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Resumo 

 

O presente trabalho de conclusão de curso refere-se a uma proposta 

metodológica de formação para professores da Educação Básica na Modalidade 

Jovens e Adultos no Instituto Federal do Maranhão – Campus São José de 

Ribamar. Objetiva-se com essa proposta trazer à tona a problemática em torno do 

ensino de empreendedorismo ao mesmo tempo articular a elevação da 

escolaridade dos jovens e adultos e a formação do professor para o ensino de 

práticas empreendedoras. É um trabalho cujo objetivo maior é disseminar os 

princípios do empreendedorismo entre os docentes e estimular o desenvolvimento 

das competências empreendedoras nos discentes. Fez-se necessário a concepção 

da EJA na perspectiva de uma educação continuada ao longo da vida, onde 

pessoas consideradas adultas pela sociedade desenvolvem suas habilidades, 

enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 

profissionais, com o intuito de satisfazer as necessidades do próprio indivíduo e 

de sua sociedade. Acredita-se que essa experiência oferece uma grande parcela de 

contribuição para o campo da EJA e da Educação como um todo. 

 

Palavras-chave: EJA, Empreendedorismo, Formação de Professores 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente é comum a defesa de que a escola precisa preparar o aluno 

para a vida e para o mundo do trabalho. Desta forma torna-se imprescindível que 

o estudante tenha competências e habilidades que o possibilitam se inserir no 

mercado como empregado/prestador de serviços ou como profissional autônomo. 

Nesse sentido o presente documento se caracteriza como uma 

oportunidade de formação do formador (docente da educação básica) na área de 

empreendedorismo, uma vez que não se desenvolve competências sem que estas 

sejam primeiramente adquiridas pelo docente. 

O Curso de “Empreendedorismo: Formando formadores” será uma 

oportunidade de contribuir com a disseminação da educação empreendedora que 

hoje tem uma posição estratégica tanto social como economicamente.  

Considerando que essa formação não pode ocorrer de forma aleatória, o 

curso está organizado em dois módulos que possibilitam que o trabalho seja 

realizado intensivamente ou durante os encontros pedagógicos das escolas.  

A proposta busca incentivar o desenvolvimento de atitudes 

empreendedoras (persistência, independência, comprometimento, autoconfiança, 

entre outros) nos docentes que por sua vez poderão transpô-las aos estudantes.  

Mesmo com muitas discussões acerca da formação inicial e continuada e 

pela complexidade dos acontecimentos traduzidos na ambiência do ensino-

aprendizagem, observa-se certa insatisfação dos envolvidos nela. No caso da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, a formação dos docentes e supervisores terá 

uma melhor condução tendo como ponto de partida mudanças no esboço de 

políticas públicas e mais clareza sobre as peculiaridades dessa modalidade de 

ensino por seus indivíduos atuantes. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZAÇÃO, DISCUSSÃO DA PROBLEMÁTICA QUE 

ENVOLVE O TEMA 

 A temática Educação Empreendedora tem sido amplamente debatida nos 

últimos anos em busca de uma consolidação ou mesmo um amadurecimento. 

Encontra-se em algumas literaturas uma série de importantes considerações sobre 

a temática, destacando que ainda carece de uma discussão sólida e embasada. 

De acordo com Laviere (2010) o ensino do empreendedorismo nasceu nos 

EUA nas faculdades de Administração, sendo realizado em 1947 o primeiro Curso 

de Empreendedorismo em Harvard pelo professor Myles Mace. 

De lá pra cá, com a ampliação do mercado e o surgimento de novas formas 

de organização econômica, foi se tornando mais evidente a importância do 

empreendedorismo para a economia como uma possibilidade de geração de renda 

para determinados grupos sociais até então fora do mercado de trabalho. 

No Brasil em 1981 foi realizado o primeiro curso de empreendedorismo 

pelo professor Ronald Degen, como disciplina do curso de Especialização em 

Administração. O foco estava na visão acadêmica a partir de um modelo 

simplificado de grande empresas multinacionais (LOPES, 2010). 

