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Resumo 

 

A sociedade está atravessando um período de grandes transformações sociais, 

econômicas, políticas e culturais, que resultam num processo de reestruturação produtiva, 

gerando uma competitividade acirrada. Diante da competitividade global de hoje o que 

conta são as competências essenciais empresariais e humanas. Portanto, a educação atual 

deve desenvolver o potencial empreendedor dos alunos em todos os níveis educacionais, 

pois o comportamento empreendedor irá possibilitar aos alunos uma melhor preparação 

para sua trajetória profissional. Assim, o objetivo desse trabalho visa Auxiliar no 

Planejamento da Vida Profissional de jovens que estão iniciando sua trajetória 

profissional e enfrentam muitas dúvidas sobre qual caminho seguir. Para que o objetivo 

seja atingido será utilizada como metodologia de trabalho uma intervenção em grupo que 

terá duração de seis meses, sendo que os encontros serão semanais contendo três horas de 

duração, pois um projeto de desenvolvimento pessoal e social que pretenda explorar as 

temáticas apresentadas necessita de um período significativo para fortalecer vínculos e 

preparar os jovens para trilhar o seu próprio caminho. Assim sendo, o grupo será formado 

por jovens que participam do Projeto Jovem Aprendiz na Unidade do SEST SENAT de 

Florianópolis e que não dispõem de informações sobre o que querem ser no futuro. 

Portanto, é necessário que os jovens estejam munidos de novas competências e 

habilidades para que consigam adquirir conhecimentos que gerem valor. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo, mercado de trabalho, competências, inovação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo vem se modificando cada vez mais rápido. Assim, a qualificação 

profissional passou a ser uma demanda de vital importância para se preparar 

jovens e adultos para o mundo do trabalho e as atitudes empreendedoras vão 

muito além do simples conhecimento teórico acadêmico. 

Sabemos que a sociedade está atravessando um período de grandes 

transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, que resultam num 

processo de reestruturação produtiva, gerando uma competitividade acirrada. Na 

competitividade global de hoje o que conta são as competências essenciais 

empresariais e humanas. A educação atual deve desenvolver o potencial 

empreendedor dos alunos em todos os níveis educacionais, pois o comportamento 

empreendedor irá possibilitar aos alunos uma melhor preparação para sua 

trajetória profissional, principalmente, por estarmos diante de um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo. Dessa forma, um dos principais desafios do 

verdadeiro profissional será, justamente, administrar as variáveis decorrentes 

destes novos cenários. Procedimentos e posturas que deram certo no passado não 

garantem sucesso no presente, pois o contexto hoje é outro e bem diferente. 

Dentro o processo de globalização pode-se inferir que os profissionais 

deverão estar mais preparados para assumirem as responsabilidades inerentes às 

funções, fazendo com que as mesmas tenham em mente a necessidade de um 

aprendizado contínuo, pois os profissionais que não estiverem atentos às 

exigências relacionadas à qualificação profissional poderão ficar excluídos das 

novas necessidades das organizações ou mercado de trabalho. Os profissionais 

sejam eles jovens ou não deverão estar atentos às demandas, pois é cada vez mais 

importante cuidar da carreira com atenção e planejamento como se fosse um 

negócio próprio, ou seja, o profissional precisa estar ciente que o mundo atual 

exige que sejamos empregáveis, e ser empregável nada mais é do que reunir as 

competências necessárias para atender às contínuas exigências do mercado de 

trabalho, pois quem permanecer no modelo tradicional de trabalho que visa 

estabilidade, benefícios, vestir a camisa da empresa ficará para trás, perderá 

espaço. 
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Nos dias que correm a instabilidade e a imprevisibilidade apresentam-se 

como características determinantes do mercado de trabalho e emprego das 

sociedades ditas desenvolvidas, fruto, entre outros processos, das acentuadas 

transformações tecnológicas, da globalização, e da competitividade (Bauman, 

2002; Beck, 1992; Marris, 1996). Esta incerteza e imprevisibilidade que 

impregnam atualmente os processos de transição dos jovens para o contexto de 

trabalho surgem como fenômenos indissociáveis da estruturação dos projetos de 

vida dos mesmos, lançando também novos desafios aos próprios contextos 

formativos. Corroboro com a afirmação de Korman (2007) de que a educação 

deve constituir parte importante da vida dos jovens. A educação atual deve 

desenvolver o potencial empreendedor dos alunos, pois o comportamento 

empreendedor irá possibilitar aos alunos uma melhor preparação para sua 

trajetória profissional. É necessário que os profissionais estejam munidos de  

novas competências e habilidades para que consigam adquirir conhecimentos que 

gerem valor. 

A qualificação profissional passou a ser uma demanda de vital 

importância para se preparar jovens para o mundo do trabalho e as atitudes 

empreendedoras vão muito além do simples conhecimento teórico acadêmico. 

