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Resumo 

 
O presente trabalho foi realizado como atividade parcial para obtenção do título 

de Especialização em Educação Empreendedora, desenvolvido pela Pontifica 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. Apresenta-se neste documento uma proposta de 

formação em Educação Empreendedora para professores do Centro Estadual de Educação 

Profissional José Figueiredo Barreto. A proposta enquadra-se na temática da educação 

empreendedora, de modo a conhecer e a refletir sobre os conceitos e princípios de 

Empreendedorismo. Adotou-se uma metodologia com base na análise documental e 

pesquisa bibliográfica. Espera-se dos professores participantes o desenvolvimento de 

práticas inovadoras e de uma cultura empreendedora, evidenciando a importância do 

componente Empreendedorismo e sua relação com a educação e os desafios do mundo 

atual. 

 
 
 
 

 
 

Palavras-chave: educação, empreendedorismo, formação de professores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               

 

6 

 

 

Sumário 

 
Introdução ........................................................................................................................... 7 

Capítulo 1 - A problemática e o cenário ........................................................................... 10 

Capítulo 2 – Atualizações Teóricas ................................................................................... 12 

Capítulo 3 – Da proposta metodológica do Curso Inovador ............................................. 14 

Módulos, Componentes Curriculares, Conteúdos e Carga Horária .............................. 15 

Procedimentos Metodológicos do Curso Inovador ....................................................... 15 

Mediações Previstas Entre Professor e Aprendizes ...................................................... 16 

Metodologia de Avaliação ............................................................................................ 17 

Considerações Finais ......................................................................................................... 19 

Referências   Bibliográficas .............................................................................................. 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               

 

7 

 

 

Introdução 

 
O presente trabalho concretiza-se como etapa conclusiva do curso de 

Especialização em Educação Empreendedora, quando da apresentação de uma 

proposta de formação cujo tema abrange Empreendedorismo, Educação e 

Trabalho.  

Para desenvolvimento do tema será adotada análise documental dos 

projetos dos cursos ofertados pelo Centro Estadual de Educação Profissional José 

Figueiredo Barreto com ênfase no componente curricular Empreendedorismo, 

entrevista estruturada e pesquisa bibliográfica com o objetivo de apresentar uma 

proposta de formação que permita um (re)construir da ação pedagógica a partir da 

apresentação de um planejamento de formação em Empreendedorismo para 

professores das escolas de educação profissional da rede estadual, considerando o 

contexto histórico, os conceitos e princípios de Empreendedorismo e Educação 

articulados ao mundo do trabalho. 

A capacitação em serviço é entendida como um processo educacional e 

político em construção permanente, onde cada questão passa a ser temática 

importante na análise por uma ação coletiva, construtiva e criativa. 

Nessa perspectiva, a apresentação de um planejamento de formação que 

atenda a um dos princípios norteadores das ações no âmbito da Educação 

Profissional no estado de Sergipe, sendo: absorção de conhecimento técnico-

científico e humanista permeável à formação de empreendedores. 

O estado de Sergipe possui 14 (quatorze) Unidades de Ensino públicas 

estaduais autorizadas para oferta de Ensino Profissionalizante. Das 14(quatorze), 

apenas 12(doze) estão em funcionamento, e para o desenvolvimento da proposta 

será selecionada 01(uma) Unidade de Ensino localizada na capital, que oferece 03 

(três) cursos técnicos de nível médio na forma subsequente.   

Partindo do princípio de que o componente curricular Empreendedorismo 

faz parte da matriz de todos os cursos técnicos de nível médio, faz-se necessário 

uma análise da ementa e carga horária proposta visando identificar os conceitos de  

Empreendedorismo e de que forma os modos da ação empreendedora estão 

postas na proposta de formação dos cursos técnicos. 
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Observa-se que competências e habilidades apresentadas nos planos dos 

cursos técnicos não se articulam com os conteúdos formativos e, quando assim 

procedem, trazem em seu bojo conceitos implícitos apenas de mercado e negócio, 

não permitindo uma discussão mais ampla sobre o que seja Empreendedorismo.  