Outra problemática do ensino de empreendedorismo centrava-se na visão 

de que havia pessoas com perfil empreendedor nato e outras sem nenhum perfil, 

chegando a classificá-las em pessoas empreendedoras e não-empreendedoras. 

Embora essa visão ainda permaneça em grande parte das pessoas, 

profissionais e educadores, o ensino de empreendedorismo tem-se voltado para 

superar essa visão e capacitar o indivíduo a ter atitudes empreendedoras e não 

somente conteúdos do empreendedorismo. 

Outro ponto destacado por alguns autores é o que “ensinar?”. Os cursos de 

educação empreendedora em geral estão centrados na elaboração do plano de 

negócio e nos conceitos gerais básicos do empreendedorismo e até mesmo da 

administração (LAVIERE, 2010). Para superar essa visão academicista é 

necessário fugir um pouco da prática de trabalhar incessantemente o conteúdo, 
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incluindo metodologias que desenvolvam habilidades e despertem o espírito 

inventivo, investigativo, criativo, inovador. 

O modelo de educação empreendedora precisará favorecer metodologias 

criativas, reconhecimento de suas capacidade e limitações, ajudando-os a 

descobrir as belezas, as vantagens de ser empreendedor. 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão/Campus São José de Ribamar – IFMA é uma instituição federal de 

ensino técnico e tecnológico de nível médio que atende jovens adolescentes nas 

formas de ensino integrada e concomitante e adultos na forma de ensino 

subsequente e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ensino fundamental e 

médio. A instituição conta com 10 salas de aulas e possui 580 alunos distribuídos 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. De acordo com a diretoria geral a 

escola possui 28 professores, em sua maioria com formação superior em nível de 

especialização lato sensu, mas também possui professores com mestrado e 

doutorado, assim como mestrandos e doutorandos.  

Localizada nas proximidades da sede da cidade de São José de Ribamar, o 

IFMA possui boa estrutura física e espaços como área de vivência, biblioteca, 

laboratórios de informática, física, química, auditório e cantina. 

O cenário escolhido justifica-se pela intenção da proposta de formação dos 

docentes que atuam no EJA noturno. Considerando que os estudantes são jovens e 

adultos que buscam uma formação para melhor colocação no mercado de 

trabalho, vemos a oportunidade de inserção à organização curricular do curso EJA 

noturno da temática Empreendedorismo.  

Para tanto, torna-se necessário uma formação específica aos docentes da 

instituição acima citada que possibilitará a abordagem na perspectiva da educação 

empreendedora. 

Também é importante focar na capacitação do professor, que é o 

protagonista do ensino do empreendedorismo, contribuindo para estimular um 
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novo perfil do profissional de educação. Por isso, para que uma mudança assim 

ocorra, é imperativa uma completa remodelação do método de ensino e 

treinamento dos docentes, para que estes entendam a importância do novo foco e 

consigam ajudar a formar pessoas empreendedoras. 

OBJETIVOS 

 Realizar curso de formação continuada em educação empreendedora para 

docentes do Ensino Fundamental na modalidade EJA; 

 Desenvolver uma postura empreendedora nos docentes com conteúdos que 

privilegiem a inovação e a criatividade; 

 Estimular a elaboração e prática, pelo docente, de metodologias que 

possibilitem o desenvolvimento de posturas empreendedoras nos 

estudantes do EJA. 
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CAPÍTULO 2 

 ATUALIZAÇÃO TEÓRICA 

O trabalho docente na EJA vai de encontro cotidianamente com os 

paradoxos e dilemas dessa modalidade de ensino que tem como fato gerador a 

desigualdade e a exclusão social, exigindo uma compreensão, como Arendt (1983, 

p. 232 apud VARGAS; FANTINATO, 2011, p. 922) que “no homem, a alteridade 

que ele divide/vivencia com tudo que vive, passa a ser a unidade e a pluralidade 

humana é a paradoxal pluralidade de seres únicos”. Então, a prática da docência 

na EJA se transmite em conceber a educação em toda sua dimensão como sendo 

algo que todo e qualquer cidadão tem direito, como o objetivo de suprir toda a 

necessidade deixada pelas históricas injustiças sociais onde as classes sociais mais 

populares foram submetidas em nosso país. 

