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RESUMO 

 

 

Este estudo apresenta a proposta de curso inovador, que tem por objetivo fomentar a 

educação empreendedora como tema transversal e interdisciplinar, com vistas a 

despertar a autopercepção dos sujeitos em relação às trajetórias de vida e oportunidades 

de empreender. Elegeu-se como lócus da proposta o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Sergipe, Campus Lagarto.  Trata-se de um estudo exploratório 

qualitativo, cujos instrumentos de pesquisa foram aplicados com intuito de subsidiar o 

formato de curso, adequando-o às necessidades didáticas dos docentes, à luz dos 
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referenciais no âmbito da Educação Empreendedora. Os dados coletados revelam que os 

docentes esforçam-se para tratar sobre o tema empreendedorismo de maneira transversal 

em algumas disciplinas, mas a falta de capacitação se configura como um fator 

limitador. Após a análise dos dados pode-se elencar os principais eixos do curso 

baseados na metodologia Ciclo de Aprendizagem Vivencial -CAV, que busca fomentar 

a reflexão dos participantes partindo-se da valorização da interdisciplinaridade e de suas 

próprias experiências, objetivando a possibilidade de construção de trajetórias 

empreendedoras. A contribuição da proposta do curso inovador reside na oportunidade 

de colaborar com a formação dos docentes, vislumbrando-os como agentes de mudanças 

na sociedade e multiplicadores dos propósitos da educação empreendedora, guiada pelo 

diálogo interdisciplinar. 
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   INTRODUÇÃO  

 

 
Este estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de um curso inovador 

voltado para docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe (IFS), Campus Lagarto.  

A motivação para a escolha do IFS surgiu ao longo do Curso de Educação 

Empreendedora ofertado pela PUC-RJ e SEBRAE Nacional, na qual se pode vislumbrar 

É preciso partir de nossas 

possibilidades para sermos nós 

mesmos. O erro não está na 

imitação, mas na passividade 

com que se recebe a imitação ou 

na falta de análise ou de 

autocrítica. 

 

 [...] O homem é consciente e, 

na medida em que conhece, 

tende a se comprometer com a 

própria realidade. 

 

Paulo Freire, Educação e 

mudança. 
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no decorrer das atividades, a necessidade de renovar algumas abordagens no âmbito do 

empreendedorismo, considerando que o tema é tratado de forma sucinta em algumas 

disciplinas dos cursos de ensino médio, subsequente e superior. 

Lavieri (2010, p. 06) “O ensino do empreendedorismo não teve origem nas 

escolas regulares, como uma habilidade a mais a ser desenvolvida  nos alunos, nem nas 

discussões filosóficas dos educadores”. O autor cita ainda o distanciamento entre os 

profissionais preocupados com a educação e aqueles que procuram formar 

empreendedores.  

O IFS Campus Lagarto localiza-se na cidade de Lagarto (figura 01), na Região 

Centro-Sul do Estado de Sergipe. Foi criado em fevereiro de 1995, como Unidade 

Descentralizada de Ensino (denominada UNED ainda no contexto nacional dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica -CEFET), que a partir do ano de 2008 foram 

redimensionados como Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 

Figura 1- Indicação da Cidade de Lagarto. Fonte: www.google.com.br acesso em: 02  

mar. 2017. 

 

A instituição tem destaque na cidade de Lagarto e adjacências por oferecer 

diversos cursos nas modalidades de ensino técnico e tecnológico, representando 

oportunidades de desenvolvimento e ascensão profissional para centenas de estudantes 

matriculados.  

Possui cerca de 1.020 discentes distribuídos nos cursos de: Bacharelado em 

Física e Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI); Tecnólogo em Automação 

industrial; Ensino Médio Integrado em Edificações, Eletromecânica, Informática e 

Redes; Técnico subsequente em Edificações, Eletromecânica, Informática e Ensino a 

Distância. 
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Justificativa 

 

  Juntando o interesse dos docentes por formação continuada, com o 

aprendizado construído durante o curso de Educação Empreendedora, pensou-se em 

elaborar um projeto de curso inovador cujo título é ‘Desenvolvimento de técnicas 

empreendedoras’. Para tanto, buscou-se realizar um diagnóstico preliminar
1
.  

No âmbito do IFS (especificamente no Campus Lagarto) foi possível observar 

que alguns docentes esforçam-se para tratar sobre o tema empreendedorismo de maneira 

transversal em algumas disciplinas, mas a falta de capacitação se configura como um 

fator limitador.  

Desta forma as Instituições educacionais precisam estar consonantes com os 

desafios de colaborar com as trajetórias de formação humanística pautadas no 

desenvolvimento de competências e habilidades, ao tempo que preparam também para o 

mercado de trabalho e para a criação de novos empreendimentos, não só aproveitando o 

conhecimento de cursos no eixo de gestão, mas em uma maior amplitude de cursos e 

modalidades. Belloni (2009) sinaliza que: 

 

 

 

 

 

___________ 

1 
No período de novembro de 2016 a janeiro de 2017 foram realizadas pesquisas e dois encontros com 

estudos dirigidos com discentes do 4º ano do curso de edificações a convite de um professor da disciplina, 

cuja formação em engenharia não contemplava, segundo ele, o grau de atualização necessário para 

abordar a temática atualmente. Destas experiências foi possível observar a necessidade de cursos de 

capacitação tanto para discentes quanto para docentes. 

É preciso lembrar que o crescimento e diversificação da demanda de 

educação e formação faz parte das mudanças mais gerais e 

pressionam as instituições educacionais gerando dificuldades de 

atendimento eficiente através dos meios tradicionais, o que leva os 

sistemas a adotarem formas mais flexíveis de gestão em sua 

organização interna e nas estratégias de produção e distribuição dos 

currículos (IBIDEM, 2009, p.18). 
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Neste contexto surge a proposta do curso de capacitação para docentes 

“Desenvolvimento de trajetórias empreendedoras”, que tem por objetivo fomentar a 

educação empreendedora como possível caminho para trajetória dos discentes. 

O curso será norteado por um estudo preliminar, pautado em dados de campo 

coletados por meio de questionário a ser aplicado junto à comunidade de professores do 

IFS Campus Lagarto. 

Após a análise destes dados serão elencados os principais eixos do curso, 

partindo-se da valorização interdisciplinaridade e das experiências dos sujeitos, 

objetivando a possibilidade de construção de trajetórias empreendedoras.  

Os eixos do curso devem contemplar (em termos didáticos e de conteúdo 

transversal)  professores de diversas áreas do conhecimento que lecionem diferentes 

cursos, dentre eles: ensino médio, técnico integrado ou subsequente e ensino superior). 

Este trabalho está organizado em três capítulos. O capítulo I apresenta os 

objetivos, contextualização e apresentação do problema. Destaca-se como objetivo geral 

o fomento à educação empreendedora  através de uma proposta de curso de capacitação, 

com vistas a despertar a autopercepção em relação às trajetórias de vida e oportunidades 

de empreender. 

Pode-se observar no capítulo II o aporte teórico de autores que contribuem para 

a construção de referenciais importantes a cerca dos desafios da formação docente no 

ensino profissional e da educação empreendedora no contexto atual. O capítulo III 

articula o planejamento do curso e as etapas propostas, consonante com as demandas 

identificadas através dos diagnósticos realizados  junto à comunidade de docentes do 

IFS Campus Lagarto/SE. Desta forma, no capítulo final são apresentadas as 

considerações finais da pesquisa indicando aspectos importantes relacionados aos 

objetivos do estudo, sem a pretensão de esgotar as discussões sobre o tema.  

De sorte, espera-se que o leitor possa observar a relevância e a urgência da 

reflexão sobre o fomento à educação empreendedora e vislumbrar o grande desafio para 

educadores e educandos. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A educação empreendedora possibilita que alinhar as demandas do mercado a 

um novo paradigma de desenvolvimento.  
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Mesmo diante de perspectivas de ampliação de oportunidades e inovação o 

âmbito da educação pública brasileira ainda não converge para o ensino da educação 

empreendedora em diferentes níveis e modalidades de ensino, principalmente 

considerando-a como tema transversal e interdisciplinar. 

