empreendedor nos cursos de graduação. (PARDINI e PAIM, 2001, p. 228).   
 

A maior parte dessas características pode ser desenvolvida num processo 

educativo formal. O grande desafio é elaborar estratégias de ensino adequadas aos 

conteúdos ministrados, de forma a despertar tais características levando o 

indivíduo a um processo de aprendizagem prazeroso e consciente de sua evolução.  

Considerando o aspecto evolutivo do processo é necessário que o mesmo 

se dê de maneira integrada, com mobilidade horizontal e vertical entre os diversos 

componentes curriculares por meio de uma estratégia pedagógica interdisciplinar e 

transversal. Essa estratégia requer altos níveis de sensibilização, capacitação e 

envolvimento do corpo docente, pois é este quem será a ponte entre o aluno e o 

desenvolvimento de suas potencialidades empreendedoras: “A tendência 

emergente exige novos métodos de ensino, diferentes papéis para o professor e 

formas alternativas de interação com os alunos que possibilitem o aprimoramento 

do aprendizado". (PARDINI e PAIM, 2001, p. 229). 

O ensino de empreendedorismo no Brasil é um fenômeno recente, em que se 

questiona: pode alguém aprender a ser empreendedor? [...] Assim como Fayol 

mostrou ser possível ensinar os princípios da administração, a arte de empreender 

deixou de ser considerada um dom e hoje o empreendedorismo é uma disciplina 

que apresenta modelos, processos, base teórica, estudos de caso e um alto nível 

de convergência interdisciplinar. (PARDINI e PAIM, 2001, p. 238). 

 
A educação deve servir, também, para oportunizar a progressão 

socioeconômica por meio da construção de novos saberes e o desenvolvimento de 

características que permitam a inserção e manutenção do indivíduo no mundo do 

trabalho. O ensinar a ser empreendedor pode ser um desses caminhos.  

O professor, sobretudo o da educação profissional, onde o estudante 

vislumbra um acesso mais imediato e melhor qualificado nesse novo mercado 

globalizado e extremamente competitivo, precisa estar adequadamente capacitado 

para servir de condutor nessa transformação do jovem sonhador em um 

empreendedor realizado. Essa capacitação docente passa por mecanismos como 

aprender a desaprender, perder o medo do desconhecido, permitir-se experimentar, 

sensibilizar-se às mudanças e à construção de novos conhecimentos.  

Como condutor desse processo o professor precisa expandir seus 

horizontes e buscar os métodos e técnicas mais adequados a serem aplicados em 
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cada momento, sempre fazendo uso de estratégias de ensino que levem em 

consideração o indivíduo e o contexto no qual ele está incluído. 

Segundo Friedlaender (2004)  ainda é pequena a oferta de referências sobre 

como capacitar os professores da graduação para, no exercício da função, perceber 

e despertar o espírito empreendedor em seus alunos. 

Em pesquisa realizada em banco de dados de trabalhos apresentados – teses e 

dissertações - não foi encontrado material sobre como capacitar o atual professor 

do ensino de graduação em ministrar suas disciplinas de maneira a despertar em 

seus alunos uma cultura empreendedora, auxiliando-os na mudança de atitudes 

perante as tomadas de decisão em suas vidas profissionais.[ ... ] Encontram-se, 

sim, sugestões para que o ensino se torne mais atual, onde são incorporadas 

noções para se tornar um empreendedor. Porém, neste aspecto, é proposta 

alteração no currículo, fazendo a inclusão de disciplinas referentes aos conceitos 

de empreendedorismo direcionado à abertura de empreendimentos, ou mesmo a 

criação de Incubadoras Tecnológicas, visando um possível futuro empresário e 

não o comportamento empreendedor. (FRIEDLAENDER, 2004, p. 22).    
 

Para Friedlaender (2004) todos os empreendedores são inovadores, estão 

sempre buscando formas diferentes de atender demandas do mercado, até mesmo 

aquelas ainda não manifestadas. Entretanto, para perceber, estimular e conduzir 

esse processo é necessária uma mudança de atitude por parte dos professores: “É a 

atitude, a maneira de transmitir conhecimentos que dará condições para que o 

aluno se torne um indivíduo questionador, pesquisador, avaliador das informações 

que tem ao seu dispor”. (FRIEDLAENDER, 2004, p. 22).    

“A maioria dos educadores não foi preparada para formar empreendedores, mas 

sim indivíduos que irão desempenhar papéis definidos há bastante tempo”. 

(FRIEDLAENDER e LAPOLLI, 2001, apud FRIEDLAENDER, 2004, p. 55). 

Essa característica reforça a necessidade de mudanças no processo de formação de 

novos professores e de capacitação daqueles que já estão em atividade.   

A formação do professor é objeto de estudos nas últimas décadas, fazendo com 

que se pense bastante sobre a educação, educadores e sistema de ensino. Esta 

formação deve ser avaliada, para que os futuros educadores estejam aptos a 

desenvolverem sua profissão de maneira mais de acordo com as necessidades da 

comunidade. Para um educador não é suficiente ser simplesmente transmissor de 

conhecimentos, é necessário formar o cidadão, fazer com que as características 

empreendedoras do aluno sejam despertadas. (FRIEDLAENDER, 2004, p. 78).    

 

Costa e Carvalho (2011) ao analisar dados do Instituto Nacional de 

Estatística, do ano de 2010, sobre a pobreza, as desigualdades e a privação 

material em Portugal constata uma redução no número de trabalhadores por conta 

própria em todos os níveis de escolaridade com exceção aos trabalhadores que 
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possuem escolaridade de nível superior, onde houve um acréscimo no número de 

trabalhadores por conta própria. “Neste contexto, a educação para o 

empreendedorismo torna-se premente como instrumento potenciador da criação de 

emprego, e, por sua vez da inclusão social. (COSTA e CARVALHO, 2011, p. 