Nessa fase, o objetivo é preparar os jovens para o trabalho nesse mundo de forma 

comprometida, seja como empreendedor, empregado ou protagonista de sua 

própria vida e carreira. 

Diante do acima exposto é que o objetivo desse trabalho visa Auxiliar no 

Planejamento da Vida Profissional de jovens que estão iniciando sua trajetória 

profissional e enfrentam muitas dúvidas sobre qual caminho seguir, dentro do 

tema: “Educação, trabalho e empreendedorismo”. Para tanto será utilizada como 

metodologia de trabalho em grupo. 

Cada vez mais notamos a importância da educação empreendedora nas 

escolas. Atualmente, há uma nova visão de empreendedorismo que afirma que 

empreendedor não é aquela pessoa que cria uma empresa e serviços, mas também 

são homens que planejam seu futuro. Segundo Dolabela, (2000) “o empreendedor 

é alguém que sonha e tenta transformar o seu sonho em realidade”. 
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Justificativa 

 
Minha justificativa de escolha desse tema se dá em virtude de ter 

observado, em minha vivência profissional, como instrutora (professora) de 

jovens que estão iniciando sua trajetória profissional, um desinteresse, 

desmotivação. Diariamente, percebo que os jovens estão cada vez mais 

desmotivados, sem um objetivo na vida. Essa observação vai de encontro ao 

mencionado por Kormam (2007) em sua tese de doutorado intitulada: “Juventude 

e projeto profissional: a construção subjetiva do trabalho” onde em seu trabalho os 

jovens verbalizam que não possuem uma visão de futuro ou se possuem a mesma 

é comprometida, pois as ações no presente não indicam nenhuma segurança no 

futuro. Além disso, os jovens manifestam um desconhecimento dos seus próprios 

desejos e expectativas em relação às suas escolhas. 

Assim, um dos interesses em realizar a intervenção com jovens será devido 

à possibilidade de direcionar o público em questão a identificar motivadores, 

direcionando o trabalho para que eles planejem melhor a vida profissional. Além 

disso, proporcionar uma reflexão sobre aspectos importantes de seu projeto de 

vida possibilitando a construção de cenários em torno de futuras oportunidades 

para o mercado de trabalho. Para tanto se faz necessário que o aluno reconheça 

variáveis importantes em seu contexto atual. 

Acredito que minha formação em Psicologia possa contribuir no 

direcionamento da intervenção. 

Para que a proposta de intervenção ocorra de forma efetiva e atinja o objetivo 

proposto, penso que as disciplinas estudadas, os trabalhos realizados e a reflexões 

feitas no decorrer da pós-graduação em Educação Empreendedora irão contribuir 

de forma significativa. 

Esta escolha irá ajudar a socializar os conhecimentos adquiridos, pois 

trabalho, especificamente, com o público jovem que será objeto da intervenção. 
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Contextualização 

 
A educação atual deve desenvolver o potencial empreendedor dos alunos, 

pois o comportamento empreendedor irá possibilitar aos alunos uma melhor 

preparação para sua trajetória profissional. O mercado de trabalho está cada vez 

mais competitivo, e precisamos preparar os jovens de forma mais efetiva para sua 

inserção no mundo do trabalho. 

Assim, a necessidade de formar pessoas com espírito empreendedor é cada 

vez mais crescente na nossa sociedade. É necessário que os alunos jovens estejam 

munidos de novas competências e habilidades para que consigam adquirir 

conhecimentos que gerem valor. Mas para que essas transformações ocorram se 

deve levar em consideração alguns fatores como afirma Lopes (2010): 

personalidade, família, cultura, religião, exposição a negócios e experiência de 

trabalho que contribuem de forma significativa para surgir um empreendedor. 

Além disso, os conhecimentos, as habilidades e atitudes de cada um possibilitam a 

atividade empreendedora. 

Diante do acima exposto é que o Serviço Social do Transporte - SEST e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, foi a instituição 

escolhida para a implantação da intervenção. Assim, o SEST SENAT que são 

entidades civis, sem fins lucrativos. As entidades têm se firmado como 

substanciais colaboradoras para o desenvolvimento do setor de transporte do país, 

atuando na formação e na qualificação de profissionais para o mercado, aptos às 

novas tecnologias e às complexas formas de trabalho. Para a preparação, a 

promoção do emprego e renda e, acima de tudo, o sucesso profissional dos 

trabalhadores, as entidades oferecem ursos e serviços especializados, garantindo 

maior capacitação e acesso ao mercado de trabalho. A assistência ao trabalhador 

prioriza, ainda, na área de saúde, esporte, lazer e cultura, a prevenção de doenças, 

a promoção e a preservação das condições saudáveis dos indivíduos, o bem estar 

físico e mental e a inclusão e integração o indivíduo na sociedade. 