É neste contexto que Dolabela (2008) indica que “os valores do nosso ensino 

não sinalizam para o empreendedorismo, estando voltados, em todos os níveis para a 

formação de profissionais que irão buscar emprego no mercado de trabalho”. Uma 

realidade crítica considerando o acirramento da falta de postos formais de trabalho e as 

problemáticas relacionadas à gestão econômica do país.  

Neste sentido, dentre os problemas já enfrentados cotidianamente nas 

instituições públicas de ensino (como evasão, falta de recursos e capacitação docente) 

pode-se acrescentar o desafio de promover a autopercepção em docentes e discentes 

propiciando o desenvolvimento de atitudes empreendedoras que possam ampliar a 

capacitação, inovação e geração de novos negócios e renda.  O que necessita de 

investimentos e esforços públicos e privados que permitam um fluxo oportunidades na 

trajetória das pessoas enquanto sujeitos em contínuo processo de formação e nas 

organizações. 

Atualmente discutem-se quais seriam os novos paradigmas voltados à educação 

profissional que possam contemplar a formação humanística ao mesmo tempo em que 

proporcionem o desenvolvimento de habilidades, competências e conhecimentos 

voltados para o mercado de trabalho.  De acordo com Araújo et al (2012, p.33). 

 

Nos últimos anos, devido principalmente ao rápido avanço 

tecnológico aliado a sofisticação da economia e dos meios de 

produção e serviços, foi necessário uma formalização de 

conhecimentos que antes eram obtidas de forma empírica. Esses 

fatores levam ao que é chamado atualmente de ‘Era da inovação 

empreendedora’, ou simplesmente ‘Era do empreendedorismo’ 

(ARAÚJO et al, 2012, p. 33). 
 

Empreender não se aplica apenas na criação de um negócio. Mas engloba uma 

filosofia de vida proativa na qual pode ser desenvolvida inclusive para quem trabalha 

em uma organização, o intraempreendedor (SIQUEIRA; COSTA; SACRAMENTO, 

2017, p.74).  

A educação empreendedora pode desenvolver através de novas metodologias a 

reflexão dos docentes e discentes, a identificação de pontos fortes e fracos, ameaças e 
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oportunidades, o alinhamento de missão, valores e metas que possam auxilia-los no 

desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes essenciais ao empreendedor. 

Boa parte das Instituições de Ensino possui pouca autonomia para mudar a 

“apertada matriz curricular” proposta para cada série, principalmente no Ensino Médio 

Integrado. Desta forma torna-se um desafio: 

 

Refletir se o caminho que os discentes estão percorrendo condiz com 

pressupostos de formação humanista e profissional em termos de 

conhecimento, habilidades e atitudes, o que converge para o sentido 

de “competência” para o mercado de trabalho ou para empreender 

(SIQUEIRA, COSTA, SACRAMENTO, 2017, p.74).  

 
 

Existe a carência de valorização do empreendedorismo como tema transversal 

nos cursos formais. Nos cursos em que a disciplina é ministrada são necessárias novas 

abordagens e metodologias atualizadas para que possam atrair o interesse de docentes e 

discentes fomentando o diálogo com diferentes realidades. Na visão de Degen
2  

este 

docente deve ajudar quem quer ser empreendedor, mas muitas vezes este sujeito precisa 

ser instigado por questionamentos: “posso ser empreendedor?”, “posso aprender a 

empreender?”.  

Para tanto o docente necessita de novas perspectivas de formação, uma vez que 

pode ser considerado um facilitador, um coach, e não apenas um reprodutor de 

informações e conhecimentos. Para Mendes e Zaiden Filho (2012, p.56) é necessário 

ainda uma dose extra de motivação,  a “capacidade de enxergar as oportunidades em vez 

dos obstáculos”.  E para  Drucker (1987, p. 39) “A inovação é o instrumento específico 

do espírito empreendedor” . 

Neste contexto, um ambiente de crise política e econômica, impacta na 

motivação dos  docentes e discentes tanto em relação ao mercado de trabalho quanto na 

possibilidade de inovar ou criar um negócio. 

____________ 
2 

Ronald Degen é autor dos livros “O Empreendedor – Fundamentos da Iniciativa Empresarial” e “O 

Empreendedor – Empreender Como Opção de Carreira. 

 

Percebe-se a necessidade de reverter o estigma atrelado à crise que limita as 

potencialidades os discentes. A educação empreendedora surge então como um dos 

possíveis caminhos para fomentar o desenvolvimento de trajetórias de sucesso. 
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1.1 Problema 

 

Em estudo exploratório realizado junto à comunidade de docentes do IFS 

Campus Lagarto em março de 2017, pode-se observar que embora 90,9% dos docentes 

entrevistados considerem a abordagem sobre empreendedorismo necessária em todas as 

modalidades e níveis de cursos, 72.7% afirmam não ter conhecimentos atualizados 

sobre o tema por falta de capacitação. Deve-se considerar que várias áreas de formação 

não possuem em sua matriz curricular a disciplina empreendedorismo, salvo cursos 

como administração, gestão, entre outros, restando assim ao profissional procurar algum 

curso livre que possa ofertar capacitações neste âmbito.  

Dentre os docentes que afirmaram ter conhecimentos atualizados, 15,1% 

indicaram ter participado de cursos do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE).  

Neste contexto, em práticas de sala de aula 48,4% indicaram não abordar o 

tema empreendedorismo por diversos motivos: o tema não está incluindo no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) ou na ementa da disciplina; a temática da disciplina não 

oferece “diálogo” com o tema, falta de capacitação para abordar o tema, falta de tempo 

devido à carga horária apertada para abordar os conteúdos centrais, dentre outros 

aspectos.  

Em relação aos discentes, principalmente os concluintes do quarto período, o 

contexto também é semelhante. No período entre novembro de 2016  e janeiro de 2017 

foram realizadas pesquisas e dois encontros com estudos dirigidos com discentes do 4º 

ano do curso de edificações a convite de um professor da disciplina.  

Desta experiência pode-se notar a necessidade de buscar novas metodologias e 

abordagens autoperceptivas que fomentem nos jovens questionamentos sobre o 

empreendedorismo e suas carreiras. Desta forma os jovens poderão analisar suas visões 

e valores em contextos situacionais. 

Foram citados como obstáculos tanto para docentes quanto discentes, a falta de 

motivação para empreender em tempos de crise, a falta de capacitação, insegurança 

quanto as habilidades necessárias para abrir um negócio. 

Pautado nestas informações pode formular o projeto de curso 

“Desenvolvimento de trajetórias empreendedoras”. 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

-Fomentar através de uma proposta de curso de capacitação, a educação 

empreendedora como tema transversal e interdisciplinar, com vistas a despertar a 

autopercepção em relação às trajetórias de vida e oportunidades de empreender. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

-Identificar as demandas no tocante à temática “empreendedorismo” junto à 

comunidade de docentes do IFS Campus Lagarto/SE. 

-Coletar dados sobre o formato de curso ideal para as necessidades dos 

docentes do IFS. 

- Apresentar proposta de curso de acordo com as demandas dos docentes. 

 

 

1.3 Metodologia 

 

Trata-se de um estudo exploratório bibliográfico e de campo. Considera-se a 

proposta de pesquisa explicativa, uma vez que é originária da curiosidade exploratória 

do pesquisador, percorre os caminhos das causas inerentes ao fenômeno, que neste 

estudo é representado pelas práticas de consumo.  

A pesquisa explicativa “[...] é aquela que, além de registrar e analisar os 

fenômenos estudados busca identificar suas causas, seja através da aplicação do método 

experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos métodos 

qualitativos” (SEVERINO, 2008, p.123). Nesta perspectiva, Richardson esclarece que: 

 

O fenômeno tem características próprias e ocupa um lugar no tempo. 