104). 

As constantes e rápidas mudanças no mercado e nas relações de trabalho 

requerem das instituições de ensino uma nova dinâmica na formação do futuro 

profissional. É necessário que essas instituições e seus corpos docentes estejam 

“antenados” com o mercado e suas necessidades. Dessa forma serão capazes de 

atender às demandas por profissionais cada vez mais capazes de satisfazer a tais 

necessidades.  

As próprias alterações no mercado de trabalho levam a que o percurso linear 
seja menos comum (educação, período de vida activa e reforma) passando a 

haver diversas entradas e saídas do mercado de trabalho. Este novo modelo exige 

novas competências e aprendizagem ao longo da vida, no sentido de garantir a 

flexi-segurança, e, em simultâneo, a inclusão social. As instituições de ensino 

superior deverão estar preparadas para este desafio oferecendo formação, através 

de programas curriculares e ou extra-curriculares e de cursos breves destinados a 

estes novos públicos, salvaguardando o seu papel para o apoio à criação do 

próprio emprego. (COSTA e CARVALHO, 2011, p. 104). 
 

Para Costa e Carvalho (2011) as características empreendedoras podem ser 

aprendidas e influenciadas pelo contexto familiar e sociocultural além de 

motivação intrínseca. Esse ambiente favorável ao estímulo e desenvolvimento 

dessas características é denominado ecossistema empreendedor. Esse deve ser o 

ambiente criado nas escolas a fim de facilitar a detecção, estímulo e 

desenvolvimento do comportamento empreendedor. De acordo com Carvalho, 

Costa e Dominguinhos (2010). 

De acordo com Carvalho, Costa e Dominguinhos (2010), a criação deste 

ecossistema favorece a aquisição de competências empreendedoras no ensino 

superior, ou seja, a educação para o empreendedorismo deverá ter um carácter 

transversal que vai para além da inclusão de unidades curriculares nos cursos, 

abrangendo diversos programas e iniciativas curriculares e extracurriculares que 

envolvem alunos, docentes e meio envolvente. (CARVALHO, COSTA e 

DOMINGUINHOS, 2010, apud COSTA e CARVALHO, 2011, p. 108). 

 

As referências estudadas deixam claro a relação positiva entre formação 

escolar e trabalho, no Brasil e na Europa. É possível perceber pela análise dos 

dados apresentados pelos autores, que a elevação do nível de escolaridade ainda é 

um fator importante para inserção e manutenção no mercado de trabalho, mesmo 

em épocas de crise no emprego.   
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O aspecto positivo dessa relação é ainda mais acentuado quando essa 

formação traz em seu bojo métodos, técnicas, estratégias e conteúdos que 

propiciam e oportunizam a detecção, estímulo e desenvolvimento das 

características empreendedoras. Profissionais formados nesse ecossistema 

empreendedor terão mais condições de atender às demandas de um mercado cada 

vez mais competitivo e em constantes mudanças.  

As referências mostram que tanto no Brasil como na Europa a educação 

com viés voltado para o empreendedorismo é uma forte estratégia para a inclusão 

por meio da ascensão socioeconômica, oportunizando melhor qualidade de vida e 

bem-estar social. Entretanto, esses mesmos autores apontam para a necessidade de 

transformações na forma e conteúdo dessa formação, a começar pelo responsável 

por conduzir esses jovens da estação dos sonhos até a estação das realizações: o 

professor.  

É necessário levar ao corpo docente das instituições de ensino uma 

capacitação que oportunize o contato e aprendizado de novas metodologias e 

estratégias no “ensino do empreendedorismo”. Dessa forma ampliaremos o 

universo de multiplicadores desses conhecimentos possibilitando que um número 

cada vez maior de estudantes e trabalhadores possam ser estimulados a 

desenvolver seu espírito empreendedor. Este é um dos objetivos deste trabalho. 
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4 CURSO INOVADOR PROPOSTO 

 
4.1 Apresentação       

  

O curso Empreendedorismo: é possível ensinar? foi concebido para a 

capacitação de professores da educação profissional que atuam no IFMA -  

campus São Luís Monte Castelo, como Trabalho de Conclusão de Curso da 

Especialização em Educação Empreendedora ministrada pela PUC – Rio em 

parceria com o MEC e o SEBRAE Nacional. 

O curso foi desenvolvido para a modalidade semipresencial, com 90 horas 

de atividades em sala de aula e 30 horas de atividades extraclasse, totalizando uma 

carga horária de 120 horas, distribuídas ao longo de 4 unidades e com duração de 

10 semanas. As atividades em sala de aula serão realizadas em 30 encontros, de 3 

horas cada, no turno noturno. Serão disponibilizadas 12 vagas por turma, que 

poderão ser preenchidas por professores de quaisquer disciplinas da educação 

profissional, sejam elas da formação específica ou da formação geral.  

Embora o público alvo inicial do curso sejam os professores do IFMA – 

campus São Luís Monte Castelo, o curso foi pensado para ser ministrado em 

outras escolas (campus do IFMA ou não), por isso a estrutura física e os recursos 

materiais necessários à sua execução são simples, baratos e acessíveis, permitindo 

que o mesmo possa ser replicado, ampliando a rede de profissionais da educação 

profissional capacitados (facilitadores) para a árdua missão de trabalhar a temática 

do empreendedorismo em suas salas de aula. 

 

4.2 Identificação do Curso  

 

 Curso: Empreendedorismo: é possível ensinar? 

 Natureza: Pós-graduação/capacitação 

 Modalidade: Semipresencial 

 Local de oferta: Campus São Luís Monte Castelo 

 Carga horária total: 120 horas 

 Carga horária presencial 90 horas 

 Carga horária extraclasse 30 horas   

 Turno de funcionamento: Noturno 



24 

 

 

 Tempo de duração: 10 semanas 

 Número de vagas: 12 vagas 

 Requisito de acesso: Graduação 

 Público alvo: Professores do IFMA – campus São Luís Monte Castelo  

 Infraestrutura:  Sala climatizada, com iluminação e rede elétrica. 