 Pretende-se, com esta proposta, oferecer aos participantes, condições de 

ampliar os conceitos sobre Empreendedorismo, sobre tipos de 

Empreendedorismo, identificar características de um empreendedor e, planejar e 

executar ações, visando a articulação com os conceitos de educação e trabalho.  

No sentido de aprimorar a oferta do componente Empreendedorismo, se 

faz necessário que uma proposta de formação para Educação Empreendedora seja 

apresentada para docentes com propósito de ampliar a compreensão dos conceitos 

e dos tipos de Empreendedorismo, de propor metodologias que possibilitem a 

compreensão do que é empreender, considerando o contexto social e econômico 

em que estas ações possam de concretizar. O ato de ensinar e de aprender, 

frequentemente ocorre pautado na relação entre hierarquia e autonomia, em que os 

conteúdos são apresentados de forma dissociada, ou seja, sem nenhuma inter-

relação.  A proposta se dirige a formar indivíduos realizadores de sonhos, capazes 

de lidar com as incertezas, gestores de riscos, capazes de transformar uma 

realidade.  

Empreender é inovar, consiste em novas maneiras de pensar e fazer. É a 

busca por autonomia na realização de ações, é transformar sonhos em realidade, é 

aprender a aprender, é provocar mudanças.  

 Desse modo, a intencionalidade da proposta de formação é propor por 

meio de conteúdos e metodologias inovadoras uma discussão e (re) planejamento 

do ato de aprender a empreender levando em consideração as dimensões do 

desejo, do ambiente, dos riscos, das tecnologias, das inovações, numa perspectiva 

que atenda as demandas de uma sociedade onde o conhecimento é a competência 

central que diferencia e gera inovação, considerando que o Empreendedorismo 

compreende o conhecimento, de forma integral e não apenas cognitiva. Pretende-

se formar professores que estejam atuando na educação profissional para que 

sejam multiplicadores deste processo empreendedor com vistas a, proporcionar 

momentos de reflexão e atividades de vivência articuladas com o projeto de vida 

de cada participante.  No sentido de buscar no coletivo o enriquecimento 

intelectual para formar pessoas que sejam criadoras de novos sistemas, que não se 
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reduzam a apertar botões, como simples operadores de botões. Operadores de 

botões não são pessoas inovadoras, destaca Dolabela.  

Segundo DOLABELA, a formação na área de Empreendedorismo terá maior 

importância no século XXI do que teve a revolução industrial no século XX, visto 

que é um fenômeno cultural, ou seja, a própria mudança de época influencia o 

nascimento de empreendedores. 
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Capítulo 1 - A problemática e o cenário  

 
O Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, integra a 

rede de escolas públicas profissionais do estado de Sergipe. Foi criado em novembro de 

2002, localizado no município de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Oferece três 

cursos técnicos de nível médio na forma subsequente, sendo Redes de Computadores, 

Serviços de Condomínio e Serviços de Restaurantes e Bar. Possui 10 salas de aula, 

cozinha e refeitório, biblioteca, auditório, sala de professores e laboratórios comuns e 

específicos, possui equipamentos que dão suporte para a realização das aulas, como por 

exemplo, televisão, computadores, caixa de som, impressora, entre outros.  

Em relação aos recursos humanos, há 23(vinte e três professores), 02 (dois) 

coordenadores pedagógicos, 01 (uma) diretora, 01 (uma) secretária, 06 (seis) executores 

de serviços básicos, 06 (seis) vigilantes, 02 (dois) oficiais administrativos e 03 (três) 

merendeiras.  

No que concerne ao componente curricular Empreendedorismo observa-se, que a 

carga horária (40h) é a mesma nos três cursos ofertados, diferem em nomenclatura e 

ementas, além de que é ministrado por professores de língua portuguesa e geografia. 