Assim, o fenômeno existe, tem essência e é objeto do conhecimento 

científico. Se o pesquisador pensa. Em termos de fenômeno, sabe que, 

por definição, devem estudar os elementos que compõem o fenômeno 

(não precisa analisar todos, pode escolher alguns), suas características 

no tempo e no espaço (RICHARDSON, 2009, p.57). 

 

Quanto à natureza das fontes, destacam-se a pesquisa bibliográfica, documental 

e de campo, nas quais foram utilizados fontes primárias (documentos, leis, portarias e 

entrevistas) coletadas em veículos de comunicação como internet. Como fontes 

secundárias podem-se citar: questionários com questões abertas e registros fotográficos. 
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Primeiramente foram realizadas duas pesquisas diagnóstico, uma centrada nos 

discentes concluintes (turma do curso de edificações 4º semestre) e outra pautada na 

percepção dos docentes de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico- EBTT) de diversas 

áreas. Ambas as pesquisas foram devidamente autorizadas pelo gestor da instituição e 

com termo de livre e consentido assinalado pelos participantes. 

Desta forma buscou-se balizar o estudo no sentido de investigar primeiramente 

se o conteúdo sobre empreendedorismo é explanado em sala de aula (questionando 

docentes e discentes) e posteriormente quais seriam os obstáculos e demandas para que 

o tema pudesse ser amplamente abordado de forma transversal e interdisciplinar. A 

figura 02 apresenta um esquema das pesquisas diagnósticos para formulação da proposta 

do curso “Desenvolvimento de trajetórias empreendedoras”. 

 

 

Figura 02- Esquema de orientação das pesquisas diagnóstico.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

No tocante aos discentes optou-se pela turma do 4º período do Curso de 

Edificações, por esta enfrentar pressões para atingir rapidamente o êxito na carreira, seja 

no ingresso à universidade ou em um bom emprego, geralmente deixando para trás a 

possibilidade de tornar-se empreendedor (a) ao término do curso. 

 

1.3.1 Da pesquisa diagnóstico 1- Discentes 
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Foi realizada pesquisa com discentes do 4º período do curso de Edificações 

Vespertino. Do universo de 16 discentes participaram 14, dentre homens e mulheres 

com faixa etária entre 20 a 27 anos.  

Foram aplicados questionários com questões abertas durante a realização de 

dois encontros de estudos dirigidos sobre o tema “desenvolvendo trajetórias 

empreendedoras”. No tocante as questões elencadas no questionário (instrumento 01) 

foram solicitados dados pessoais como idade, sexo, estado civil, partindo-se 

posteriormente para perguntas voltadas ao perfil empreendedor , nível de motivação dos 

discentes em relação ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras e a 

possibilidade de criação de negócios. 

Por conseguinte, no segundo encontro, foi aplicado outro instrumento de coleta 

de dados (questionário) com vistas a observar a capacidade de planejamento e desejo de 

empreender dos jovens em tempos de crise. Optou-se por questões abertas que 

nortearam a análise SWOT (matriz fofa) pessoal dos discentes, além  do 

desenvolvimento da missão, visão, valores e metas. 

 Nesta oportunidade foi possível refletir ainda sobre os aspectos nos quais os 

alunos acreditam que colaboram (de forma positiva ou negativa) com a sociedade, e se 

aproveitam o “espaço escola” para traçar a trajetória do seu sucesso. 

Após a coleta pôde-se realizar a tabulação e análise dos dados. Este estudo 

diagnóstico 1- apresentou obstáculos e desafios vivenciados por docentes e discentes no 

âmbito das abordagens sobre empreendedorismo, indicando a necessidade de 

capacitação dos docentes para que possam ainda no início dos cursos desenvolverem 

temáticas voltadas ao desenvolvimento de trajetórias empreendedoras. 

 

 

 

1.3.2 Da pesquisa diagnóstico 2- Docentes 

 

Na trajetória deste curso de Pós-Graduação em Educação Empreendedora 

várias questões foram suscitadas. Tais questões fomentaram a reflexão dos profissionais 

envolvidos no tocante a seus papéis enquanto educadores e a realidade contextual em 

que estão inseridos. Mas por vezes a percepção do profissional não é semelhante a dos 

demais colegas. Desta forma, foi realizada pesquisa diagnóstico visando obter mais 
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informações para subsidiar o projeto de curso inovador proposto como resultado deste 

trabalho de conclusão de curso. O questionário com questões abertas foi aplicado 

durante a realização de encontro pedagógico ocorrido em março de 2017. Além de 

questões sobre o perfil dos docentes foram elencadas as seguintes questões: 

a) Cursou alguma capacitação ou disciplina sobre empreendedorismo? Qual? 

b) Aborda o tema “empreendedorismo” transversalmente ou em alguma 

disciplina específica? Em caso positivo ou negativo  qual o principal obstáculo para 

incluir o tema em suas aulas? 

c) Considera a abordagem sobre “empreendedorismo” como necessária em 

todas as modalidades e níveis de cursos do IFS? Por quê?  

d) Considera seus conhecimentos atualizados em relação ao tema 

“empreendedorismo”? 

e) Caso o IFS possa ofertar um curso de capacitação para docentes você 

gostaria de participar? Qual seria a melhor modalidade (presencial, semipresencial, 

EaD)? 

Participaram 38% (33 docentes) do universo de 87 professores efetivos e 7 

substitutos. A maioria (54,5%) tem faixa etária entre 39 e 50 anos, sendo do sexo 

masculino. Quanto às áreas de formação pode-se observar no quadro a seguir:  

Quadro 01 – Áreas de formação dos docentes  

Áreas de formação % 

Engenharias  (elétrica, mecânica, civil, cartográfica) 39,9% 

Física, matemática, química  18,1% 

Português, inglês, espanhol. 6,06% 

Administração.  3,03% 

Arquitetura e urbanismo  12,1% 

Geografia  3,03% 

Ciências da computação  12,1% 

Não respondeu  6,0% 

Obs: o indicador de formação é diretamente relacionado aos cursos ofertados pela instituição, 

deve-se a este motivo  o maior percentual de  docentes  engenheiros.  

 

Cerca de 54,5% dos docentes entrevistados possuem mestrado, 24,2% pós-

graduação lato sensu, sendo que 3,03%  são apenas graduados e 6,%  possuem pós-

doutorado.  

Um dado importante indica que 78,7% dos docentes lecionam apenas no 

Ensino Médio integrado, enquanto 57,5% também lecionam no Ensino técnico 
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subsequente e 60,6% também lecionam no Ensino Superior (Licenciatura em Física, 

Bacharelado em Sistema de Informação e Tecnólogo em Automação Industrial). 

Após a coleta de dados foi possível identificar os principais obstáculos 

enfrentados pelos docentes no tocante ao ensino de empreendedorismo e qual 

modalidade seria mais adequada para formulação de um curso em ‘Desenvolvimento de 

trajetórias empreendedoras’. Estes esforços segundo Moraes (1997, p. 86) “pressupõe 

um novo estilo de diagnóstico, procedimentos metodológicos que permitam apreender o 

rela em suas múltiplas dimensões, ajudando a identificar necessidades concretas [...]”. 

A ausência de disciplinas voltadas ao desenvolvimento de habilidades 

empreendedoras e criação de negócios também foi citada como um obstáculo. O 

planejamento das aulas seguem geralmente as ementas curriculares propostas nos Planos 

Político Pedagógicos dos cursos, assim os docentes observam a necessidade de 

atualização de algumas destas matrizes e ementas, com vistas adequar o conteúdo a 

explanado, preparando o discente não só para o mercado de trabalho, mas também 

fomentando a criação de novos negócios e inovações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

A educação empreendedora que desponta hoje como uma oportunidade para o 

desenvolvimento das pessoas e organizações nasceu de esforços que fundamentaram 

com arcabouços teóricos e práticos o constructo “empreendedorismo”. 
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A partir das mudanças locais e globais ocorridas principalmente no Século XX 

pode ampliar consideravelmente as ideias preconizadas pelos teóricos e pioneiros. Neste 

capítulo II podem ser observados aspectos históricos relacionados ao empreendedorismo 

e posteriormente reflexões sobre os desafios da educação empreendedora. 