 Recursos: Quadro branco ou negro, marcador para quadro branco ou giz, 

apagador, cavalete, fita adesiva, papel 40 kg, marcador permanente, kit 

multimídia. 

 

4.3 Organização curricular 

 A organização curricular do curso foi pensada de modo a levar o 

professor/aluno a percorrer um gradiente de complexidade, tanto no conteúdo 

quanto na forma de execução do mesmo. Assim, a distribuição de carga horária e 

conteúdo em cada uma das unidades é feita de forma a atender ao objetivo 

principal traçado para as mesmas. Os conteúdos, métodos e técnicas planejados 

para alcançar os objetivos é que levaram à distribuição diferenciada de horas em 

cada unidade. 

A unidade 1 tem duração de 24 horas, sendo as 3 primeiras horas 

correspondentes à apresentação do curso aos professores/alunos e as 21 horas 

restantes dedicadas aos conceitos básicos do empreendedorismo de modo que, ao 

final dessa unidade os professores/alunos estejam aptos a identificar as 

características e atitudes do comportamento empreendedor em seus alunos. 
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Quadro 7 – Objetivo, componentes curriculares, conteúdos e carga horária da unidade 1 

Objetivo: Identificar características e atitudes do comportamento Empreendedor. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL EXTRA TOTAL 

1.1   Apresentação   Apresentação do curso 03 --- 03 

 

 

 

1.2 Empreendedorismo, 

empreendedor e contextos 

empreendedores 

 Histórico do empreendedorismo; 

Conceitos de empreendedorismo; 

Tipos de empreendedorismo; 

Características empreendedoras; 

Comportamento empreendedor; 

Perfil do empreendedor; Tipos de 

empreendedor; Formação do 

empreendedor; Motivos para 

iniciar um negócio próprio; Crise 

como oportunidade; Pequenas 

empresas inovadoras; Opção de 

carreira; O uso da internet e das 

redes sociais em contextos 

empreendedores.  

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

21 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA UNIDADE 1 18 06 24 

  

 

 

A unidade 2 é formada por 3 componentes curriculares, com duração de 33 

horas, destinadas aos conhecimentos sobre o desenvolvimento de carreiras e 

negócios, de modo que ao final dessa unidade os professores/alunos, estejam 

aptos, após identificar as características e atitudes do comportamento 

empreendedor em seus alunos, a tomar medidas e atitudes capazes de estimular 

esse comportamento empreendedor. 

Quadro 8 - Objetivo, componentes curriculares, conteúdos e carga horária da unidade 2 

Objetivo: Estimular o comportamento empreendedor. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL EXTRA TOTAL 

 

2.1   

Desenvolvimento de 

negócios e carreiras 

empreendedoras 

 Introdução ao mundo dos 

negócios; Classificação dos 

negócios; Modelo de negócio; 

Sucesso pessoal; Sucesso 

passageiro; Sucesso sustentado; 

Riscos do negócio. 

 

 

09 

 

 

03 

 

 

12 

 

2.2   Pesquisa e 

Análise de Mercado 

 Pesquisa qualitativa e quantitativa; 

Ferramentas para coleta de dados; 

Análise e tabulação de dados. 

 

06 

 

03 

 

09 

 

 

2.3 Criação e 

Desenvolvimento de 

Produtos e Serviços 

 Análise da viabilidade de uma 

ideia criativa; Lei da oferta e da 

demanda; Necessidades dos 

públicos interessados; Inovação, 

criatividade e serviços de TIC; 

Diferenciação. 

 

 

09 

03 12 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA UNIDADE 2 24 09 33 
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A unidade 3, formada por 5 componentes curriculares, com duração de 51 

horas, destina-se ao acompanhamento e orientação no desenvolvimento do 

comportamento empreendedor, de modo que ao final dessa unidade os 

professores/alunos, após identificarem as características e atitudes do 

comportamento empreendedor em seus alunos e tomarem medidas e atitudes 

capazes de estimular esse comportamento, também estejam aptos a oferecer 

acompanhamento e orientação de modo a auxiliar no desenvolvimento de 

iniciativas empreendedoras. 

Quadro 9 - Objetivo, componentes curriculares, conteúdos e carga horária da unidade 3 

Objetivo: Auxiliar no desenvolvimento do comportamento empreendedor. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL EXTRA TOTAL 

3.1   Plano de 

negócios  

 

 Plano de negócio; Benefícios do 

plano; Composição do plano; 

Apresentação do plano. 

06 --- 06 

 

3.2  Escolha da 

estratégia 

competitiva   

 Análise do entorno do negócio; 

Análise dos recursos; Fatores de 

sucesso; Estratégia competitiva; 

Sustentabilidade de estratégia; 

Responsabilidade socioambiental. 

09 03 12 

3.3   Legislação 

pertinente 
 MEI; Outras políticas de incentivo ao 

empreendedorismo. 

03 --- 03 

 

3.4   Análise 

financeira 

 Como iniciar sem dinheiro; Sócios 

atuantes; Encontrar um anjo; 

Investidores; Financiamentos;  

Remuneração de investimentos; 

Fluxo de caixa; 

06 03 09 

 

 

3.5 Organizar e 

administrar 

   

 Gestão de pessoas e negociação de 

conflitos; Introdução ao estudo de 

liderança; Organização do trabalho; 

Administração do trabalho; 

Motivação para o trabalho; 

Produtividade no trabalho; Recrutar e 

selecionar colaboradores. 