Quanto à formação do docente, ressalta-se que este deve levar em 

consideração a diversidade, e na relação professor-aluno não poderão ser 

considerados somente aspectos didáticos nem tanto a adoção do “modelo da 

racionalidade técnica” (FIORENTINI; NACARATO, 2005, p. 8 apud VARGAS; 

FANTINATO, 2011, p. 924), uma vez que, para o sucesso do desenvolvimento 

educacional do educandos é imprescindível o reconhecimento da sua identidade 

cultural. 

Nos moldes que a EJA se apresenta surge uma organização diferenciada, 

com horários flexíveis para os alunos. Assim, há uma individualização das 

práticas pedagógicas com o objetivo de valorizar o compasso de cada aluno na 

construção do conhecimento. Essas práticas pedagógicas, da mesma forma que 

são utilizadas no ensino regular, na EJA devem ter como pilar o compromisso 

com o aluno, na ação de construir o conhecimento e buscando as mudanças dos 

paradigmas. 

No ensino regular e na EJA considera-se como destaque dentre as práticas 

pedagógicas, a escolha daquilo que fará parte do conteúdo programático. Deve ser 

incluído algo preferencialmente significativo, e a escolha deve ser pautada naquilo 

que cada turma colocar como objetivo. Além de tudo isso, na EJA deverá ser 

sempre concebida a carga de experiência do aluno que, conforme a idade, poderá 
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oferecer uma certa base de maturidade e conhecimento prático que irão compor 

um fator a ser trabalhado.  

Consideram-se intrinsecamente ligadas à formação do docente para a EJA, 

os vários fatores, como, o conhecimento a fundo de cada educando e a uma visão 

mais crítica das políticas utilizadas na modalidade de ensino. A formação do 

docente para atuação na EJA deve acontecer significativamente após a graduação, 

pois não há uma formação inicial específica oferecida pela maioria das 

universidades para os profissionais que já atuam nessa modalidade e/ou desejam 

atuar nela. Portanto, a formação do docente para a EJA, é realizada diretamente na 

EJA, isto é, acontece nas próprias escolas através da formação continuada onde 

aqueles que formam o processo educativo têm toda a liberdade para contribuir 

direta e positivamente melhorando a qualidade desse processo formativo. 

Uma série de debates que tem sido constantes refere-se à relação 

autonomia/dependência nos processos formativos EJA. Os docentes procuram um 

melhor entendimento de como lutar conta a baixa autoestima dos alunos, e isso 

faz como que ações do modo de ensino tradicional sejam aplicadas nessa 

modalidade. No entanto, há vários questionamentos desses docentes sobre até 

quando deve-se interferir naquilo que já está estabelecido como conteúdo 

curricular, e até quando pode-se atuar com autonomia gerando opções que levem 

em consideração as especificidades desses alunos. 

No que se refere ao ensino do empreendedorismo, observamos que trata-se 

de um escopo acadêmico ainda muito jovem, estando em um processo ainda de 

conhecimento, sendo concebido aos poucos pelas instituições de ensino e seus 

profissionais. É clara a visão que temos de como essa disciplina ainda está 

buscando sua inserção na tão concorrida grade curricular. Temos que considerar 

que os atores que fazem parte do papel de promover essa disciplina serão aqueles 

docentes ligados às atualizações e exigências do novo mercado. Atores estes, que 

têm a missão de brigar pela inclusão dessa área de conhecimento na agenda das 

instituições, através de várias formas de trabalho, como treinamentos, cursos, 

palestras ou da maneira como acharem conveniente. 
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A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem 

formal ou informal, onde pessoas consideradas ―adultas‖ pela 

sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu 

conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 

profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas 

necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui 

a educação formal, a educação não-formal e o espectro da 

aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade 

multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na prática 

devem ser reconhecidos. (CONFITEA V. apud GADOTTI, 2013, 

p. 16) 
 

Algumas instituições conseguem ir além daquilo que é oferecido em 

cursos normais de administração e afins, são as ofertas de outros meios de acesso 

ao assunto. Isto é, são ofertados para alunos de diversas áreas, cursos transversais, 

como é o caso do Núcleo de Pesquisa e Ensino de Empreendedorismo, ligado à 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio.  