Por conseguinte, relacionam-se estes desafios à formação docente e o ensino 

profissional, considerando que para alcançar a amplitude vislumbrada no 

desenvolvimento de trajetórias empreendedora faz necessário motivar, capacitar e 

qualificar os profissionais, para que possam se autoperceberem com agentes de 

mudanças na sociedade. 

Para Mendes e Zaiden Filho (2012, p. 52) a atividade empreendedora existe 

desde os primórdios da civilização humana, mas a maneira como a entendemos, hoje é 

recente e ampla.  

Vários foram os estudiosos que contribuíram com a construção do 

empreendedorismo como atividade empresária, arcabouço teórico, práticas e 

metodologias voltadas à educação empreendedora.  

Destaca-se que os pioneiros Richard Cantillon (1680-1734) e Jean Batiste Say 

(1767-1832) colaboram cada um a sua época, para a ampliação do empreendedorismo 

na Europa. No século XVII Richard Cantillon buscou definir a função empreendedora, 

indicando as ações de compra de matéria-prima, investimento de capital  como 

atividades inerentes ao empreendedor. 

Por volta de 1800 os termos “empreendedor” (entrepreneur) ganhou força pela 

abordagem do economista Jean Batiste Say (1767-1832), que buscava diferenciar o 

empreendedor (um gerador de riquezas) das demais pessoas que não tinham  esta 

“capacidade”. 

 

 

 

 

Figura 03 -  Precursores do empreendedorismo. 

Fonte: www.google.com.br.Acesso em: 18 mai. 2017. 

http://www.google.com.br.acesso/


24 

 

Dentre algumas teorias relacionadas ao empreendedorismo pode-se destacar a  

Teoria econômica com os representantes Richard Cantillon, Jean Baptiste Say e Joseph 

Schumpeter (figura n. 03). A teoria comportamental, com contribuições  de Max Weber 

e David McClelland. 

O desenvolvimento do empreendedorismo recebeu influências também das 

Teorias da Administração considerando também aspectos pessoais, sociológicos, 

organizacionais e ambientais, lembrando que as organizações são formadas por tarefas, 

estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia.  

Empreender no século XIX e início do século XX significava realizar grandes 

projetos a exemplos de rodovias, fábricas têxteis ou abrir pequenos negócios geralmente 

empresas familiares. Destaca-se neste período o pioneiro Francesco Matarazzo que 

possuía mais de 200 fábricas, Herman Theodor Lundgren fundador das casas 

Pernambucanas, rede varejista brasileira fundada em 1908 na cidade do Recife, Delmiro 

Gouveia fundador da Companhia Agro-Fabril Mercantil e outros empreendimentos  na 

Mesorregião do Sertão Alagoano no início do século XX. 

 

Delmiro Gouveia, foi um herói em seu tempo. De sua visão 

empresarial originou-se, no início do século XX, a formação do 

primeiro pólo industrial do Nordeste brasileiro junto com a 

implantação da primeira indústria têxtil no sertão alagoano. A Cia. 

Agro Fabril Mercantil começou a funcionar em 05 de junho de 1914, 

no dia em que comemorava mais um aniversário do seu fundador, na 

distante Vila da Pedra, hoje município de Delmiro Gouveia. [...] Com 

a implantação desta fábrica, o lugarejo inabitado da Pedra, prosperou, 

ganhou posto telegráfico, estradas e os primeiros automóveis. No 

primeiro ano de funcionamento a fábrica empregava mais de 800 

operários (homens e mulheres) produzindo diariamente mais de dois 

mil carretéis de linhas para costura, rendas e bordados (Fonte: 

http://www.fabricadapedra.com.br/a-fabrica/historia/. Acesso em: 03  

jun. 2017.). 
 

 

Em meados do Século XX, pequenas empresas já vislumbravam um futuro de 

sucesso. Empreendedores como o casal formado pelo Sr. Pelegrino J. Donato e D. Luiza 

Trajano Donato (Magazine Luiza), Valentim dos Santos Diniz (pai de Abílio Diniz) que 

iniciou em 1948 a então doceira que “gestou” o Grupo Pão de Açúcar e o Sr. Samuel 

Klein,  fundador das Casas Bahia, acreditavam em horizontes de oportunidades mesmo 

em um pais com instabilidades econômicas e políticas recorrentes.  

http://www.fabricadapedra.com.br/a-fabrica/historia/
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Nesta trajetória, na década de 1960, no âmbito conceitual, K.Knight e Peter 

Ducker introduziram o sentido de risco no contexto dos empreendedores,  visto que os 

empreendedores investem em negócios cujas variáveis podem ser controláveis 

(variáveis internas- organizacionais) e incontroláveis (variáveis externas-ambientais). 

Mas foi somente nos anos 90, no período pós-ditadura e com a abertura econômica, 

entrada de capital estrangeiro e aumento da competitividade, que a cultura 

empreendedora cresceu no país. 

Um grande fomentador desta ampliação foi o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE, que iniciou juntamente com outras instituições 

ações de incentivo à inovação e criação de novos negócios. Merece destaque também a 

ampliação da educação empreendedora no Brasil. Ainda na década de 1981, o professor 

Ronald Jean Degen auxiliou na criação do curso “Novos negócios” considerado como 

importante passo para o ensino de empreendedorismo no Brasil. 

Atualmente autores como Fernando Dolabela e José Carlos Assis Dornelas são 

reconhecidos pela criação de obras sobre empreendedorismo adotadas em várias 

instituições de ensino e universidades. 

Vale destacar o sucesso de empreendedores da “era digital”, jovens habilidosos 

e de perfil arrojado (figura  04) que visualizam oportunidades inovadoras que ao serem 

incorporadas ao mercado  tornam-se necessárias no dia a dia dos consumidores, 

novidades que a décadas atrás pareciam impossíveis de serem implementadas. 

 

 

 

2.1 Desafios da educação empreendedora 

 

Estudiosos da educação indicam que um novo paradigma emergente  precisará 

promover  o diálogo e a visão sistêmica. Segundo Moraes (1997, p. 86) ”uma nova 

proposta pedagógica terá de envolver a definição de estratégias globalizantes, orgânicas 

e dinâmicas [...] isso requer um pensamento com muita flexibilidade, criatividade e 

Figura 04 -  Empreendedores de sucesso no mercado de novas 

tecnologias . Fonte: www.google.com.br.Acesso em: 18 mai. 2017. 

http://www.google.com.br.acesso/
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grande capacidade inovadora”. Ideias consonantes com aspectos da educação 

empreendedora, visto que segundo Lopes (2010, p. 29): 

 

Essa educação enfatiza o uso intenso de metodologias de ensino que 

permitam aprender fazendo e se caracteriza por isso, pois o indivíduo 

se defronta com eventos críticos que o forçam a pensar de maneira 

diferente, buscando saídas e alternativas, ou seja, aprendendo com a 

experiência, com o processo (LOPES, 2010, p. 29). 

 

Partindo-se do pressuposto de que havendo interesse e acesso à informação, 

todas as pessoas podem desenvolver atitudes, habilidades e comportamentos 

empreendedores, torna-se necessário distinguir os diferentes objetivos da educação 

empreendedora. 

Pode-se influenciar as pessoas a desenvolverem atitudes empreendedoras 

mesmo sem abrir um negócio ou como intrapreneur  no interior das organizações; 

auxiliar empreendedores na abertura de novos negócios e na busca por inovações e 

oportunidades, ou mesmo para aumentar o expertise de empresários que desejam 

potencializar seus negócios alcançando vantagens competitivas.  

Para Dornelas (2008) "empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que, em conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades" 

enfatiza. Este processo inicia-se quando pessoas reconhecem uma lacuna ou vislumbram 

uma oportunidade, seja criando um novo produto ou serviço. Ou desenvolver atitudes 

empreendedoras nas organizações nas quais estão inseridos. 