O objetivo da Instituição é de articular as ações de desenvolvimento 

educativas e com espaços, ferramentas e tecnologias dedicadas ao conhecimento e 

à qualificação, contribuindo para o aumento da produtividade, a competitividade e 

do fortalecimento do setor de transporte brasileiro. 
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O SEST SENAT possui como missão promover a melhoria da qualidade 

de vida e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores do setor de transporte 

e seus dependentes, com responsabilidade socioambiental. Além disso, apresenta 

valores como o respeito, o comprometimento, o trabalho em equipe, 

sustentabilidade, transparência, ética e orientação para resultados. (SEST SENAT, 

2017). 

Assim, diante da problemática que envolve o tema será elaborada uma 

proposta de intervenção com duração de seis meses (encontros semanais de 3 

horas), definindo o conteúdo (tema) a ser abordado em cada encontro (por 

exemplo: Reflexão autoconhecimento – Quem sou eu? Qual meu objetivo de 

vida? O que me motiva? Por que alguém faz o que faz?). 

Como estimativa básica de custos, é possível inferir um valor em torno de 

R$ 1500,00 que deverão atender a necessidade de material didático (folha papel 

A4, apostila, etc.). 
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Capítulo 1: Definição do Problema 

 
Sabemos que o profissional do futuro necessitará de um constante 

aprimoramento do seu conhecimento, mas aquele conhecimento que lhe interessa, 

que é importante, que lhe trouxer satisfação pessoal. E a base para a aquisição 

desses conhecimentos está na motivação. Assim, o papel do educador deve ser de 

estimular a motivação intrínseca de cada um, estimulando a autonomia, domínio e 

o propósito que se deseja atingir. 

A atividade empreendedora é percebida em vários setores da sociedade 

atual, muito presente nos discursos sociais e políticos, tais como inovação, 

competitividade, produtividade, criação de novas indústrias e negócios, ( Kuratko, 

2014). 

De acordo com Dolabela (2003, p.16), “o educador que aplicar a 

pedagogia empreendedora estará se envolvendo em uma estratégia de 

ensino/aprendizagem com as seguintes características: formação de valores 

humanos, saber ser, valores para a comunidade, formação do capital humano e 

social, professor empreendedor, construção de cooperação, etc.”. 

No que se refere ao conceito de empreendedor, Filion, 1999 menciona que 

“o empreendedor seria uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 

estabelecer e atingir objetivos e que mantém um alto nível de consciência do 

ambiente em que vive, usando-o para detectar oportunidades de negócios”. Ainda 

na visão de Filion (2000), o empreendedorismo não se baseia somente em 

conhecimentos, mas também em saber fazer, em saber-ser, em saber-evoluir e em 

saber-viver harmoniosamente, características essas que vão de encontro com os 

quatro pilares da educação de Jacques Delors (1998). 

Segundo Delors, a prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver 

as aprendizagens fundamentais, que serão para cada indivíduo os pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer indica o interesse, a abertura para o 

conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância; aprender a fazer mostra 

a coragem  de  executar,  de  correr  riscos,  de  errar  mesmo  na  busca  de 

acertar; aprender a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito 

a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento; e, 

finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por explicitar o 

papel do cidadão e o objetivo de viver. 
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Para Tapia e Ferreira (2011), ser empreendedor resulta fundamentalmente 

de um conjunto de atitudes e comportamentos que são acessíveis a qualquer 

pessoa, em qualquer contexto, independentemente da sua origem, qualificações ou 

recursos. 

Corroboro com a afirmação de Oliveira (2010) de que uma gestão 

empreendedora necessita organizar uma proposta pedagógica comprometida com 

o empreendedorismo e necessita treinar os educadores para adoção de estratégias 

que favoreçam posturas como: autonomia, iniciativa, auto-valorização, ética, 

criatividade, liderança, participação e desenvolvimento de projetos, resolução de 

problemas, inovação e utilização adequada das informações dos recursos. 

O campo de estudo do empreendedorismo têm evoluído nas últimas 

décadas tomando como base as contribuições de vários teóricos, possibilitando 

assim, melhor compreensão da definição do termo empreendedorismo. 

Atualmente, valoriza-se um novo perfil profissional que está além do 

simples domínio de habilidades motoras e a disposição para cumprir ordens. É 

preciso imprescindível saber aprender e ser capaz de ativar conhecimentos que o 

habilitem a propor soluções criativas, bem como possuir atitudes inovadoras. Essa 

mudança de pensamento engloba o empreendedorismo que possibilita novas 

formas de lidar com os desafios do dia a dia. Assim, cada vez mais notamos a 

importância da educação empreendedora nas escolas e nas instituições 

qualificadoras. 