15 06 21 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA UNIDADE 3 39 12 51 

 

 
A unidade 4, formada por 1 componente curricular tem duração de 12 

horas e é destinada ao processo de avaliação. O professor/aluno, após identificar 

as características e atitudes do comportamento empreendedor em seus alunos, 

tomar medidas e atitudes capazes de estimular esse comportamento e oferecer 

acompanhamento e orientação auxiliando no desenvolvimento de iniciativas 

empreendedoras, também precisa estar apto a avaliar todo o processo de modo a 

tomar decisões que podem significar a continuidade do mesmo, com correções de 

rumo quando necessário ou até mesmo uma volta às origens para um 

replanejamento. 
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Quadro 10 - Objetivo, componentes curriculares, conteúdos e carga horária da unidade 4 

Objetivo: Monitoramento e avaliação. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL EXTRA TOTAL 

 

 

4.1   Avaliação 

 Objetivos da avaliação; 

Ferramentas de avaliação; 

Autoavaliação; Ações pós 

avaliação. 

06 --- 06 

 Avaliação das atividades 

desenvolvidas no curso. 

03 02 05 

 Avaliação do curso  01 01 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA UNIDADE 4 09 03 12 

 

 

4.4 Cronograma 

 

O curso com 120 horas terá duração de 10 semanas. Os 30 encontros 

presenciais, de 3 horas cada, ocorrerão no turno noturno, das 18:30 h às 21:30 h, 

nos dias de terças, quartas e quintas-feiras. 

 

Quadro 11 – Cronograma de execução semanal 

UNIDADES 

CURRICULARES 

S  E  M  A  N  A  S  CHT 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Unidade 1           24 

Unidade 2           33 

Unidade 3           51 

Unidade 4           12 

CARGA HORÁRIA TOTAL 120 

 

 
Quadro 12 – Cronograma de execução diário 

SEMANAS C A R G A     H O R Á R I A     D I Á R I A 

S T Q Q S S D S T Q Q S S D 

1  e  2  3 3 3 3*   3* 3 3 3    

3  e  4  3 3 3 3*   3* 3 3 3    

5  e  6  3 3 3 3*   3* 3 3 3    

7  e  8  3 3 3 3*   3* 3 3 3    

9  e  10  3 3 3 3*   3* 3 3 3    

3* Carga horária extraclasse (não presencial) 

 Unidade 1 – 24 h 

 Unidade 2 – 33 h 

 Unidade 3 – 51 h 

 Unidade 4 – 12 h 

 

 
4.5 Bibliografia básica 

A bibliografia básica do curso, disposta em ordem alfabética, será 

composta pela bibliografia do curso de Especialização em Educação 

Empreendedora ministrado pela PUC – Rio em parceria com o MEC e o SEBRAE 

Nacional, pela bibliografia do programa Pronatec Empreendedor, do SEBRAE, 
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acrescida de alguns autores que trazem contribuições significativas, sobretudo 

pela facilidade na linguagem usada para abordar o tema. 

 

ALMEIDA, M. F. Ludovico de. Mercado, inovação e empreendedorismo por 

meio da experimentação. Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: CCEAD PUC 

– Rio, 2016. 51 p. 

ARANHA, J. A. Sampaio. Educação, trabalho e empreendedorismo. Brasília, 

DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 2016. 53 p. 

BARON, R. ; SHANE, A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São 

Paulo: Thomson Learning, 2007.  

BARRETO, M. I. M. Fausto. Gestão de pessoas e negociação de conflitos. 

Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 2016. 79 p. 

Cartilha do Microempreendedor Individual, Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio, Câmara dos Deputados, 2010. 

COSTA, E. Moreira da. Tipos de empreendedorismo. Brasília, DF: SEBRAE; 

Rio de Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 2016. 47 p. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. 6ª edição. São Paulo: Ed. 

Cultura, 1999.  

KORMAN, Sandra Dib. Desenvolvimento de Negócios e Carreiras 

Empreendedoras. Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 

2016. 82 p.     

LAUFER, Alfredo. Contextos Empreendedores. Brasília, DF: SEBRAE; Rio de 

Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 2016. 58 p.   

LOPES, Rose Mary A. (org.). Educação Empreendedora: conceitos, modelos e 

práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 230 p. 

MAGACHO, L. A. Magalhães. Tipos de empreendedorismo, legislação e 

abertura de empresas com foco no MEI. Brasília, DF: SEBRAE; Rio de 

Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 2016. 104 p. 

MELLO, E. D. Ferreira de. Noções básicas de gestão de projetos e processos. 

Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 2016. 63 p. 

MELLO, R. E. Soriano de . Planejamento, modelo e planos de negócio. Brasília, 

DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 2016. 56 p. 

MELLO, R. Ferreira de. Metodologias vivenciais : ciclo de aprendizagem 

vivencial (CAV), pesquisa-ação. Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: 

CCEAD PUC – Rio, 2016. 81 p. 
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SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

SEBRAE. PRONATEC EMPREENDEDOR. Atitudes empreendedoras e tipos 

de empreendedorismo. Brasília, DF, 2013. 

 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

SEBRAE. PRONATEC EMPREENDEDOR. Caderno de Apresentação. 

Brasília, DF, 2013. 

 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

SEBRAE. PRONATEC EMPREENDEDOR. Educação, empreendedorismo e 

trabalho. Brasília, DF, 2013. 

 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

SEBRAE. PRONATEC EMPREENDEDOR. O mundo do trabalho. Brasília, 

DF, 2013. 

 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

SEBRAE. PRONATEC EMPREENDEDOR. Plano de vida e carreira. Brasília, 

DF, 2013. 

 

ZARDO, J. B. Gama;  MELLO, R. E. Soriano. Educação Empreendedora: 

Resgate do histórico e dos princípios constituintes. Brasília, DF: SEBRAE; Rio 

de Janeiro: CCEAD PUC – Rio, 2016. 68 p.   

  

ZAREMBA, Raphael Sacchi. Liderança, Atitude e Características do 

Comportamento Empreendedor. Brasília, DF: SEBRAE; Rio de Janeiro: 

CCEAD PUC – Rio, 2016. 82 p.  