Há uma prática de promoção do empreendedorismo muito utilizada 

atualmente pelos profissionais chamada intraempreender, onde torna-se uma 

alternativa de seguir carreira dentro da sua própria instituição. Fazendo uma 

segmentação dos agentes envolvidos, alunos, coordenadores, e traça-se um plano 

para pôr em prática. Mas algumas questões devem ser objeto de atenção, como: o 

que podemos fazer para que nossa instituição possa apoiar o empreendedorismo 

como opção de carreira? E como fazê-lo? 

A concepção de EJA, na perspectiva de uma educação continuada ao longo 

da vida, foi enfatizada no Art. 3º da Declaração de Hamburgo, fruto da V 

CONFINTEA realizada em 1997, ao afirmar que:  

 

 

 

 

 

A EJA é entendida aqui, então, tanto como modalidade de ensino como 

estratégia de formação continuada. As funções reparadoras e equalizadoras, por 

meio das quais o Parecer CNE/CEB nº. 11/2000 atribui o caráter de fazer cumprir 

o dever do Estado para assegurar o direito de todos à educação, reduzindo a 

desigualdade entre os que a tiveram e aqueles aos quais o acesso foi interditado, 

associa-se à terceira função — a qualificadora.  

Esta função, segundo o Parecer, revela o verdadeiro sentido da EJA, 

compreendida na perspectiva da formação para o exercício pleno da cidadania, 
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por meio do desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo de cidadãos 

participativos, conscientes de seus direitos sociais e de sua compreensão/ inserção 

no mundo do trabalho, entendido como elemento fundamental ao processo de 

omnização de homens e mulheres e de produção cultural. 

Estudos têm buscado investigar mais detalhadamente a temática 

empreendedorismo e, principalmente, Educação Empreendedora. Fernandes 

(2011) em seus estudos buscou identificar os impactos do projeto 

Empreendedorismo na Educação Básica em Rondônia.  

Sua pesquisa centrou-se nos estudantes e procurou identificar como a 

educação empreendedora incentiva a construção do perfil empreendedor em 

estudantes público alvo do projeto. Outro ponto importante que também foi 

investigado foi a preparação dos docentes para desenvolver o projeto.  

Outros estudos centram em buscar respostas a questões como: seria 

possível ensinar a ser empreendedor? Quais os objetivos da educação 

empreendedora?  

Quanto à primeira questão, Lopes (2010) destaca que profissionais e 

instituições que oferecem formação na área de empreendedorismo compartilham a 

visão de que a atitude e o comportamento empreendedor são resultados de um 

longo processo de aprendizagem. E que durante toda a vida se faz necessário 

desde cedo desenvolver todas as habilidades empreendedoras abrangendo todos os 

níveis escolares. 

Quanto aos objetivos da educação empreendedora Lopes (2010, p 25) 

apresenta três principais objetivos:  

 Aprender sobre empreendedorismo; 

 Aprender a comportar-se de forma empreendedora (foco no 

indivíduo) 

 Aprender a se tornar um empreendedor; 

Em suas análises, Lopes (2010, p 29) destaca que a educação 

empreendedora deve enfatizar “o uso intenso de metodologias de ensino que 
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possibilitam aprender fazendo”. O ideal é utilizar recursos, estratégias e contextos 

que levarão o indivíduo a se defrontar com desafios que exigirão uma busca de 

alternativa. 

Bedê (2010) em seu artigo “Uso de técnicas lúdicas no ensino de 

empreendedorismo” apresenta que grande parte da literatura sobre 

empreendedorismo dá destaque à capacidade de inovação, à busca pela realização, 

à disponibilidade para assumir risco e trata o empreendedor como pessoa com 

poder de transformar o meio em que vive. 

Ainda em suas análises o autor apresenta como proposta para o ensino de 

empreendedorismo o uso de técnicas lúdicas que levem o aluno a superar o 

pensamento  de que nascera para ser empregado. 