 
 

1.1 Objetivos 

 
O presente Projeto tem como objetivo geral auxiliar no Planejamento da 

vida profissional de jovens que estão iniciando sua trajetória profissional e 

enfrentam muitas dúvidas sobre qual caminho seguir. No entanto, para que o 

objetivo geral seja atingido será utilizada como metodologia de trabalho uma 

intervenção em grupo. Assim sendo, o grupo será formado por jovens que 

participam do Projeto Jovem Aprendiz na Unidade do SEST SENAT de 

Florianópolis e que não dispõem de informações sobre o que querem ser no 

futuro, não sabem o que querem fazer de suas vidas, necessitando assim de um 

direcionamento que pode ser encontrado por meio do ensino do 

empreendedorismo, pois o mesmo possibilita ao aluno o desenvolvimento do 
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pensamento crítico, elaborar e planejar formas e estratégias de interagir com os 

conhecimentos adquiridos, inovar, enfim, transformar sua realidade. 

Em minha vivência profissional, tenho percebido que os jovens que estão 

iniciando sua trajetória profissional estão mais desmotivados, sem um objetivo na 

vida. Assim, um dos interesses em realizar a intervenção com jovens é devido à 

possibilidade de direcionar o público em questão a identificar motivadores, 

direcionando o trabalho para que eles planejem melhor a vida profissional. Além 

disso, proporcionar uma reflexão sobre aspectos importantes de seu projeto de 

vida possibilitando a construção de cenários em torno de futuras oportunidades 

para o mercado de trabalho. Para tanto se faz necessário que o aluno reconheça 

variáveis importantes em seu contexto atual. 

A presente proposta de intervenção poderá contribuir de forma 

significativa para uma melhor preparação dos jovens para inserção no mundo do 

trabalho de forma comprometida seja como empreendedor, empregado ou 

protagonista de sua própria vida e carreira. 

Os objetivos intermediários para alcançar o objetivo final, ao longo deste 

trabalho são: 

a. Refletir sobre aspectos importantes de projeto de vida dos jovens possibilitando 

a construção de cenários em torno de futuras oportunidades para o mercado de 

trabalho. Para tanto se faz necessário que o aluno reconheça variáveis importantes 

em seu contexto atual. 

Observa-se que cada vez mais educadores tem um papel fundamental na 

formação dos jovens e o ensino do empreendedorismo faz-se necessário, pois 

possibilita ao aluno o desenvolvimento do pensamento crítico, elaborar e planejar 

formas e estratégias de interagir com os conhecimentos adquiridos, inovar, enfim, 

transformar sua realidade. 

b. Identificar, caracterizar e avaliar modelos e práticas diferenciadas de educação 

empreendedora que possam contribuir para a elaboração da intervenção. 

c. Apresentar uma visão teórica do empreendedorismo, do conceito de 

empreendedor e das diferentes áreas de investigação e de estudo conectadas com o 

empreendedorismo 

d. Desenvolver algumas reflexões sobre os objetivos e finalidades da educação 

empreendedora em contexto escolar, a operacionalização dos seus processos de 

intervenção e os modelos e técnicas pedagógicas mais relevantes. 
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e. Identificar e caracterizar os principais modelos de avaliação dos efeitos e 

impactos da educação empreendedora. 

f. Relatar a metodologia da investigação desenvolvida, bem como os 

procedimentos e instrumentos de coleta e análise de dados utilizados, a 

programação e o plano de intervenção. 

g. Detalhar a estratégia de aprendizagem e a metodologia de trabalho. 

i. Apresentar as principais conclusões decorrentes do trabalho desenvolvido, e 

sugerir futuras intervenções para promoção do desenvolvimento de jovens 

empreendedores. 
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Capítulo 2: Metodologia 

 

Como metodologia de trabalho será utilizada o modelo de pesquisa-ação, 

cuja abordagem constitui-se de uma intervenção em grupo com 90 jovens 

participantes do Projeto Jovem Aprendiz da Unidade do SEST SENAT 

Florianópolis. 

Serão realizados trabalhos em grupo com uma proposta de intervenção que 

terá duração de seis meses, sendo que os encontros serão semanais contendo três 

horas de duração, pois um projeto de desenvolvimento pessoal e social que 

pretenda explorar as temáticas apresentadas abaixo necessita de um período 

significativo para fortalecer vínculos e preparar os jovens para trilhar o seu 

próprio caminho. 