Não há registro de que ocorram reuniões, ou que exista planejamento que promova 

articulação com os demais professores, principalmente com os componentes específicos 

dos cursos técnicos, nem de formação sobre Empreendedorismo. Vale ressaltar que a 

carga horária está distribuída de forma que 50% das aulas devem ser teóricas e 50% 

devem ser aulas práticas, porém foi possível observar na descrição da ementa que 

sugestões de atividades práticas se resumem a elaboração de um plano de negócio e que, 

as ementas não propõem estudo sobre tal atividade. 

Diante do que fora analisado nos planos de cursos e dos conteúdos sobre 

Empreendedorismo, apreendidos como aluna no curso de Especialização em Educação 

Empreendedora surge a necessidade de que uma proposta de formação em Educação 

Empreendedora seja apresentada aos professores do Centro Estadual de Educação com 

o propósito de permitir estudos, reflexões, análise e discussões envolvendo os temas 

Educação, Empreendedorismo e Trabalho, que sejam capazes de responder 

questionamentos como: os professores estão propondo e desenvolvendo ações sobre 

Empreendedorismo nos curso técnicos ofertados no CEEP José Figueiredo Barreto? É 

compreensível a importância do componente curricular Empreendedorismo para alunos 

dos cursos técnicos?   
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A proposta de formação em Educação Empreendedora apresenta a compreensão 

de que é necessário estabelecer uma relação entre Empreendedorismo e Educação, o que 

implica em formar multiplicadores de atitudes e cultura empreendedora.  
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Capítulo 2 – Atualizações Teóricas 

 
O fenômeno do Empreendedorismo é antigo, mas o debate em torno do 

tema atingiu relevância acadêmica nos últimos 20 anos. No Brasil, ganha adesão no 

ensino superior, alastrando-se gradativamente para outros níveis e modalidades de 

ensino. A primeira disciplina surgiu em 1981, na Escola Superior de Administração 

da Fundação Getúlio Vargas. Em 1984, a Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP também começam a oferecer a disciplina. O primeiro curso 

de Empreendedorismo foi ministrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Na educação básica e profissional, o ensino de Empreendedorismo está se 

consolidando, pela adesão a projetos baseados na pedagogia e disseminação da 

cultura empreendedora, com presença marcante do Serviço Brasileiro de Apoio à 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), ou empresas ligadas à divulgação e 

difusão do Empreendedorismo, por exemplo, a empresa telefônica Vivo. Muitas 

pesquisas também vêm sendo desenvolvidas acerca da necessidade de se educar 

para o Empreendedorismo. Não se pode pensar em preparar as novas gerações sem 

formação para novas competências e habilidades que agreguem valor à sua vida 

pessoal e proporcione possiblidades de desenvolvimento profissional.  

O Empreendedorismo na educação significa valorizar os processos 

educacionais que estimulem o desenvolvimento do ser humano em todas as suas 

dimensões, de forma que possa contribuir de forma criativa para o mundo do 

trabalho e para o ambiente em que está inserido. Deve despertar atitudes 

empreendedoras, como: buscar oportunidades, ter iniciativa, comprometimento, 

persistência, independência e autoconfiança. A educação empreendedora passou a 

ocupar posição estratégica no campo econômico e social. Por isso, não há duvida da 

necessidade urgente de que é preciso aprender sobre Empreendedorismo.  

A Educação Empreendedora tem um enorme desafio que é o de promover 

atividades que gerem atitudes ativas, que superem os limites da formação técnica e 

profissional com base nos processos produtivos e serviços e, nas próprias relações 

sociais. A postura inovadora, empreendedora ativa, deve ser uma demanda de todas 

as esferas da sociedade. Nesse contexto, o espaço escolar é propício para preparar o 

profissional do futuro, tanto para ser dono de um negócio como para atuar como 

empregado-empreendedor. O diploma apenas é de cunho conteudista, não é mais 

garantia de colocação profissional. Junto à formação deve existir também 
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habilidades e competências empreendedoras. Os concluintes do ensino médio e dos 

cursos profissionalizantes concorre com um imenso contingente de desempregados 

e, por isso devem ser motivados a descobrir seu potencial empreendedor, que 

estejam cada vez mais preparados, que pense criativo, que explore novos caminhos, 

sendo um eles o empreendedorismo.  