 

4.6 Procedimentos metodológicos do curso inovador proposto  

 
Como já foi dito anteriormente, o desenvolvimento das características 

empreendedoras é encarado, também, como alternativa para uma inserção 

qualificada no mercado de trabalho, possibilitando assim melhoria na qualidade de 

vida, redução das desigualdades socioeconômicas e até o desenvolvimento 

regional. Mas também, já foi dito que para perceber, estimular e auxiliar no 

processo de desenvolvimento dessas características é necessário que haja mudança 

de atitude por parte dos profissionais que têm essa função, sobretudo os 

profissionais da educação profissional. Por essa razão faz-se necessário uma 

capacitação no sentido de ajudar esses profissionais a transformarem-se em 

condutores qualificados dos sonhos desses jovens.  

A grande transformação do professor está na maneira de “dar aula”, consistindo 

em modificar antigas estruturas pedagógicas de transmitir conhecimento para o 

“fazer aprender”. Este é o maior desafio do novo professor. [...] Neste sentido, o 
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conhecimento deve ser utilizado como meio de despertar nos alunos a vontade de 

aprender e buscar novos conhecimentos. (FRIEDLAENDER, 2004, p. 81).  

 

Uma das contribuições deste trabalho nesse sentido é a apresentação de 

diversas estratégias de ensino que serão utilizadas durante o curso. Acreditamos 

que no processo de ensino-aprendizagem, tão importante quanto o conteúdo é a 

forma como esse conteúdo é socializado, de modo a possibilitar a construção de 

novos conhecimentos permitindo uma mudança de comportamento. 

 

Quadro 13 – Estratégias/atividades presenciais e extraclasse da unidade 1 

Objetivo: Identificar características e atitudes do comportamento Empreendedor. 

COMPONENTE CURRICULAR 

(CONTEÚDOS) 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 

PRESENCIAIS EXTRA CLASSE 

1.1 Apresentação:  

 Apresentação do curso. 

 

 Abertura.  

 Apresentação do corpo 

discente, docente e gestor do 

curso, usando a dinâmica da 

pescaria de quermesse.  

 Apresentação do curso, de 

maneira expositiva, com 

auxílio de kit multimídia.  

 Interação dos docentes e 

gestores com os alunos. 

 

1.2 Empreendedorismo, 

empreendedor e contextos 

empreendedores: 

 Histórico do empreendedorismo.  

 Conceitos de empreendedorismo.  

 Tipos de empreendedorismo. 

 Características empreendedoras. 

 Comportamento empreendedor.  

 Perfil do empreendedor.  

 Tipos de empreendedor. 

 Formação do empreendedor.  

 Motivos para iniciar um negócio 

próprio.  

 Crise como oportunidade.  

 Pequenas empresas inovadoras.  

 Opção de carreira.  

 O uso da internet e das redes 

sociais. 

 Exposição dos conteúdos com 

auxílio do kit multimídia. 

 Exibição de vídeos. 

 Aulas expositivas. 

 Palavras cruzadas. 

 Aplicação da dinâmica do 

contexto empreendedor. 

 

 Leitura e discussão 

reflexiva de textos. 

 Elaboração de 

questionário para 

detectar o perfil 

empreendedor. 

 Elaboração de texto: 

Olha o 

empreendedorismo aí 

gente ! 

CARGA HORÁRIA 18 06 
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Quadro 14 - Estratégias/atividades presenciais e extraclasse da unidade 2 

Objetivo: Estimular o comportamento empreendedor. 

COMPONENTE CURRICULAR 

(CONTEÚDOS) 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 

PRESENCIAIS EXTRA CLASSE 

2.1   Desenvolvimento de negócios e 

carreiras empreendedoras: 

 Desenvolver um negócio não é difícil.  

 Classificação dos negócios; Modelo de 

negócio. 

 Sucesso pessoal. 

 Sucesso passageiro.  

 Sucesso sustentado.  

 Orientação na escolha do negócio. 

 Riscos do negócio. 

 Exposição dos conteúdos com 

auxílio do kit multimídia. 

 Exibição de vídeos. 

 Aulas expositivas. 

 Depoimento de um 

empreendedor de sucesso. 

 Leitura e discussão 

reflexiva de textos. 

 Diário de bordo 

digital. 

 

2.2   Pesquisa e Análise de Mercado: 

 Pesquisa qualitativa e quantitativa.  

 Ferramentas para coleta de dados.  

 Análise e tabulação de dados. 

Uso de TIC na pesquisa e coleta de dados. 

 Exposição dos conteúdos com 

auxílio do kit multimídia. 

 Elaboração de instrumento para 

mapeamento de mercado. 

 Elaboração de relatório com a 

análise de dados coletados. 

 Leitura e discussão 

reflexiva de textos. 

 Uso das TIC’s para 

mapeamento de 

mercado. 

 Diário de bordo 

digital. 

2.3 Criação e Desenvolvimento de 

Produtos e Serviços: 

 Orientação na procura de oportunidade.  

 Lei da oferta e da demanda. 

 Necessidades dos públicos interessados.  

 Inovação, criatividade e serviços de TIC.  

 Diferenciação.  

Análise da viabilidade de uma ideia 

criativa. 

 

 Exposição dos conteúdos com 

auxílio do kit multimídia. 

 Exibição de vídeos. 

 Aulas expositivas. 

 Depoimento de um 

empreendedor na área de 

TIC’s. 

 Dinâmica do aeroporto 

adaptada. 

 

 Leitura e discussão 

reflexiva de textos. 

 Uso das TIC’s para 

mapeamento de 

mercado. 

 Diário de bordo 

digital. 

CARGA HORÁRIA 24 09 
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Quadro 15 - Estratégias/atividades presenciais e extraclasse da unidade 3 

Objetivo: Auxiliar no desenvolvimento do comportamento empreendedor.  