Trabalhar com grupos é estar constantemente tocando no material delicado 

que é o ser humano, pois se faz necessário que os educadores estejam preparados 

para mudar algo planejado e refazer o seu planejamento visando atingir o 

desenvolvimento pessoal dos jovens. No trabalho em grupo não é possível 

estabelecer com precisão os resultados que serão obtidos ao término do processo 

grupal, mas compreende-se que cada grupo irá atingir o nível que for possível. O 

educador faz seu planejamento, determina objetivos a atingir, define estratégias de 

aprendizagem para iniciar seu trabalho. No entanto, não é possível determinar 

aonde o grupo chegará, pois cada grupo tem seu próprio tempo que só poderão ser 

identificadas à medida que os encontros forem acontecendo. Assim, o trabalho 

com adolescentes é cheio de possibilidades e de reconstruções (Serrão, 1999). 

O grupo será formado por adolescentes de ambos os sexos, onde se 

possibilitará a convivência entre meninos e meninas e a expressão de pontos de 

vista particulares de cada gênero. 

Utilizaremos trabalhos em grupo mediante reflexão de um texto lido, 

apresentações criativas (coral, teatro, rap, etc.). 

A proposta metodológica tem como objetivo proporcionar uma reflexão 

sobre aspectos importantes de seu projeto de vida possibilitando a construção de 

cenários em torno de futuras oportunidades para o mercado de trabalho. Para tanto 

se faz necessário que o aluno reconheça variáveis importantes em seu contexto 

atual. 
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O quadro a seguir apresenta os temas e as atividades que serão trabalhadas 

nos encontros em grupo, que contemplam os objetivos que esta intervenção 

propõe atingir. 

Quadro 1: Temas e atividades que serão trabalhadas nos encontros em grupo. 
 

Tema Reflexões 

 

Papel do 

Autoconhecimento no 

Empreendedorismo 

Quem sou eu? 

Como me vejo/ auto-imagem 

Como os outros me vêem/ como eu vejo os 
outros 

Auto-estima 

 

Tempo e História de Vida 

Linha do Tempo 

Como estou utilizando meu tempo? 

O que tenho feito com meu tempo? 

Matriz de gerenciamento do Tempo 

 

Identificação de Motivadores 

O que te motiva? 

Por que alguém faz o que faz? 

Necessidades de Mudanças 

Trabalho em Grupo 

 

Transformando Sonho e Desejo 

em realidade 

Diagrama dos Sonhos e Desejos 

Texto “Entre Sonhos e Desejos: Quando o 
querer é maior que o sonhar” 

Do Desejo à Oportunidade 

Pessoas de Sucesso 

 

A dinâmica do Mundo do 

Trabalho 

Vídeo “Gerações” 

Valor do Trabalho 

Entrevista com pessoas de sucesso 

Palestra de um Empreendedor 

 

Projeto de Vida 

Meu presente/ meu futuro 

Qual meu objetivo de vida? 

Estabelecimento de Metas 

Escolha Profissional 

 

Assim, a proposta de intervenção apresentada irá proporcionar tal 

reflexão adotando a dinâmica de que em cada encontro terá um tema a ser 

abordado como demonstrado abaixo: 

1. Papel do Autoconhecimento no empreendedorismo: 

Desenvolver o autoconhecimento faz com que o indivíduo descubra o seu 

perfil, pois por meio do autoconhecimento irá conseguir ter clareza dos papéis que 

gostaria de desempenhar na sua vida futura, bem como ajuda a identificar aquilo 

que o motiva, ou seja, que faz seu olho brilhar. Segundo Cynthia Serva, 

especialista em empreendedorismo, o autoconhecimento é a base para construir a 

confiança em si mesmo, porque se a pessoa se conhece terá maior facilidade para 
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reconhecer suas potencialidades e fraquezas extraindo o máximo de suas forças, 

mas também, consegue evitar com mais facilidade seus erros. O 

autoconhecimento ajuda a diminuir o medo do fracasso e poderá servir de apoio 

para seguir em frente, esperar ou recuar. Assim, conhecer seu perfil possibilitará 

visualizar oportunidades. 

Como atividade proposta com essa temática será realizada uma reflexão 

sobre – Quem sou eu? Qual meu objetivo de vida? Exposição dialogada e 

atividade reflexiva tendo como objetivo levar o aluno a refletir sobre sua história 

pessoal e a sua relação com o mundo do trabalho, visando desenvolver 

habilidades, conhecimentos e atitudes que o ajudarão nas suas escolhas 

profissionais; 

2. Tempo e História de Vida: 

Sabendo-se das mudanças que vem ocorrendo no mercado de trabalho é 

possível inferir sobre os efeitos que essas mudanças causam na sociedade 

resultando numa sociedade mais competitiva e individualista e, 

consequentemente, as pessoas estão cada vez mais isoladas, desenraizadas, sem 

pertencimentos. Nesse contexto a importância da família na vida do empreendedor 

é de vital necessidade, pois a família, a escola, os amigos, o trabalho contribuem 

para o desenvolvimento da personalidade desses jovens. Esse processo ocorre ao 

longo da vida dos indivíduos por meio de eventos que eles se deparam e que 

fazem parte da sua história. 