Na medida em que o mundo está se tornando mais competitivo, o 

profissional de destaque é aquele que desenvolve competências, habilidades e, 

sobretudo, atitudes que correspondam à capacidade de gerar seu próprio sonho 

orientado na concepção de futuro para si e para sua comunidade. É neste cenário 

que o empreendedor revela sua importância, devido à capacidade de trabalhar em 

equipe, adaptar-se, manter-se motivado e motivar, lidar com situações novas, 

complexas, desafiadoras e promover transformações, utilizando técnicas que 

articulem o fazer e o conhecimento.  

  Como componente curricular nos cursos técnicos de nível médio, o 

Empreendedorismo, deve provocar novos comportamentos e novas posturas, assim 

como novo posicionamento da escola frente ao mundo atual com tantas mudanças. 

Além disso, o Empreendedorismo contradiz uma cultura limitada a formar crianças 

e jovens exclusivamente para conseguir emprego.  

É mudança de paradigma numa perspectiva de que fortaleça o indivíduo 

para construir seu próprio futuro, para ser líder, para que entendam que é necessário 

empreender suas próprias vidas. Empreendedorismo não só como ato de iniciar um 

empreendimento, mas como postura a ser adotada diante da vida.   
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Capítulo 3 – Da proposta metodológica do Curso Inovador  

 
No que se refere à organização e funcionamento, o curso de formação em 

Educação Empreendedora na forma semipresencial estará integrado à proposta 

pedagógica do Centro de Educação José Figueiredo Barreto, com carga horária de 

120 horas, distribuídas em módulos.  

 A proposta do curso está dividida em quatro módulos:  

a) Módulo I: 05.02 a 28.02.2018;  

b) Módulo II: 01.03 a 30.03.2018; 

c) Módulo III: 02.04 a 30.04.2018;  

d) Módulo IV: 01.05 a 01.06.2018;  

O curso será desenvolvido na forma semipresencial, com carga horária 

total de 120 horas, distribuídas em 04 meses, sendo organizado de forma modular, 

módulo/mês, com início em 05.02.2018 e término em 01.06.2018. Do total de 

horas, 20h são de atividades presenciais, distribuídas em 4h/módulo.  

A distribuição da carga horária será de 30 horas módulo sendo 5h para 

desenvolvimento de atividades presenciais e, 25h para desenvolvimento de 

atividades a distância na plataforma virtual de aprendizagem Moodle. No total o 

curso terá 20h presenciais e 100h a distância. 

Para participar do curso o participante deve apresentar os requisitos de: 

acesso à Internet; ter correio eletrônico (e-mail); noções de informática básica; 

disponibilidade de 20 horas para os encontros presenciais no CEEPJFB.  

O curso atenderá 25(vinte e cinco) profissionais do Centro Estadual de 

Educação Profissional José Figueiredo Barreto que estejam em atividades docente 

ou pedagógica vinculadas aos cursos técnicos. Sendo ofertada uma (01) turma.  

As aulas presenciais serão realizadas no último sábado de cada mês, no 

horário das 8h às 13h, no Centro Estadual de Educação Profissional José 

Figueiredo Barreto, devendo o Centro dispor de laboratório de informática com 

25(vinte e cinco) computadores com acesso à internet, impressora e data show.  

As aulas presencias, serão desenvolvidas com a presença do professor 

tutor para mediar as atividades e discussões previamente indicadas e orientadas 

aos alunos através da plataforma virtual de aprendizagem.  
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Módulos, Componentes Curriculares, Conteúdos e Carga Horária   

    

Módulos  Componente 

Curricular 

 

Conteúdos 

Carga 

horária 

 

 

I 

  

 

 

Empreendedorismo, 

Educação e 

Trabalho  

Educação empreendedora: 

conceitos e práticas; 

Transformações no mundo do 

trabalho; Empreendedorismo e 

atitude empreendedora;; 

Empreendedorismo no Brasil e 

no mundo; Empreendedorismo e 

inovação; Tipo de 

empreendedorismo. 