Fernando Dolabela renomado estudioso no âmbito do empreendedorismo, 

destaca a criação de metodologias voltadas a chamada “pedagogia empreendedora”: 

 

Não se trata de uma estratégia pedagógica destinada exclusivamente a 

preparar os alunos para criar uma empresa. Ela desenvolve o potencial 

dos alunos para serem empreendedores em qualquer atividade que 

escolherem: empregados do governo, do terceiro setor, de grandes 

empresas, pesquisadores, artistas, etc. E também, evidentemente, para 

serem proprietários de uma empresa, se esta for a sua escolha. Cabe 

ao aluno, e somente a ele, fazer opções profissionais e decidir que tipo 

de empreendedor irá ser. 

Com uma abordagem acentuadamente humanista, a metodologia elege 

como tema central não o enriquecimento pessoal, mas a preparação do 

indivíduo para participar ativamente da construção do 

desenvolvimento social, com vistas à melhoria de vida da população e 

eliminação da exclusão social. 
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(https://fernandodolabela.wordpress.com/servicos-

oferecidos/pedagogia-empreendedora/>. Acesso em: 12  mai. 2017.) 

 

Diante do exposto nota-se a necessidade de maior apoio público e privado para 

que a educação empreendedora possa ser ampliada em diferentes níveis e modalidades 

de ensino. Para tanto faz-se necessário investimentos em formação docente, estrutura e 

formulação de novas metodologias que inter-relacione teoria e prática. Segundo Degen 

(2008, p. 18) os jovens formados em escolas técnicas (a exemplo dos institutos federais) 

e nas universidades estão preparados para o empreendedorismo de oportunidade: 

 

Eles têm a necessária capacidade técnica, a maturidade profissional e 

a experiência para visualizarem e desenvolverem as oportunidades de 

negócio. É nesse ponto, que a maioria necessita do apoio e da 

orientação de um curso de empreendedorismo para ajudá-los no 

desenvolvimento de oportunidades de negócio voltadas para o 

desenvolvimento sustentável e para a redução da pobreza. 

 

A educação empreendedora depara-se com críticas ao entendimento de que o 

perfil voltado para oportunidades do mercado torna a escola mercantilista, não 

comprometida com o saber científico sistematizado e humanístico. Pacheco (2012, p. 

12) indica que “tal perspectiva supõe uma aceitação do mercado como instrumento 

regulador da sociabilidade, em vez  de afirmar a centralidade no ser humano e em suas 

relações com a natureza. Contudo o autor esclarece que: 

 

A preparação para o trabalho não é a preparação para o emprego, mas 

a formação omnilateral (em todos os aspectos) para compreensão do 

mundo do trabalho e inserção crítica e atuante na sociedade, inclusive 

nas atividades produtivas, em um mundo em rápida transformação 

científica e tecnológica. (IBIDEM, 2012, p. 9). 

 

Não se pode esquecer que tanto a educação empreendedora quanto a base do 

ensino profissional compreendem o trabalho como princípio educativo para 

desenvolvimento de seus objetivos e foco para que discente e docente sejam agentes de 

mudança na sociedade: 

 

[...] equivale dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, 

por isso, apropria-se  dela e pode transformá-la. Equivale dizer, ainda 

que somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade. Em síntese, 

o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material 

e social. [..] Portanto a educação profissional não é meramente 

https://fernandodolabela.wordpress.com/servicos-oferecidos/pedagogia-empreendedora/
https://fernandodolabela.wordpress.com/servicos-oferecidos/pedagogia-empreendedora/
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ensinar a fazer e preparar  para o mercado de trabalho, mas é 

proporcionar a compreensão das dinâmicas  sócio produtivas  das 

sociedades modernas [...] (PACHECO, 2012, 67). 

 

Neste contexto os desafios da educação empreendedora perpassam também 

pelos meandros da formação docente e suas práxis.  

 

2.2 Ensino profissional e formação docente 

 

Segundo informações do Ministério da Educação (MEC) a educação 

profissional tecnológica em suas diferentes modalidades “objetiva garantir aos cidadãos 

o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção 

em setores profissionais [...]”. Destacando-se como objetivos: 

 

Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 

compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; 

Incentivar a produção a inovação científico-tecnológica, e suas 

respectivas aplicações no mundo do trabalho; †  

Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e 

específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e 

serviços; Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, 

econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e 

incorporação de novas tecnologias; Promover a capacidade de 

continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de 

trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos 

de pós-graduação; Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a atualização permanente dos cursos e seus 

currículos; Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão 

de curso e da respectiva organização curricular (Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/tema1.pdf>. Acesso em: 

11 mai. 2017). 
 

 

Atualmente a formação continuada dos profissionais da educação tornou-se 

essencial para os processos de desenvolvimento dos sujeitos e mudanças da sociedade, 

uma vez que o sentido de formação contínua ao longo da vida (lifelong learning) 

configura-se como realidade. 

 

Cabe ao professor manter-se qualificado para que possa atender as 

necessidades de seus alunos bem como da sociedade. Uma vez que, o 

mercado de trabalho busca o profissional melhor qualificado, flexível 

e disposto para enfrentar os desafios a ele proposto, visando uma 

melhoria na educação e no ensino. Portanto apenas a formação inicial 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/tema1.pdf
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não é suficiente para a garantia da qualificação dos professores na 

atualidade  (KOGUT; MILEO, 2009, p.4948). 
 

 

Percebe-se no capítulo 01 que o IFS Campus Lagarto, assim como várias outros 

Institutos Federais possuem professores de formações diferenciadas, inclusive contando 

com número expressivo de professores engenheiros ou da área de ciências exatas. Neste 

contexto, os desafios e práticas cotidianas em sala de aulas são diferenciados. Os 

saberes experienciais  são muitas vezes colocados em segundo plano frente à rigidez das 

matrizes curriculares que não dialogam com a realidade. De acordo com Tardif (2014, p. 

49)   “os saberes não se encontram sistematizados em doutrinas e teorias. São saberes 

práticos [...] e formam um conjunto de representações a partir das quais os professores 

interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana [...]”. 

Este é uma proposição fecunda considerando a possibilidade dos docentes 

motivados e capacitados valorizarem seus saberes experienciais e os saberes dos 

discentes para iniciarem processos de reflexão a cerca das trajetórias empreendedoras. 

Para tanto são necessárias ferramentas e metodologias participativas, da quais o sujeito 

seja visto como agente e não como receptor de informações das quais não observa 

oportunidade de desenvolvimento nem aplicabilidade. 

Por vezes alguns docentes se deparam com a necessidade de lecionar 

disciplinas das quais não se consideram preparados, necessitando assim do aporte de 

cursos de capacitação e qualificação, assim como foi citado por vários docentes na 

“pesquisa diagnóstico 2” apresentada no campo “metodologia”. Nota-se também que 

por conta da carga horária de trabalho e tarefas da vida pessoal, os professores 

necessitam de cursos de capacitação flexíveis, que façam uso de plataformas EaD e 

encontros presenciais consonantes com suas atividades laborais.  

Os desafios da formação docente e o ensino profissional  são temas de debates 

tanto da academia quanto das instituições educacionais. Cada vez mais os docentes 

vivenciam a busca por qualificação no intuito de “dar conta” das inúmeras variáveis que 

tornam cada vez mais complexa a relação entre ensino e aprendizagem, principalmente 

no tocante as práxis voltadas para o mundo do trabalho. Docentes que não foram 

apresentados a conteúdos relacionados ao empreendedorismo ou educação 

empreendedora durante sua graduação ou pós-graduação, não sentiu-se motivado em 

fazer cursos sobre a temática, nem vivenciou experiências relacionadas a empresas e 
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negócios, poderá apresentar dificuldades em abordar o tema em suas aulas, pois falta-lhe 

conhecimento adquirido, concreto e metodológico. 

Estas dissonâncias poderão ser minimizadas com aporte de leituras e 

capacitação voltada à educação empreendedora, além da troca de experiências com 

outros profissionais, instâncias de apoio como o SEBRAE e sobre tudo capacitação, 

considerando que os objetivos da instituição “escola” perpassam pela qualidade do 

trabalho do professor. 