Guerra e Graziotim (2010) apontam que a formação do estudante deve 

levá-lo a assumir o papel de sujeito pleno, conciliando com as complexas relações 

entre racional e sensível. Assim, advoga que o ensino de empreendedorismo deve 

possibilitar o desenvolvimento da criatividade, pois “não há atitude 

empreendedora que não tenha nascido do ato criativo” (2010, p. 85). 

Para Kuratko (2004 apud Guerra e Graziotim, 2010) “o poder de um 

fazendo a diferença é mais aparente no campo do empreendedorismo do que em 

qualquer outra disciplina”.  Nesse sentido, Guerra e Graziotim, (2010) o ensino do 

empreendedorismo deve incentivar e promover a interdisciplinaridade de forma 

que suas questões sejam contempladas em todas as disciplinas, por todo grupo de 

professores. 

Desta forma, as questões anteriormente apresentadas servirão de base para 

a construção da proposta de formação docente no campo do empreendedorismo. 
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CAPÍTULO 3 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

O curso proposto tem a duração de 10 horas, dividido em dois módulos de 

5 horas cada, que pode ser realizado em dois momentos. O número de alunos que 

poderão participar de cada encontro é de 40 alunos. 

Para realização do curso será necessário uma sala de aula com um 

computador e um notebook, além dos materiais abaixo especificados: 

 15 computadores com acesso a internet; 

 30 blocos de anotações; 

 02 blocos de papel A4 colorido (variadas); 

 10 tesouras; 

 10 folhas de cartolinas cores variadas; 

 30 canetas esferográficas; 

 01 resma de papel A4; 

 10 caixas de lápis de cor; 

 30 estojos de canetas hidrocor. 

 

CONTEÚDOS: 

 

A Unidade I objetiva levar aos alunos o reconhecimento necessário do 

potencial de cada um, na perspectiva do reconhecer-se empreendedor. Nesta 

unidade apresentamos temáticas que visam o desenvolvimento de qualidades e 

habilidades empreendedoras. Para tanto, partimos da necessidade de fomentar os 

sonhos, seguido da orientação do planejamento de ações empreendedoras.   

 

UNIDADE I 

- Vamos empreender? 

- Perfil básico do empreendedor 

- Acordar para o sonho! 

 

Na Unidade II são apresentadas dicas metodológicas para trabalhar com 

educação empreendedora na sala de aula da EJA, concluindo com sugestões para 

desenvolvimento de projetos na sala de aula.  
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UNIDADE II 

- Metodologias para o ensino de empreendedorismo; 

- Ações empreendedoras na EJA sala de aula 

 

Neste módulo iremos conhecer metodologias voltadas para o ensino do 

Empreendedorismo no curso de EJA. 

Também iremos aprender como se desenvolve práticas e dinâmicas 

voltadas ao despertar do espírito empreendedor no indivíduo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DO CURSO 

ALVES, Alexandre Rodrigues. Empreendedorismo. Apostila E-TEC. Disponível 

em:http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos_automacao/sexta_etapa/empreendedori

smo_2012.pdf. Acesso em 22 abr. 2017. 

LOPES, Rose Mary. Educação Empreendedora: conceitos, modelos e práticas. 

São Paulo: Sebrae, 2010.   

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será realizado tendo como ponto principal a participação 

e envolvimento nas atividades propostas. 

Exige-se frequência de 75% para certificação.  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS  

UNIDADE I 

CONTEÚDO METODOLOGIA ATIVIDADES RECURSOS TEMPO 

Boas vindas; 

Dinâmica de 

apresentação 

 

Música: Quase sem 

querer – Legião Urbana. 

Momento de reflexão: 

Não desperdice sua 

grande chance. 

O formador distribuirá a letra da 

música antes de tocá-la. 

Individualmente os participante 

falarão sobre a música 

relacionando com sua vida. 

Xerox com letra da música. 30 min 

- Vamos 

Empreender? 

 

Debate e explanação do 

Texto (Anexo A): Um 

mundo em que todos 

somos empreendedores. 

- Em grupos, compartilhar 

situações em que já fomos 

empreendedores.  