 

 

 

30h 

 

 

 

II 

 

 

Ética e Gestão de 

Pessoas  

A motivação na busca de 

Oportunidades; Planejamento e 

liderança; Importância da 

comunicação; 

 Relações trabalhistas; Princípios 

éticos, trabalho e exercício 

profissional. 

 

 

10h 

 

Tipos de 

Empreendedorismo  

Características empreendedoras; 

Impactos do empreendedorismo; 

Diferenças e semelhanças dos 

tipos de empreendedorismo; 

 

20h 

 

III 

Contextos 

Empreendedores 

Contexto empresarial, 

corporativo, social e público; 

Oportunidades de negócio; 

Ambiente empreendedor. 

 

20h 

 

 

 

 

 

IV 

 

Plano de negócios 

Identificação e elaboração de 

planos de negócios; Negociação; 

Equipe de gestão; Análise 

Financeira.  

 

20h 

 

 

 

Trabalho de 

conclusão de curso  

Estudo do cenário da área 

profissional; Técnicas de 

pesquisa: documentação indireta, 

pesquisa documental, pesquisa 

bibliográfica; 

Deve ser apresentado um plano 

de negócios que contemple: Uma 

Empresa, Plano de Marketing, 

Plano Financeiro e viabilidade. 

 

 

 

20h 

Total de Horas   120h 

 

Procedimentos Metodológicos do Curso Inovador  

 

O curso será ofertado de forma semipresencial, utilizando a plataforma 

Moodle para o espaço virtual de aprendizagem e o laboratório de informática do 

CEEPJFB, para os encontros presenciais. O Ambiente virtual das aulas ficará 
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disponível em tempo integral durante o período do curso, permitindo uma maior 

flexibilidade de horário para estudos. Serão disponibilizados materiais em formato 

DOC, PDF, PPT, Flash e Vídeos. Como mediações de aprendizagem serão 

usados: fóruns, atividades individuais, seminário virtual e em grupo, e 

apresentação de plano de trabalho como atividade final. A carga horária total do 

curso é de 120h. 

O curso permitirá a vivência em espaços virtuais de aprendizagem como 

salas de discussões e fóruns, nos quais os participantes aprenderão por meio de 

atividades interativas com o tutor e demais colegas.  

Os momentos presenciais têm como finalidade propiciar um contato direto 

com os participantes e desenvolvimento de atividades avaliativas como seminários 

e produção individual de relatórios com base nos componentes curriculares 

estudados. 

  Para o desenvolvimento do curso serão seguidas algumas etapas que 

possibilitarão acompanhamento diário das atividades propostas e da avaliação 

final, como: 

 Preenchimento de ficha de inscrição pelos participantes; 

 Encontro presencial, para apresentação da proposta do curso, metodologia e 

a forma de avaliação das atividades a distância e presencial; 

 Encontros virtuais na Plataforma Moodle. Estes momentos serão na forma 

de fóruns, seminários e orientações das atividades; 

 Utilização das dependências do CEEPJFB, principalmente do Laboratório de 

informática nos dias de encontros presenciais; 

 Avaliação dos cursistas na forma de questionários impressos, a ser aplicado 

no último encontro presencial, e on-line por meios da participação nas etapas 

descritas no cronograma de atividades e agenda do curso. 

 

Mediações Previstas Entre Professor e Aprendizes 

 

A mediação pedagógica é uma atividade essencial no processo de 

desenvolvimento do curso, seja à distância ou presencial. Tem por objetivo 

acompanhar e oferecer ao aluno suporte pedagógico necessário para seu 

desenvolvimento no curso.  
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Por se tratar de um curso especifico para um público definido, a mediação 

se fará sempre de forma individual, valorizando as interações em grupo. Serão 

utilizados os recursos do Moodle como: fale com seu tutor, notícias e avisos 

para comunicação entre mediador e aluno. Podem também ser utilizados e-

mail e telefone, ressaltando que deve prevalecer o uso do ambiente virtual de 

aprendizagem para a comunicação aluno-mediador e aluno-aluno. A 

comunicação é fundamental por possibilitar um refletir coletivo e a construção 

de conhecimento. 