COMPONENTE 

CURRICULAR 

(CONTEÚDOS) 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 

PRESENCIAIS EXTRA CLASSE 

3.1   Plano de negócios:  

 Plano de negócio.  

 Benefícios do plano.  

 Composição do plano. 

Apresentação do plano. 

 

 Exposição dos conteúdos com auxílio do 

kit multimídia. 

 Exibição de vídeos. 

 Palestra de um consultor SEBRAE. 

 Elaboração de um Plano de negócio.  

 Uso das TIC’s para 

pesquisar modelos de 

Plano de negócio. 

 Diário de bordo 

digital. 

3.2  Escolha da estratégia 

competitiva: 

 Análise do entorno do negócio. 

 Análise dos recursos.  

 Fatores de sucesso.  

 Estratégia competitiva.  

 Sustentabilidade de estratégia. 

 Responsabilidade 

socioambiental.  

 Exposição dos conteúdos com auxílio do 

kit multimídia. 

 Exibição de vídeos. 

 Aulas expositivas. 

 As 5 forças de Porter. 

 

 Leitura e discussão 

reflexiva de textos. 

 Diário de bordo 

digital. 

3.3   Legislação pertinente: 

 MEI.  

 Outras políticas de incentivo ao 

empreendedorismo. 

 Exposição dos conteúdos com auxílio do 

kit multimídia. 

 Exibição de vídeos. 

 Palestra de um consultor SEBRAE. 

 

 Uso das TIC’s para 

pesquisar políticas de 

incentivo ao 

empreendedorismo. 

 Diário de bordo 

digital. 

3.4   Análise financeira: 

 Como iniciar sem dinheiro.  

 Sócios atuantes.  

 Encontrar um anjo.  

 Investidores. 

  Financiamentos.   

 Remuneração de investimentos. 

  Fluxo de caixa; 

 Exposição dos conteúdos com auxílio do 

kit multimídia. 

 Exibição de vídeos. 

 Palestra de um consultor SEBRAE. 

 Palestra com especialista em crédito 

cooperativo. 

 

 Elaboração de 

planilhas, balanços e 

fluxo de caixa. 

 Diário de bordo 

digital. 

3.5 Organizar e administrar: 

 Gestão de pessoas e negociação 

de conflitos.  

 Introdução ao estudo de 

liderança. 

 Organização do trabalho.  

 Administração do trabalho. 

  Motivação para o trabalho.  

 Produtividade no trabalho. 

  Recrutar e selecionar 

colaboradores. 

 Exposição dos conteúdos com auxílio do 

kit multimídia. 

 Exibição de vídeos. 

 Aulas expositivas. 

 Leitura e discussão reflexiva de textos. 

 Planejamento coletivo. 

 Matriz FOFA. 

 

 Elaboração de 

fluxogramas, 

organogramas e 

cronogramas. 

 Entrevistas simuladas. 

 Quadro Semanal de 

Atividades. 

 Diário de bordo 

digital. 

CARGA HORÁRIA 39 12 
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Quadro 16 - Estratégias/atividades presenciais e extraclasse da unidade 4 

Objetivo: Avaliação. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

(CONTEÚDOS 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 

PRESENCIAIS PRESENCIAIS 

4.1   Avaliação: 

 Objetivos da avaliação. 

 Ferramentas de avaliação. 

 Auto avaliação. 

 Ações pós avaliação. 

 Exposição dos conteúdos com auxílio do 

kit multimídia. 

 Elaboração de ferramentas de avaliação. 

 

 Leitura e discussão 

reflexiva de textos. 

 Diário de bordo 

digital. 

4.2   Avaliação das atividades 

desenvolvidas no curso. 

 Realização da dinâmica do Julgamento. 

 Realização da dinâmica do 

Argumentando. 

 Elaboração de projeto 

de um negócio 

inovador. 

 

4.2   Avaliação do curso.   Preenchimento de 

formulário eletrônico 

CARGA HORÁRIA 09 03 

 

4.7 Mediações previstas entre professor e aprendizes  

 

Apesar de seccionado em 4 unidades os conteúdos estudados no curso se 

entrelaçam de tal forma que os conceitos sempre estarão voltando à baila 

independente da unidade que esteja sendo trabalhada. Isso permitirá aos 

professores/alunos vivenciarem construções distintas para um mesmo conceito. 

Esperamos, com essa dinâmica conceitual, possibilitar um amadurecimento maior 

das informações, das vivências e dos conhecimentos próprios, de modo a levar o 

professor/aluno à construção de um conceito próprio para o fenômeno 

evidenciado. 

Considerando a formação e vivência dos professores/alunos e a formação 

de grupos para acompanhar as atividades do curso, uma das mediações utilizadas 

será a discussão interna no grupo, com posterior exposição do entendimento 

comum à maioria. Isso permitirá o confronto e/ou associação de ideias, 

possibilitando mais informações que auxiliem o professor/aluno na construção do 

seu próprio conhecimento. 

Na construção do conhecimento é muito importante que o mesmo esteja 

alicerçado nas vivências pessoais e nos saberes próprios, mas essa construção não 

pode prescindir dos saberes populares e científicos já estabelecidos, por isso 

também serão utilizadas referências a autores que já trataram do tema. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1 Conclusões 

 

No IFMA, campus São Luís Monte Castelo, no período de 2014 a 2016, 

foram ministradas disciplinas com conteúdo voltado para o empreendedorismo em 

apenas 05 cursos técnicos, na modalidade presencial e de forma integrada ao 

ensino médio. E, nesse período, apenas 04 professores ministraram todas essas 

disciplinas. De modo geral a formação que qualifica esses profissionais a atuar na 

área é a graduação em administração ou algum curso de capacitação do tipo 

Empretec.   

Esperamos que após a implementação do curso um número bem maior de 

professores esteja disponível para ministrar disciplinas com conteúdo voltado para 

o empreendedorismo, promovendo iniciativas empreendedoras e inovadoras. 