 

Instituição social fundamental que se encontra situadas no próprio 

cerne do desenvolvimento das sociedades atuais, a escola se baseia, 

em sua realidade cotidiana, no trabalho dos professores, os quais em 

suas interações concretas com os alunos, assumem as principais 

missões dessa instituição. Ora, quais são os saberes que servem de 

base aos professores para realizarem sem trabalho? (TARDIF, 2014, 

prefácio). 

 

No bojo dos questionamentos propostos por Tardif, estendendo-os a reflexão 

sobre educação empreendedora: quais seriam os saberes necessários que que os docentes 

possam fomentar a educação empreendedora de forma transversal e interdisciplinar?  

Então a ação de um docente é a ação de quem: 

 

Possui uma ideia, uma representação geral do objetivo que quer 

atingir; Possui um conhecimento adquirido e concreto sobre o 

material com o qual trabalha; Age baseando-se na tradição e em 

receitas de efeito comprovado [práticas]; Age afiando-se também em 

sua habilidade pessoal e finalmente, age guiando-se  por suas  

experiências, fonte de bons hábitos (IBIDEM, 2014, p. 159) 
 

 

A formação especializada, humanística, reflexiva e continuada permite que o 

professor desenvolva habilidades, competências e atitudes, para que este possa agir 

didática e pedagogicamente diante das situações que emergem do cotidiano, visto que: 

 

[...] os interesses e necessidades do aluno são determinados pela 

sociedade. Daí a importância  de um professor bem formado, com 

boas condições de trabalho, que possa interpretar essa síntese 

concretizada nos alunos e interagir com ela. Além  disso [no bojo 

das palavras de Dermeval Saviani] o professor precisa ter bom 

conhecimento do tipo de sociedade em que vive, de modo que 

compreenda  o papel da escola. Deve ainda dominar os recursos 

didáticos e sentir-se envolvido e empenhado no trabalho que exerce 

(FRANCO, 2012, p. 83). 
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Desta forma, o espaço escola não é uma instituição fechada aos processos de 

mudanças globais e locais, pelo contrário, deve acompanhar de forma reflexiva os 

desafios da formação discente e docente no sentido de ampliar conhecimentos 

consonantes com a aplicabilidade na vida e no mundo do trabalho, valorizando as 

experiências  dos sujeitos envolvidos. 

 

Assim, valorizando a experiência e a reflexão na experiência, 

conforme Dewey, o conhecimento tácito, conforme Luria e Polanyi, 

e Schön propõe uma formação profissional baseada  numa 

epistemologia da prática, ou seja, na valorização da prática  

profissional como momento de construção do conhecimento, através 

da reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento do 

conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais 

encontram em ato. Esse conhecimento na ação é conhecido como 

tácito, implícito, interiorizado, que está na ação e que, portanto não 

a precede (PIMENTA, 2006, p. 19-20). 

 

Em outro enfoque destaca também aqueles que não vislumbram a necessidade 

de reflexão sobre sua própria trajetória profissional e suas práticas em sala de aula, o 

que configura-se uma realidade difícil pois o docente não “enxerga” a necessidade de 

capacitação e qualificação contínuas.  Desta forma, profissional estável acomoda-se na 

zona de conforto de sua formação e não observa perspectivas de desenvolvimento nem 

para si, nem para seus alunos e para instituição da qual faz parte. Ghedin esclarece a 

necessidade de retirar os sujeitos da zona de conforto, desinstalar a “acomodação 

emergente de um mecanismo inconsciente” (GHEDIN, 2006, p. 148), tal como pode 

ocorrer com a motivação para empreender. 

 

Quem não se sentir atraído pela vontade de mudar e de inovar  não 

será autônomo; continuará dependente, tendo-se concedido a si 

mesmo tornar-se uma coisa (Alarcão, 1996). A possibilidade de 

mudança criativa e qualitativa passa pela instauração de um processo 

reflexivo-crítico. Isto quer dizer que a reflexão não é fim em si 

mesma, mas um meio possível e necessário para que possamos operar 

um processo de mudança no modo de ser da educação.  Ninguém deve 

ser obrigado a ser reflexivo, embora todos devam ser estimulados a 

sê-lo. Nós estamos propondo que tal processo tenha início pelo ensino 

em todos os níveis. Mas tal fato há de iniciar-se, primeiramente pelo 

próprio professor. Se não há um professor com postura reflexiva, 

como podemos esperar alunos reflexivos? A introdução de 

metodologias de formação reflexiva no nível dos alunos e dos 

professores tem de ser progressiva e atender  à maturidade dos 
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sujeitos envolvidos. É um processo que requer paciência, pois os 

resultados não são visíveis a curto prazo (GHEDIN, 2006, p. 147). 

 

Diante da falta de motivação dos profissionais da educação no tocante a 

necessidade de qualificação contínua, vários incentivos podem vir a motiva-los, desde 

acréscimos salariais, bolsas de estudo e pesquisa ou mesmo ascensão a novos cargos. 

Mas alguns imperativos apresentam-se como grandes motivadores:  

●A concorrência no mercado de trabalho no quais profissionais cada vez mais 

capacitados disputam vagas de trabalho. Optar por não se capacitar pode representar 

dificuldades de manter níveis de empregabilidade e renda; 

●A ampliação da rede de comunicação mundial (a exemplo da internet) faz 

com que os alunos estejam conectados com variados canais de informação, o que insere 

o professor no contexto de também buscar conhecimento para subsidiar um diálogo 

atualizado do ponto de vista teórico e prático, além das demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho; 

●Adequação aos processos de capacitação indicados pelos empregadores e 

novas diretrizes: Insere o profissional de forma coercitiva na quase “obrigação” de 

qualificar-se com vistas ao atendimento das novas tecnologias e práticas.  

●Valorização entre os pares: Qualificar-se representa atualizar conhecimentos, 

metodologias e refletir sobre suas necessidades enquanto docente e nas necessidades dos 

alunos enquanto educandos. Este processo é deve ser continuado, e pode receber o 

aporte de profissionais de áreas e formação diferenciadas, exercitando assim a prática da 

interdisciplinaridade.  Na rede Federal de institutos (IF) o reconhecimento de saberes e 

competências (RSC) pode ser considerado um exemplo de fomento a capacitação e 

qualificação de docentes.  

 

Conceitua-se Reconhecimento de Saberes e Competências o processo 

de seleção pelo qual são reconhecidos os conhecimentos e habilidades 

desenvolvidos a partir da experiência individual e profissional, bem 

como no exercício das atividades realizadas no âmbito acadêmico, 

para efeito do disposto no artigo 18 da Lei nº 12.772/2012. Disponível 

em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=down

load&alias=15833-resolucao-ifes-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 11  

mai. 2017. 
 

A capacitação aqui proposta visa o fomento de metodologias que permitam aos 

docentes a “ancoragem” que permita uma orientação de como desenvolver a 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15833-resolucao-ifes-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15833-resolucao-ifes-pdf&Itemid=30192
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autopercepção e o desenvolvimento de trajetórias empreendedoras para diferentes 

públicos discentes, o que perpassa  pelo exercício de reflexão do próprio docente como 

vimos em trechos anteriores neste capítulo, considerando que: 

 
Quando educamos, temos uma ideia geral do termo do processo de 

formação, mas essa ideia pode nos orientar apenas de maneira global; 

cabe-nos julgar nessa ou naquela circunstância, se a situação é 

conforme ou não a essa orientação (TARDIF, 2014 colocar p.160). 

 

Desta forma, esta proposta de curso ‘Desenvolvimento de trajetórias 

empreendedoras’ pauta-se na demanda dos docentes do IFS Campus Lagarto e busca 

fomentar a educação empreendedora como tema transversal e interdisciplinar, com 

vistas a despertar a autopercepção em relação às trajetórias de vida e oportunidades de 

empreender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIVISÃO DOS MÓDULOS, PROCEDIMENTOS  E MEDIAÇÕES 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as propostas metodológicas, a 

organização do curso e as mediações previstas.  Outro aspecto abordado fazer referência  

a carga horária,  avaliações e resultados esperados. A apresentação  detalhada da 

proposta do curso em formato de tabela no “Apêndice- A”. 