 

Metodologia de Avaliação 

 

A avaliação é entendida como processo permanente e sistemático da 

aprendizagem. Ela compreende momentos de autoavaliação à distância e 

presencial.  

A avaliação ocorrerá ao longo do curso, de forma permanente, a partir da 

observação do desenvolvimento das atividades propostas e realizadas de forma 

individual e em grupo, com perspectiva de resolução de problemas, criação de 

projetos inovadores, interação nos fóruns de discussão, produção individual e 

coletiva.  

Deverá ser realizada nos encontros presenciais ao final de cada módulo, 

uma autoavaliação com o propósito de verificar se os objetivos estão sendo 

atingidos, com indicação de quais intervenções precisam ser intensificadas por 

meio do ambiente virtual de aprendizagem e nos encontros presenciais. 
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Conclusões 

 
Com a proposta de formação, espera-se que os professores participantes 

desenvolvam práticas inovadoras que estimulem a cultura empreendedora no 

contexto da escola, voltando sua atenção para alunos dos cursos técnicos.  

A estrutura pedagógica do curso propõe colocar em prática uma mudança 

de paradigma, a partir da abertura a esse tema e sua relação com a educação. 

Espera-se ainda que, os resultados alcançados evidenciem que o conteúdo de 

Empreendedorismo é tão importante quanto o conteúdo de matemática, 

considerando que os conteúdos apreendidos podem oferecer ferramentas para 

qualificar os demais cursos. Que o domínio conceitual, o experimento e a 

vivencia, favoreça e os motive para práticas inovadoras que prepare o aluno, 

profissional do futuro, para ser dono de um negócio ou para atuar como 

empregado-empreendedor, capaz de desenvolver um estilo de vida baseados 

em atitudes, que não tenha medo de superar desafios. 

Empreender significa identificar oportunidades permanentemente, inovar e 

mudar sempre. Neste sentido, é possível implementar, no âmbito da educação, 

atividades criativas, motivadoras, viáveis e articuladas com outras áreas e com 

outros conteúdos que fomentem um processo de ensino e de aprendizagem 

voltado para o Empreendedorismo. 

Desse modo, fica evidenciada a importância do curso de formação em 

Educação e Empreendedorismo, justo porque se sintoniza com as demandas e 

os desafios do mundo atual.  
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Considerações Finais  

 
O curso de Especialização em Educação Empreendedora possibilitou a 

compreensão de que Empreendedorismo é muito mais do que a criação de um 

negócio, que diversos contextos empreendedores constituem o universo dos 

tipos de empreendedorismo e os mais variados perfis de empreendedor. Na 

educação está estreitamente relacionado com o processo de construção do 

conhecimento, no sentido de formação de pessoas que pensem e aprendam a 

agir com inovação e tecnologia,  

Na perspectiva profissional todo conteúdo estudado foi relevante para uma 

reflexão sobre como o componente curricular Empreendedorismo se apresenta 

nos cursos técnicos e quais as possibilidades de discussão para a inserção de 

uma cultura empreendedora no contexto da escola por meio dos docentes.  

Paralelamente ao estudo, a elaboração de uma proposta de formação 

empreendedora com vistas a apresentar conteúdos que fomentem a leitura e 

práticas de Empreendedorismo por professores para que sejam 

multiplicadores, levando em consideração as dimensões do desejo, do 

ambiente, dos riscos, das tecnologias e das inovações.  

Por fim, evidencia-se a importância da formação, principalmente para 

professores que atuam na educação profissional sendo, imprescindível 

repensar e (re) discutir a importância de semear a Cultura Empreendedora nas 

escolas. 
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