Diante do acima exposto é que se justifica tratarmos do tema Tempo e 

História de Vida. 

O encontro terá como atividade o preenchimento da Matriz do Tempo, cujo 

objetivo será análise da utilização do tempo dos jovens, atribuindo prioridades: 

Urgente, Não urgente, Importante, Não Importante. 

3. Identificação de Motivadores: 

A motivação nossa de cada dia é que estimula o ser humano a sair de casa, 

enfrentar a vida, ir atrás dos seus sonhos que pode ser a conquista do emprego, a 

estabilidade, a aquisição da casa própria ou, simplesmente a busca da felicidade. 

Cada desejo faz com que as pessoas se mexam e sigam em frente. O processo de 

motivação acontece de dentro para fora, depende do desejo de cada um. E os 

motivos são os mais variados possíveis. Existem várias teorias sobre motivação, 

uma delas afirma que quando satisfazemos uma necessidade logo passamos a ter 
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outro objetivo, os desejos vão mudando com o passar do tempo, saímos das 

necessidades básicas: fisiológicas e de segurança para vivenciar as necessidades 

sociais, de estima e autorrealização. Para Mcclelland (1972) são os valores, as 

motivações e a necessidade de autorrealização que movem os indivíduos na busca de 

atividades empreendedoras. Os indivíduos demonstram “um desejo de realizar as coisas 

da melhor maneira, não exatamente pelo reconhecimento social ou prestígio, mas, sim, 

pelo sentimento íntimo de necessidade de realização pessoal” (Mcclelland, 1972, p. 110). 

A motivação é o combustível que nos move e que nos faz agir de determinada 

maneira ou assumir um comportamento, é ela que nos faz trabalhar com 

entusiasmo ou nos envolver num projeto com mais garra. Ela está ligada a muitas 

áreas da vida, ela influencia as relações sociais, familiares, financeiras e a vida 

profissional. Quando falamos em motivação não podemos colocar todas as pessoas em 

todos os níveis, em todas as organizações, logo entendemos que não existe uma fórmula 

mágica para a motivação. Assim, para que se consiga motivar as pessoas nas 

organizações, devemos identificar os motivadores de cada um; reconhecer e valorizar 

cada pessoa individualmente; estimular a criatividade e a inovação; dar retorno e elogiar o 

bom trabalho realizado; estimular o trabalho em equipe e a cooperação, pois o trabalho 

em equipe possibilita a troca de experiências com os colegas e desenvolve mais as 

habilidades. 

O encontro terá como atividades de reflexão – O que tenho de melhor? O que 

me faz feliz? Todas as pessoas possuem motivações, quais são as suas? Por que 

alguém faz o que faz? Exposição dialogada visando à reflexão dos alunos sobre o 

que os move e sobre a necessidade de mudança e a importância das suas escolhas. 

Como estratégia de aprendizagem será realizada trabalho em grupo mediante 

reflexão de um texto lido. Os alunos deverão usar da criatividade para realizarem 

apresentações criativas (coral, teatro, música, etc.). 

4. Transformando Sonho e Desejo em realidade: 

A educação empreendedora deve estimular os alunos, desde as séries 

inicias, a sonhar, a desenvolver suas habilidades e capacidade criativa, o que 

segundo Dolabela (2009), poderá resultar em pessoas autônomas, criativas, 

protagonistas de suas histórias e, consequentemente, em seres humanos críticos e 

preparados para lidar com os desafios do dia a dia. 

[...] O empreendedorismo aborda a relação de  oportunidade  

entre o indivíduo e o seu sonho, a sua visão, a sua ideia. Uma 

ideia, para ser viável, além de sua coerência com o ambiente 

externo, deve ser congruente com o indivíduo empreendedor; Ao 
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relacionar o resultado da empreendedora aos sonhos, visões e 

desejos da sociedade e do empreendedor, o empreendedorismo 

pode ser visto como um instrumento auxiliar na construção da 

liberdade[...] (Dolabella, 2009 (a), p.2). 

 

Os objetivos desse encontro serão de levar os estudantes a perceberem a 

diferença entre sonho e desejo; oportunizar aos estudantes a reflexão sobre o 

percurso para se chegar ao sucesso. 

Como estratégia de aprendizagem será utilizada a exposição dialogada e 

atividade individual: Diagrama dos Sonhos e Desejos. O preenchimento do 

digrama irá possibilitar os jovens a uma reflexão sobre o que desejam para sua 

vida e como pretendem realizar esses desejos. Além disso, o diagrama possibilita 

trabalhar a perspectiva de que o sucesso é construído, passo a passo, a partir do 

planejamento de ações objetivas. 