Também desejamos que outros professores, independentemente da disciplina que 

lecionem, passem a abordar a temática do empreendedorismo, seja como tema 

transversal ao conteúdo ou de forma interdisciplinar.  

É importante criar um grupo de facilitadores, que atue em consonância 

com os conceitos e preceitos da educação empreendedora e do empreendedorismo 

de modo a oportunizar a reflexão sobre o tema, possibilitando uma discussão 

institucional, sobretudo no momento em que se discute a reforma do ensino 

médio, momento propício para reformar, também, os currículos da educação 

profissional.  

Embora o público alvo inicial do curso sejam os professores do IFMA – 

campus São Luís Monte Castelo, o curso foi pensado para ser ministrado em 

outras escolas (campus do IFMA ou não), por isso a estrutura física e os recursos 

materiais necessários à sua execução são simples, baratos e acessíveis, permitindo 

que o mesmo possa ser replicado, ampliando a rede de profissionais da educação 

profissional capacitados (facilitadores) para a árdua missão de trabalhar a temática 

do empreendedorismo em suas salas de aula. 

 

5.2 Considerações finais  

  
Como já foi dito anteriormente, o desenvolvimento das características 

empreendedoras é encarado, também, como alternativa para uma inserção 
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qualificada no mercado de trabalho, possibilitando assim melhoria na qualidade de 

vida, redução das desigualdades socioeconômicas e até o desenvolvimento 

regional. Mas também, já foi dito que para perceber, estimular e auxiliar no 

processo de desenvolvimento dessas características é necessário que haja mudança 

de atitude por parte dos profissionais que têm essa função, sobretudo os 

profissionais da educação profissional.  

Uma parte dos docentes da educação profissional, sobretudo os que 

ministram disciplinas da formação específica, não tem graduação em licenciatura, 

o que pode levá-los a encontrar dificuldades no processo de ensino aprendizagem. 

A formação do professor é objeto de estudos nas últimas décadas, fazendo com 

que se pense bastante sobre a educação, educadores e sistema de ensino.  Esta 

formação deve ser avaliada, para que os futuros educadores estejam aptos a 

desenvolverem sua profissão de maneira mais de acordo com as necessidades da 

comunidade. Para um educador não é suficiente ser simplesmente transmissor de 

conhecimentos, é necessário formar o cidadão, fazer com que as características 

empreendedoras do aluno sejam despertadas. (FRIEDLAENDER, 2004, p. 78). 

 

Os conhecimentos construídos no decorrer do curso de Especialização em 

Educação Empreendedora foram fundamentais para uma mudança de postura, não 

só diante do tema empreendedorismo, mas também da minha concepção de 

processo ensino aprendizagem. Dessa forma optei por um trabalho de conclusão 

de curso que permitisse o compartilhamento desses conhecimentos. 

 

Tendo em conta que no processo de formação inicial dos professores, não é 

considerada a abordagem ao Empreendedorismo, é crucial que estes docentes 

possam, em primeiro lugar, definir o Empreendedorismo e tomar contacto com 

metodologias de ensino-aprendizagem que potenciem o desenvolvimento de 

competências junto dos seus alunos. Tal pressupõe que o próprio professor 

desconstrua a perceção que detém do seu papel no processo de ensino-

aprendizagem. Será o docente um mero transmissor de conhecimento, imposto 

por um programa curricular, e avaliador de aprendizagens ou, pelo contrário e 

acima de tudo, um facilitador da formação e desenvolvimento plenos de 

cidadãos? (ÁVILA, 2015, p. 82). 

Na elaboração deste trabalho foram realizados levantamentos de dados, 

pesquisas bibliográficas e documental, bem como análise de teorias e experiências 

pedagógicas disponíveis na literatura sobre o tema. Cada uma dessas etapas 

deixou evidenciado a necessidade de uma discussão/ação mais institucionalizada 

sobre como inserir, de maneira eficiente, o empreendedorismo nos currículos da 

educação profissional do IFMA campus São Luís Monte Castelo.  
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Esperamos que este trabalho e a implementação do curso para professores 

do campus contribuam, de modo geral, com essa discussão e, mais 

especificamente, oportunizem aos colegas professores uma capacitação no sentido 

de ajudá-los a transformarem-se em condutores qualificados dos sonhos de seus 

alunos, demonstrando que, se não for possível ensinar alguém a ser empreendedor, 

mas que é possível com conhecimento, dedicação e as ferramentas adequadas 

despertar o “eu empreendedor” dentro de cada um que carregue consigo esse 

espírito. 
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APÊNDICE   

 

DINÂMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CURSO 

 
 

Dinâmica da “pescaria de quermesse”. 

 

Essa dinâmica é muito boa para “quebrar o gelo” no início de alguma 

atividade que reúna pessoas desconhecidas. Iniciando a atividade por uma 

apresentação dos participantes a dinâmica permite criar um clima de expectativa 

durante o sorteio, no estilo de pescaria de quermesse, dos pares de participantes 

que deverão vir à frente da sala apresentarem-se um ao outro e aos demais. 

São preparados crachás com os nomes dos participantes (todos os 

segmentos misturados). Os crachás presos a barbantes são colocados em uma 

bandeja com os nomes voltados para baixo e os barbantes misturados. O sorteio 

dos pares é feito puxando os barbantes e as pessoas sorteadas, em pares, veem à 

frente da sala e apresentam-se um ao outro e aos demais. A dinâmica permite a 

criação de um ambiente mais descontraído e casual para as apresentações. 

 

  

Dinâmica do “contexto empreendedor: motivação, criatividade, 

iniciativa e liderança”.  