Papel; Caneta; Data show;  

- Texto: Um mundo em que 

todos somos 

empreendedores 

- Questões para reflexão  

 

90 min 
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- Perfil básico do 

Empreendedor 

 

Dinâmica do “Problema 

da vela” 

Análise das 

características de um 

empreendedor. (Anexo B) 

O formador  dividirá a turma em 

pequenos grupos e apresentará o 
desafio “problema da vela”.   

Após a socialização da dinâmica 

o formador conduzirá para 
segunda etapa do módulo: 

Característica de um 
empreendedor. 

Individualmente cada 

participante deverá escrever em 

fichas as características de um 

empreendedor segundo seu 
ponto de vista. 

Após a socialização, o formador 

apresenta as principais 

características elencadas pelo 

SEBRAE constante no Anexo B, 

para que os alunos se 

identifiquem. 

8 a 10 Caixas de tachinhas 

10 velas 

10 caixas de fósforos. 

 

90 min 

Acordar para o 

sonho! 

Ideias empreendedoras 

 

O formador distribuirá papel 

sulfite para que em equipe, 
vocês: 

Coloquem no papel suas ideias 
empreendedoras; 

Ainda em grupo discuta  qual 

delas vocês tem a capacidade de 

colocar em prática para se tornar 

um empreendedor de sucesso. 

 

Papel 

Caneta 

 

90 min 

 

MÓDULO II 

CONTEÚDO METODOLOGIA ATIVIDADES RECURSOS TEMPO 

Dinâmica de boas vindas O que eu fiz nos últimos 

10 anos? 

Individualmente, cada 

participante deverá 

escrever uma linha do 

tempo em que retrate os 

seus últimos 10 anos de 

vida. 

 30 min 

Metodologias para o 

ensino de 

empreendedorismo 

 

 

Apresentação de três 

dinâmicas para serem 

desenvolvidas: 

 A estrada da 

formação; 

 A ponte e o 

caminhão; 

 A tempestade de 

idéias. 

O formador desenvolverá 

com os professores três 

dinâmicas, destacando ao 

final os caminhos que os 

professores podem seguir 

para desenvolver o 

espírito empreendedor 

nos alunos. 

 90 min 

- Jogos de negócios: 

inserindo o 

Apresentação do jogo Organização em duplas 

para participar do jogo 

15 Computadores 

instalados o jogo 

90 min 
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empreendedorismo na EJA 

através de jogos eletrônicos 

“Dupla empreendedora” 

 

Dupla empreendedora. 

(Previamente o formador 

deverá baixar o jogo nos 

computadores) 

Após o jogo os 

participantes deverão 

dividir suas impressões. 

O formador deve destacar 

que existem jogos e 

atividades  na internet que 

podem ser usados pelos 

docentes como recursos 

didáticos para 

desenvolver a temática 

empreendedorismo. 

Dupla empreendedora. 

Disponível em: 

http://www.josedornel

as.com.br/jogo-dupla-

empreendedora/  

Encerramento Socializando as 

impressões 

O formador entrega a 

ficha de avaliação dos 

trabalhos e pede que 

compartilhem suas 

impressões acerca do 

curso. 

 60 min 

 

 

MEDIAÇÕES PREVISTAS ENTRE PROFESSORES E ALUNOS 

 

MÓDULO I  

 

Dê boas vindas aos estudantes e apresente-se de forma objetiva. 

Para iniciar toque a música Quase Sem Querer da banda Legião Urbana. 

Estimule os participantes a cantá-la. 

Ao término da música peça para cada um se apresentar, buscando relações com a 

música e diga quais suas expectativas quanto ao curso. 

Caso haja expectativas que não poderão ser atendidas, explique ao término das 

apresentações. 

Apresentar o módulo, sensibilizando para a necessidade de cumprir o tempo 

previsto para cada atividade. 

Relate o objetivo do módulo. 

Siga o roteiro das atividades. 

Mantenha a turma motivada 

Ao final, despeça-se do grupo, motivando-os a participar do próximo encontro. 
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MÓDULO II 

Inicie o módulo destacando a necessidade de voltarmos o olhar para o passado a 

fim de projetarmos o nosso futuro. 

Oriente a elaboração da linha do tempo. 

Esclareça o que será realizado neste módulo. 