5. A dinâmica do mundo do trabalho; 

A realidade do mundo do trabalho passou por diversas transformações a 

partir da década de 1980 tais como novos modos de inserção no mercado de 

trabalho. Atualmente, não existe grande oferta de emprego como tínhamos nos 

anos 70 e 80. Fillion (1999) apresenta uma preocupação com o fato de a sociedade 

precisar entender que o mundo do trabalho mudou e que as gerações que estão 

chegando à fase de iniciação profissional não estão devidamente conscientizadas 

disso. O jovem, nos dias atuais, precisa ser ágil e flexível para vencer as 

dificuldades e saber identificar ou criar oportunidades, neste mundo do trabalho. 

Assim, o jovem que possuir uma visão empreendedora poderá enxergar o mundo e 

a relação com o trabalho de forma mais flexível, estando apto para encontrar 

soluções para os problemas do dia a dia. 

O objetivo do encontro será o de direcionar o aluno a compreender o 

mercado de trabalho e o mundo do trabalho para o desenvolvimento do seu 

projeto de vida e carreira, bem como identificar os desafios e as mudanças no 

mundo do trabalho. 

Como estratégias de aprendizagem serão usadas dinâmicas, trabalho em 

grupo, apresentação de vídeo sobre as gerações. E como encerramento do estudo 

do tema cada grupo terá convidado um profissional de diferente área de atuação 

para que o mesmo dê seu depoimento sobre sua trajetória profissional. Além 

disso, será realizada uma visita técnica onde o aluno terá a possibilidade de 
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visualizar na prática como atuam as empresas de determinado setor, 

proporcionando aos alunos agregarem novos conhecimentos e, assim, auxiliar nas 

suas escolhas. 

A efetividade da proposta será avaliada mediante a participação e 

engajamento dos jovens na realização das atividades propostas, nas discussões em 

grupo, bem como a assiduidade e comprometimento na realização das tarefas. 

6. Projeto de Vida 

O projeto de vida está associado a uma possibilidade de futuro, implicando 

em um movimento por meio do tempo. Segundo Mandelli (2011) em seu artigo 

“Juventude e projeto de vida: novas perspectivas em orientação profissional”, 

menciona que orientar os jovens é uma prática social capaz de estimulá-lo a 

pensar na construção do seu futuro, por promover a busca sobre si, da sua história, 

conscientizando-o das oportunidades e exigências do mundo do trabalho, 

relacionando-as com suas necessidades. Mandelli enfatiza que ao refletir sobre 

esses aspectos, o jovem começa a moldar seu projeto de vida, juntamente ao 

projeto profissional por perceber seus sonhos, desejos e ideais, em coerência com 

a realidade possível para o momento e com as perspectivas de futuro. Portanto, 

surge a necessidade de uma prática que vise auxiliar os jovens a pensar, a 

exercitar sua criatividade e se conscientizarem dos caminhos possíveis, coerentes 

com suas possibilidades. 

O encontro terá como objetivo proporcionar uma reflexão sobre o mercado 

de trabalho e suas exigências contribuindo para o desenvolvimento do pensamento 

crítico, bem como promover a reflexão quanto às possibilidades de ações 

concretas para superar suas dificuldades. A atividade proposta para o encontro 

será estudo de caso, onde após a realização do estudo os alunos irão debater o 

assunto. 
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Capítulo 3: Referencial de Análise 

 
A área de estudo do empreendedorismo tem evoluído nas últimas décadas 

e possibilitando a existência de múltiplas definições e teorias sobre o 

empreendedorismo. 

O empreendedorismo é um fenômeno complexo e multifacetado, pois sua 

dinâmica e sucesso não dependem exclusivamente das características e 

competências dos indivíduos, dependem também do contexto, do ambiente e das 

condições conjunturais e estruturais como: aspectos sociais, políticos, econômicos 

e institucionais. 

Muitos autores se manifestam e, na maioria, se repetem ou  

complementam. Destaca-se Schumpeter (1985) com seu enfoque econômico, 

afirmando que a inovação é fator primordial para alavancar a economia de uma 

nação por gerar possibilidades de crescimento e lucratividade nas empresas. Já 

McClelland (1972) apresenta um enfoque comportamental, enfatizando as 

características pessoais do empreendedor tais como criatividade e a intuição, 

chegando a criar um modelo de mensuração das características comportamentais 

como: busca de oportunidade e iniciativa, persistência comprometimento, 

exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, estabelecimento de 

metas, busca de informações, planejamento e monitoramento sistemático, 

persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Um empreendedor 

de sucesso tem ou pode desenvolver: visão de oportunidade, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e organização. 

“O comportamento empreendedor tem sido definido como o estudo do 

comportamento humano envolvido na identificação e exploração de oportunidades 

através da criação ou desenvolvimento de novos empreendimentos (Bird Et 

Schjoedt, 2009 p.28)”, in Fontes (2016). 