 

Essa dinâmica é apropriada para observar as características de motivação, 

criatividade, iniciativa e liderança entre os alunos e também para demonstrar 

como o contexto influencia na tomada de decisões do indivíduo. Após a exposição 

do conteúdo pelo professor e pela leitura reflexiva dos textos que tratam do 

assunto aplica-se a primeira etapa da dinâmica do contexto empreendedor. Os 

alunos, divididos em 3 grupos com 4 alunos em cada grupo, recebem um pequeno 

cartão com os termos: motivação, criatividade, iniciativa e liderança. Eles deverão 

associar o nome de um componente do grupo a cada termo, podendo ser o seu 

próprio nome e até mesmo repetir uma única vez o nome do componente, em 

seguida devolvem os cartões preenchidos ao professor.  

Na fase final do componente curricular ou da unidade, cada grupo recebe 20 

pedaços de barbantes, 20 canudos de plástico do tipo para tomar refrigerantes, 2 
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pincéis e 20 balões ( 2 dos balões devem ser previamente furados com agulha ou 

alfinete de modo que o furo seja imperceptível, mas inviabilize o seu enchimento 

com ar). Nesses balões os grupos  deverão escrever os termos: 

 Motivação – em 4 balões. 

 Criatividade - em 4 balões.   

 Iniciativa - em 4 balões. 

 Liderança – em 4 balões.  

Cada participante deverá segurar 4 balões, um com cada termo, e quando o 

professor der o sinal de comando eles deverão entregar e/ou receber os balões de 

acordo com quem melhor se “encaixar” em cada termo escrito no mesmo.  

O professor deve incentivar os grupos a terminarem primeiro, embora não 

haja recompensa por isso. 

Os alunos, lembrando dos cartões, estarão preocupados em associar os termos de 

acordo com as escolhas feitas na primeira etapa do desafio. 

O professor deverá observar o seguinte: 

 As características de motivação, criatividade, iniciativa e liderança 

desenvolvidas durante a realização da tarefa. 

 Caso haja diferença entre os balões recebidos e os nomes associados aos 

termos na primeira etapa, pedir aos que atribuíram de forma diferente que se 

manifestem a respeito. 

 Espera-se que ocorram mudanças nas atribuições e que essas mudanças 

tenham ocorrido em virtude da convivência, da observação, da influência, 

da pressa, da necessidade de encerrar a atividade, etc.  

O professor deve mostrar que todas essas razões foram influenciadas pelo 

“contexto”. 

 

 

 

Dinâmica do “aeroporto” adaptada.   

 

Essa dinâmica serve para que o professor/aluno faça uma reflexão de sua 

atuação como docente: será que a minha conduta como docente está ajudando os 

meus alunos a atingirem seus objetivos? A primeira etapa chamada de “Futuro 

projetado” deverá ser executada no início do componente curricular. Nessa etapa o 



41 

 

 

professor/aluno deverá escrever uma projeção de como ele se vê, 

profissionalmente, daqui a dez anos, descrevendo os principais fatores 

responsáveis por essa situação futura.  

Na segunda etapa, a ser executada no final do componente curricular, o 

professor/aluno deverá escrever uma projeção de como ele vê, daqui a dez anos, a 

situação socioeconômica e profissional, de um dos seus alunos. Ao final dessa 

atividade o professor recorrerá ao texto produzido na primeira etapa e o 

professor/aluno deverá fazer a reflexão de como os fatores responsáveis pela sua 

evolução profissional ajudaram na construção do futuro socioeconômico e 

profissional do seu aluno. 

 

 

Dinâmica do “julgamento”.   

 

Essa dinâmica serve para fortalecer a aprendizagem do conteúdo e a 

formação de opinião e conceitos a partir da observação, do diálogo e dos valores 

individuais e coletivos. Na dinâmica do “Julgamento” um dos projetos de negócio 

inovador apresentados pelos grupos como item de avaliação das atividades 

desenvolvidas no curso é sorteado para ser julgado pelos outros dois grupos. Os 

dois grupos não autores receberão o projeto sorteado para estudos. 

O grupo autor do projeto sorteado faz a apresentação do mesmo, sem 

destacar aspectos positivos e negativos. Um dos grupos não autor ficará 

responsável por destacar os aspectos negativos do projeto, que o levariam ao 

fracasso. O outro grupo destacará os aspectos positivos, que o levariam ao 

sucesso. 

O professor assiste, observa, analisa e emite o parecer final: fracasso ou 

sucesso.  

 

Dinâmica do “argumentando”.   

 

Uma dificuldade grande dos nossos jovens estudantes é passar para o 

papel, na forma de um texto organizado, coerente e escrito na linguagem culta os 

seus pensamentos e percepções. Essa dinâmica ajuda na construção escrita dos 

argumentos elaborados mentalmente, servindo, também, para estimular a 
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capacidade de argumentação dos professores/alunos.  Cada grupo recebe duas 

folhas de papel A4 com o nome do grupo. Na primeira folha identificada como 

“GABARITO”, devem ser elaboradas 4 afirmações verdadeiras, versando sobre os 

temas estudados no curso. As afirmações precisam ter pelo menos dez palavras.  

Em seguida essas mesmas afirmações devem ser copiadas na segunda 

folha ocultando de 4 a 5 palavras. As palavras ocultadas podem formar sequência 

na frase com no máximo 2 ocultações. Essas afirmações com espaços vazios 

deverão ser passadas a outro grupo que completará as afirmações de modo a torná-

las verdadeiras e as devolverá ao grupo original.  

Este receberá as afirmações completadas com palavras que podem ou não 

coincidir com as palavras do gabarito e farão pelo menos um questionamento 

quanto a veracidade de cada afirmação. A folha é devolvida ao grupo que 

completou as afirmações, que agora deve responder aos questionamentos 

elaborados pelo grupo original. Após essa fase a folha é devolvida ao grupo 

original que deve apresentar as afirmações originais, comparando-as com as 

afirmações completadas e tecendo comentários sobre os argumentos do grupo não 

autor. 

 

 

 