Conduza as atividades propostas. Mantenha a turma motivada. 

Ao final entregar as fichas de avaliação dos trabalhos e pedir que socializem suas 

impressões acerca do curso. 

Despedida. 
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CONCLUSÕES 

A escola atualmente é vista como um espaço fundamental na formação do 

aluno empreendedor, pois é através dela estudante adquire conhecimentos e 

desenvolve atitudes  que serão utilizadas ao longo de sua vida como a cooperação, 

participação e autonomia. 

No entanto, o desafio é como educar para o empreendedorismo? Quais 

estratégias e recursos podem ser usados para desenvolvimento da aprendizagem? 

Como o educador deverá planejar atividades curriculares que favorecerão o 

desenvolvimento do perfil empreendedor nos alunos? 

O curso proposto neste trabalho possibilita um olhar voltado para essa 

perspectiva. Não se propôs a apresentar todas as respostas, no entanto, apresentou-

se como uma  oportunidade para desenvolver a aprendizagem de atitudes 

empreendedoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O curso de Especialização em Educação Empreendedora, de forma geral, 

possibilitou o desenvolvimento de atitudes positivas acerca do 

empreendedorismo e ampliou meus conhecimentos ao trazer um olhar específico 

para educação empreendedora na instituição escolar. 

A proposta apresentada, consolidada no TCC, visa iniciar as discussões 

sobre empreendedorismo na escola. Passivo de ampliações, é fruto de minha 

construção formativa ao longo do curso de especialização. 

Não se pretendeu esgotar os debates acerca da temática, mas desenvolver e 

estimular o interesse pelo novo abrindo espaços que proporcionem conhecimentos 

relevantes e indiquem caminhos para o desenvolvimento de novos modelos para 

trabalhar a educação empreendedora na escola. 

 

Nesse contexto, o curso de especialização apresentou-se como um meio de 

estímulo ao processo de inovação e criação dos participantes ao trabalhar para 

além dos conceitos que permeiam a formação para o empreendedorismo e 

apresentar uma nova perspectiva onde o aluno é construtor de seu conhecimento 

de forma crítica e criativa. 
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ANEXOS  

ANEXO A 

Um mundo em que todos somos empreendedores 

 

Hoje em dia, você não precisa mais de uma boa idéia, de grande quantidade de capital, de 

coragem ou qualquer outro elemento clássico necessário para empreender. O avanço da 

internet e de empresas que estimulam o poder das redes P2P para criar oportunidades de 

negócios criou um novo ambiente em que ser empreendedor não é mais algo distante da 

sua realidade. 

Vejam bem, quando falo de empreendedor não quero dizer necessariamente de alguém 

que começa um negócio do zero com uma idéia super inovadora e que se dedica 

integralmente ao negócio. Ser empreendedor, no meu ponto de vista, é não depender de 

um emprego e um salário para ter uma renda. As opções que irei listar abaixo são 

exemplos para você sentir o gostinho de não depender de horários fixos, escritórios 

banhados a luz fria, ar-condicionados viciados, horas de trânsito infinitas e chefes chatos 

para viver sua vida. 

Não acreditou? Então eu vou listar aqui alguns exemplos: 

1) Venda seus serviços e horas-extras 

Você sabe traduzir, fazer filmagens, fotografar, costurar, dar consultoria, fazer 

churrasco, limpar piscina, cortar grama, desenvolver logmarcas, etc.? Tem tempo 

livre fora ao longo do seu dia ou final de semana? Então, visite um desses sites: 

Getninjas.com.br 

Recomind.net 

Wedologos.com.br (apenas serviços de design) 

Mechanicalturk.com (em inglês) 

Taskrabbit.com (somente EUA) 

     2) Venda suas habilidades artísticas 

Você sabe fazer vestidos, pulseiras, sapatados, cadernos, bijouterias, almofadas, itens de 

decoração e peças de arte? Se sua habilidade como artesão é boa e isso lhe dá prazer, 

busque os sites abaixo para ganhar um bom dinheiro com suas peças. Conheça: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://www.getninjas.com.br/
http://www.recomind.net/
http://www.wedologos.com.br/
https://www.mturk.com/
https://www.taskrabbit.com/
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Elo7.com.br 