34 

 

Partindo da pesquisa diagnóstico realizada com docentes do IFS Campus 

Lagarto (público alvo), pode-se observar que a maioria (27,2%) prefere curso seja a 

distância (EaD), seguida pelos que optação pela modalidade presencial 24,2%, e 

semipresencial 21,2%, destacando que só gostariam de participar se a temática tivesse 

correlação com as práticas do dia a dia e tivesse consonância com seus horários. Sabe-se 

então que boa parte dos docentes da escola poderá não frequentar o curso devido à 

necessidade de lecionar suas aulas, a não ser que o curso ocorra nos dias de sábado. 

Ao conversar com o gestor do Campus Lagarto, o mesmo indicou que é 

possível criar um curso EaD, mas este precisará de recursos para construção do espaço 

virtual de aprendizagem. Neste sentido, atualmente a proposta de curso presencial teria 

mais possibilidades de ser implementada em curso prazo.  

O curso “Desenvolvimento de trajetórias empreendedoras” terá duração de um 

semestre (12 encontros de 2 horas) sendo 01 encontro por quinzena, 24 horas 

presenciais e 52 para execução de tarefas, pesquisas, participação em fórum via 

facebook e formulação do artigo ao término do curso, que no geral terá carga horária de 

76h. Para participar do curso o professor solicitará liberação de sua chefia imediata para 

estar presente nas aulas, caso necessite ausentar-se em dia de aula, esta precisará ser 

reposta, pois as datas das aulas não serão modificadas devido à impossibilidade de 

algum participante não puder comparecer. Serão ofertadas 40 vagas para professores de 

diversas áreas. Futuramente poderão ser abertas inscrições para técnicos administrativos. 

Na ocasião da inscrição o professor preencherá um formulário com seus dados 

pessoais, apresentará a autorização por escrito de seu chefe imediato autorizando sua 

participação no curso e responderá um questionário que servirá de subsídio para alinhar 

o conteúdo as expectativas e necessidades dos discentes-professores, exemplo, se a 

turma tiver muitos docentes da área de exatas, talvez precise explorar mais o lado 

lúdico. 

Esta proposta de curso será norteada pela abordagem de Malcolm Knowles 

(1927-1997) educador norte-americano que colaborou de forma brilhante com estudos 

voltados para educação de adultos (andragogia). No modelo andragógico proposto por 

Knowles em seu livro. “A prática moderna de Educação de Adultos: Pedagogia vs 

Andragogia” (1970) valoriza os seguintes pontos: autonomia, experiência, aplicação 

para a aprendizagem e motivação para aprender, aspectos importantes para cursos 

voltados para adultos. 
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O curso tem como objetivo o fomento a educação empreendedora como tema 

transversal e interdisciplinar, e o incentivo à criação de metodologias e materiais 

didáticos que “despertem” a autopercepção dos docentes e discentes em relação as suas 

trajetórias de vida perpassando pelas oportunidades de empreender. Os módulos serão 

organizados em abordagens da metodologia Ciclo de Aprendizagem Vivencial CAV- 

considerando pertinente a valorização das experiências em cursos para adultos.  

Será valorizada também a abordagem em torno da inovação, 

empreendedorismo e negócios considerando que: 

 

Algumas organizações têm estimulado o desenvolvimento de 

empreendedores coorporativos, pois a inovação é a principal fonte de 

diferencial competitivo no mundo globalizado. A inovação, 

entretanto, é notadamente mais bem sucedida e implementada quando 

o autor da ideia é também o responsável  por dissemina-la e conduzir 

o projeto adiante. Assim a criatividade, dissociada de ação 

empreendedora, não basta (KNIGHT,1987 apud LAVIERI,2010, p. 

12). 
 

 

Neste tocante, a interdisciplinaridade consoante ao curso pode ser considerada 

como “prática de descentração”, termo citado por Olga Pombo no artigo ‘Epistemologia 

da interdisciplinaridade’ ao indicar problemas complexos “[...] impossíveis de reduzir às 

disciplinas tradicionais” (2003, p.09), visto que: 

 

[...] a interdisciplinaridade pode aqui ser dita descentrada. Não há 

então propriamente uma disciplina que constitua o ponto de partida ou 

de irradiação do problema ou que seja sequer o ponto de chegada do 

trabalho interdisciplinar (POMBO, 2003, p.09). 
 

 

Em consonância Leff, (In. PHILIPPI Jr. et al, 2000, p.22) sinaliza que um 

estudo interdisciplinar “[...] implica assim em um processo de inter-relação de 

processos, conhecimentos e práticas que transborda e transcende o campo da pesquisa e 

do ensino no que se refere estritamente às disciplinas científicas e a suas possíveis 

articulações. ” 

Neste contexto os docentes de diferentes áreas de formação poderão se sentir 

acolhidos para desenvolverem as atividades, e posteriormente poderem se considerar 

como multiplicadores da educação empreendedora e agentes de desenvolvimento de 

trajetórias de sucesso. 
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O curso será dividido em seis módulos distribuídos em seis meses, sendo o mês 

final destinado às pesquisas de campo e/ou formulação de um artigo relacionado a uma 

temática abordada no curso. Poderão ser realizadas também visitas técnica e um 

seminário aberto à comunidade a depender da disponibilidade dos discentes-professores. 

As aulas serão realizadas no IFS Campus Lagarto ou no Prédio do PRONATEC em 

Aracaju. Além do facilitador do curso, haverá necessidade de algumas pessoas para 

compor uma equipe de apoio, que poderão ser estagiários por exemplo, vide apêndice 

“A”. 

 

3.1 Avaliações  

 

 

As avaliações ocorrerão como forma de verificação do nível de disciplina, 

motivação e assimilação dos participantes, e não propriamente com intuito de pontuação 

meramente prática para que os participantes consigam um certificado.  

Serão consideradas participação e presença em sala (assiduidade), criatividade, 

espírito de equipe, além da pontuação descrita para cada atividade. Só receberá 

certificado os participantes que atingirem média acima de 6,0 e assiduidade de 75%. 

Serão considerados para justificativa de faltas  documentos oficiais como atestados de 

comparecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Resultados esperados  

 

 

Espera-se que ao término do curso “Desenvolvimento de trajetórias 

empreendedoras”, tanto participantes quanto a equipe envolvida em sua elaboração 

tenham alcançado o objetivo principal do curso: 
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-Sintam-se contemplados em participar do curso, valorizando-o como 

experiência exitosa em sua vida profissional e pessoal; 

-Se observem como agentes de mudanças contextuais ao fomentar a educação 

empreendedora como tema transversal e interdisciplinar; 

-Possam utilizar e ou/criar metodologias e materiais didáticos que “despertem” 

a autopercepção dos discentes em relação as suas trajetórias de vida perpassando pelas 

oportunidades de empreender. 

Para a Instituição apresenta uma oportunidade de desenvolver a educação 

empreendedora junto a seus colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

O estudo permitiu observar a necessidade de buscar novas metodologias e 

abordagens autoperceptivas capazes de motivar e provocar a reflexão sobre o 

desenvolvimento de trajetórias empreendedoras em discentes e docentes. Concernente 

aos limites da pesquisa foi possível conhecer as principais dificuldades dos docentes em 
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relação ao ensino de temáticas relacionadas ao empreendedorismo no cotidiano das 

aulas. 

Por vezes alguns docentes entrevistados se deparam com a necessidade de 

lecionar disciplinas das quais não se consideram preparados, porque não tiveram acesso 

ao conteúdo em sua graduação ou pós-graduação,  necessitando assim do aporte de 

cursos de capacitação e qualificação, assim como foi citado por vários docentes na 

“pesquisa diagnóstico 2”. 

 Nota-se também que por conta da carga horária de trabalho e tarefas da vida 

pessoal, os professores necessitam de cursos de capacitação flexíveis, que façam uso de 

plataformas EaD e encontros presenciais consonantes com suas atividades laborais.  