Sabendo-se que a escola é um excelente meio de aprendizagem para os 

alunos, sejam crianças, jovens ou adultos, pois possui como missão prepará-los 

para a vida. Mas para que consiga atingir seu objetivo deverá fazer em parceria 

com a sociedade e os agentes educativos envolvidos no processo, por meio do 

estímulo das competências e o espírito empreendedor dos alunos ao longo de sua 

aprendizagem (Dolabela, 2003). 
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No que se refere ao desenvolvimento de competências empreendedoras, 

Fontes (2016) em sua tese de doutorado intitulada: Desenvolvimento de 

competências empreendedoras em contexto escolar: estudo do impacto de uma 

intervenção, afirma que para o desenvolvimento de competências empreendedoras 

nos jovens que estão sendo preparados para inserção no mercado de trabalho é 

muito importante. Enfatiza que só uma a instituição educacional deverá possuir 

em seu projeto pedagógico a valorização e a participação ativa dos alunos. A 

escola deverá ser um ambiente onde se estimule a criatividade, a cooperação 

solidária e as atividades participativas, pois só assim poderá alcançar seu objetivo 

de promover as competências empreendedoras de inovação e de autoestima. 

Na educação empreendedora, não basta ensinar conteúdos ou apresentar ao 

aluno desafios de uma região especifica, estimulando a pensar em outras 

possibilidades. É necessário efetivamente, ensinar o aluno a construir esses 

caminhos por meio de ações concretas embasadas que tenham capacidade 

transformadora de aliar a teoria com a prática. No entanto, a educação 

empreendedora visa ajudar o aluno a avaliar determinado contexto assumindo  

uma posição proativa para elaborar e planejar formas de interagir com o que 

aprendeu. 

Quando se fala da importância da educação empreendedora nas 

instituições de ensino, o professor e Dr. José Dornelas descreve, em seu artigo 

“Empreendedorismo Estudo de Caso, o método de ensino da Babson College que 

é reconhecida internacionalmente por sua excelência no ensino do 

empreendedorismo, pois desde o ingresso do aluno na escola o mesmo é inserido 

no mundo dos negócios por meio de programas abrangentes que vão além da sala 

de aula. A escola utiliza estudo de casos que são trabalhados em todas as 

disciplinas, em todas as aulas e todos os cursos, integrando várias disciplinas com 

casos distintos e interligados, procurando mostrar para o aluno as diversas 

perspectivas que podem surgir das mais variadas discussões. O aprendizado se dá 

de forma mais prática, sem perda de base conceitual e teórica. Assim, o aluno 

vivencia efetivamente a experiência empreendedora e começa a entender os vários 

aspectos que envolvem o processo empreendedor. Dornelas menciona, também, 

que no Brasil o Sebrae é a instituição que teve iniciativa em promover a 

capacitação de seus técnicos e também em disponibilizar em forma de casos, as 

várias experiências vivenciadas em comunidades de todo o país. Os professores 
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precisam utilizar novas técnicas e métodos de ensino em seus cursos das mais 

variadas áreas do conhecimento. 
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Considerações Finais 

 

Vivemos num mundo de mudanças constantes e inovações cada vez mais 

aceleradas. Procedimentos e posturas que deram certo no passado não garantem 

sucesso no presente, pois o contexto hoje é outro e bem diferente. Diante disso, a 

necessidade de formar pessoas com espírito empreendedor é cada vez mais 

crescente na nossa sociedade. A educação atual deve desenvolver o potencial 

empreendedor dos alunos, pois o comportamento empreendedor irá possibilitar 

aos alunos uma melhor preparação para sua trajetória profissional. É necessário 

que os jovens estejam munidos de novas competências e habilidades para que 

consigam adquirir conhecimentos que gerem valor. Foi com esse intuito que 

surgiu a ideia de propor uma intervenção com jovens que estão iniciando sua 

trajetória profissional, pois, muitas vezes, o potencial desses jovens não é 

aproveitado em sua plenitude, fato que irá representar uma lacuna na vida de 

quem deseja inserir no mercado de trabalho e suas habilidades e competências não 

foram desenvolvidas de forma adequada. 

Observa-se que novas habilidades vêm sendo exigidas dos profissionais 

para que possam enfrentar a globalização com responsabilidade, competência e 

autonomia. Buscam-se profissionais que desenvolveram novas habilidades e 

competências, com coragem de arriscar e de aceitar novos valores, descobrindo e 

transpondo seus limites.  O futuro é  cheio  de incertezas,  por isso  é preciso   

cada vez mais refletir sobre: habilidades pessoais e profissionais, criatividade, 

comunicação, como enfrentar este século. 
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