Tanlup.com.br 

Etsy.com (em inglês) 

    3) Alugue sua casa ou apartamento por temporada 

Você vai viajar e ficar alguns tempo fora? Que tal ganhar dinheiro alugando seu apê para 

pessoas confiáveis? Pode parecer estranho, mas eu pessoalmente conheço duas pessoas 

que já fizeram uma boa grana com isso e com zero de estresse aqui no Brasil! Conheça o 

Airbnb: 

Airbnb.com.br 

    4) Venda o seu conhecimento 

Agora os especialistas são os novos professores! Portanto, se você é especialista em 

algum assunto, por mais maluco e não-convencional que seja, você pode vender uma aula 

sua online! Conheça: 

Easyaula.com.br 

Skillshare.com (em inglês) 

    5) Alugue o seu carro quando você não estiver usando 

Que tal ganhar uma grana com aquele seu carro que fica a semana inteira parado na 

garagem esperando o final de semana para você viajar com ele? É sério e dá certo! 

Conheça o Getaround: Getaround.com 

    6) Seja um guia de turismo nas suas horas vagas 

Já pensou aproveitar os seus finais de semana para levar turistas para lugares muito mais 

legais do que aqueles pontos turísticos que todo mundo já conhece? Além de legal, isso 

pode render uma boa remuneração por hora para você. Conheça o Vayable: Vayable.com 

    7) Venda sua carona por um preço camarada 

Quem disse que carona tem que ser de graça? Dar carona e receber uma ajuda para pagar 

sua gasolina e a manutenção do seu carro pode ser uma belíssima relação de ganha-

ganha! Conheça o Lyft, visite o site: Lyft.com 

Viram como é possível? Ganhe dinheiro compartilhando! Compartilhando seus 

conhecimentos, suas habilidades, seus bens materiais e etc. Já imaginou os impactos que 

teremos em nossas vidas? Em nossa economia? Imagine, sonhe um pouco com isso, pois 

vai ser demaisss!  

 

http://www.elo7.com.br/
http://www.tanlup.com/
http://www.etsy.com/
https://www.airbnb.com.br/
http://www.easyaula.com.br/
http://www.skillshare.com/
http://www.getaround.com/
http://www.vayable.com/
http://www.lyft.me/
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ANEXO B 
Características empreendedoras desenvolvidas no Empretec 
 As 10 características trabalhadas são: 

1. Busca de Oportunidades e Iniciativa 

Desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos e  de criar oportunidades de negócios 

com novos produtos e serviços. Um empreendedor com essas características bem 

trabalhadas: 

2. Persistência 

Desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. A pessoa com 

essas características: 

3. Correr Riscos Calculados 

Envolve a disposição de assumir desafios e responder por eles. O empreendedor com esta 

característica: 

4. Exigência de Qualidade e Eficiência 

Relaciona-se com a disposição e a inclinação para fazer sempre mais e melhor. Um 

empreendedor com essa característica: . 

5. Comprometimento 

Característica que envolve sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários e esmero 

com os clientes. O empreendedor: 

6. Busca de Informações 

Característica que envolve a atualização constante de dados e informações sobre clientes, 

fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio. O empreendedor: 

 7. Estabelecimento de Metas 

Compreende saber estabelecer objetivos que sejam claros para a empresa, tanto em longo 

como em curto prazo. Assim, o empreendedor: 

8. Planejamento e Monitoramento Sistemáticos 

Desenvolve a organização de tarefas de maneira objetiva, com prazos definidos, a fim de 

que possam ter os resultados medidos e avaliados. O empreendedor com essa 

característica bem trabalhada: 

9. Persuasão e Rede de Contatos 

Engloba o uso de estratégia para influenciar e persuadir pessoas e se relacionar com 

pessoas chave que possam ajudar a atingir os objetivos do seu negócio.  Dessa forma, o 

empreendedor: 

10. Independência e Autoconfiança 

Desenvolve a autonomia para agir e manter sempre a confiança no sucesso. Um 

empreendedor que possui essa característica: 

 

 