Em pesquisa realizada com docentes do IFS Campus Lagarto pode-se observar 

que a maioria prefere que o curso seja realizado na modalidade de Educação a distância 

(EaD), seguida pelos que optaram pela modalidade presencial  e semipresencial. 

O interesse geral dos docentes é motivado de acordo com o planejamento e 

conteúdo do curso. Significa dizer que a maioria só está disposta a participar se o curso 

tiver correlação com as práticas do dia a dia e consonância com seus horários. Desta 

forma entende-se que alguns professores não se sentem atraídos pelo curso de 

capacitação apenas pela oportunidade de ampliar seus conhecimentos, é preciso uma 

motivação extra e que o formato não exija deslocamento ou perda de aulas, por este 

motivo a maioria  citou a modalidade á distância como a mais adequada.  

Com vistas a adequar a proposta do curso às necessidades dos docentes optou-

se por seis módulos (com duração de seis meses) organizados de acordo com a 

abordagem da metodologia Ciclo de Aprendizagem Vivencial -CAV, considerando 

pertinente a valorização das experiências em cursos para adultos.  A contribuição da 

proposta do curso inovador oportuniza colaborar com a formação dos docentes, 

vislumbrando-os como agentes de mudanças na sociedade e multiplicadores dos 

propósitos da educação empreendedora, guiada pelo diálogo interdisciplinar. 
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APÊNDICE  A: Cronograma, divisão dos módulos, procedimentos e mediações. 

 

 

QUANDO 

 

QUEM 

 

COMO 

 

 

POR QUÊ 

 

AUTORES 

 

CONTEXTO  

Metodologia 

 

 CAV 

 

Mês 

 

Dias 

 

Pessoas 

 

Atividades 

Materiais e 

métodos  

Objetivo Autores 

Referências 

 

 

Criar uma 

identidade visual  

para o curso 

 

 

 

 

Dois 

meses 

antes 

do 

início 

do 

curso 

 

Facilitador 

do curso e 

equipe de 

apoio 

 

 

Criar 

logomarca e 

materiais de 

apoio 

 

 

Criação, 

diagrama-

ção, 

impressão. 

 

 

Criar uma 

identidade 

visual para o 

curso e ao 

mesmo tempo 

auxiliar na 

estratégia de 

marketing  do 

curso. 

 

 

 

-------- 

 

 

 

-------- 

 

 

 

 

Período de 

inscrições 

 

 

 

 

Um  

mês 

antes 

do 

curso 

 

 

 

Facilitador 

do curso e 

equipe de 

apoio 

 

 

 

 

 

Divulgar o 

curso 

 

Através de 

site, 

e-mail, 

cartazes e 

visitas nas 

salas de 

aula. 

 

Coletar fichas 

de inscrição. 

OBS: Se 

houve muitos 

inscritos 

realizar um 

plano de 

seleção 

considerando 

a necessidade 

de formação 

de grupo 

heterogêneo, 

isto é, com 

várias 

formações. 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

Diálogo  

Inicial 

 

 

Dia 

01 

 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

Diálogo inicial 

e apresentação 

das 

expectativas 

coletadas nas 

fichas de 

inscrição. 

Uso de 

slides, 

filmes, 

música, ou 

dinâmica 

em grupo. 

 

-Aproximar os 

participantes; 

-Alinhar  os 

diferentes 

tipos de 

formação ao 

objetivo 

comum. 

-Criar um 

clima de 

proximidade. 

-conhecer 

melhor os 

participantes. 

 

 

------- 

 

VIVÊNCIA 

Participação. 

Análise das 

fichas pelo 

facilitador 

responsável pelo 

curso 

 

Entre 

a 1ª e 

2ª 

aula 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

Coletar e 

Analisar 

respostas 

Análise do 

conteúdo 

 

Bardin 

(1977) ou 

outros 

 

PESQUISA 

Com público 

alvo 

 

EIXO 01 

Autopercepção 

(etapa 1) 

 

 

Dia 

02 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

Autopecepção 

exercício de 

visão-missão-

objetivos 

Aplicação 

de 

exercícios. 

 

Tuan (1980) 

Korman  Dib 

(2007) 

 

Escolher 

mais autores 

 

VIVÊNCIA 

Participação. 

 

 

 

EIXO 01 

 

Autopercepção 

(etapa 2) 

Dia 

03 

 

 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

Apresentação 

da 

autopercepção 

de cada um 

 

-Eneagrama – 9 

perfis de 

personalidade 

Explana-

ção dos 

resultados 

deste 

diagnós- 

tico 

aplicação 

de 

 

Ajudar o 

discente a 

perceber a 

importância 

de conhecer 

sua própria 

missão, visão e 

 

A definir 

 

RELATO 

Discutir 

padrões e 

relato. 
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exercícios 

consonan-

te com o 

tema do 

curso. 

objetivo com 

vistas a 

identificar/des

envolver 

comportament

os 

empreendedor

es (em si 

mesmo ou nos 

alunos). 

 

 

 

 

EIXO 02 

 

Histórico e 

percursores 

 

 

 

Dia 

04 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

Histórico 

empreendedoris

mo 

Educação 

empreendedora 

Comportamen-

to 

empreendedor 

e  trajetórias  

de sucesso. 

 

 

Uso de 

slides, 

filmes, 

músicas. 

 

Explana-

ção com 

aula 

dialogada. 

 

 

Apresentar 

história dos 

precursores, 

tendências e 

autores. 

 

Lopes (2010) 

Baron (2007) 

Dolabela 

(2008) 

 

EXPLANA-

ÇÃO 

 

Explanação 

dos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 03 

Andragogia, 

metodologia 

CAV e dinâmica 

de grupo 

 

 

 

 

Dia 

05 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

 

Andragogia e 

educação 

empreendedora

. 

 

Interdisciplinar

idade 

 

Uso de 

slides, 

filmes, 

músicas. 

 

Explana-

ção com 

aula 

dialogada. 

Apresentar 

história dos 

precursores, 

tendências e 

autores. 

 

Maximiano 

(2006) 

Knowles 

Wagner(1979

) 

Leff (2000) 

EXPLANA-

ÇÃO 

Explanação 

dos temas. 

 

Dia 

06 

 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

 

Metodologia 

CAV e 

dinâmicas de 

grupo. 

Explana-

ção e 

realização 

de 

dinâmicas 

em grupo. 

 

Registro 

destas 

atividades. 

 

Apresentar 

metodologia 

CAV e outras 

metodologias. 

 

Realizar 

dinâmicas. 

 

Mello (2016) 

Vasconcelos 

(2002) 

 

Deaquino 

(2007) 

 

BROSE 

(2010) 

 

PROCESSA-

MENTO 

Discutir 

padrões e 

dinâmicas. 

 

EIXO 04 

 

Prático 

 

 

Dia 

07 

 

 

Docentes e 

Discentes 

das turmas 

que eles 

lecionam 

 

 

 

Exercício 

prático para os 

docentes 

desenvolverem 

a partir de suas 

experiências e 

práticas. 

Explanação 

com aula 

dialogada. 

 

Realização 

de 

exercícios 

na aula que 

os 

professo-

res 

ministram. 

 

Registro 

destas 

atividades. 

 

 

 

 

 

A definir com 

os 

participantes 

 

Produção de 

materiais 

didáticos 

 

 

 

 

 

A definir 

 

GENERALI-

ZAÇÃO 

 

Inter-

relacionar com 

o mundo real. 

 

Dia 

08 

 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

Apresentação 

do exercício em 

sala. 

 

Registro 

destas 

atividades. 

 

Explanação 

dos resultados 

deste 

diagnóstico 

aplicação de 

exercícios 

consonante 

com o tema do 

curso 

 

 

------ 

APLICAÇÃO 

Aplicação do 

aprendizado. 

  Facilitador, Inovação, Uso de  Lopes (2010)  
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EIXO 05 

 

Empreendedo-

rismo inovação e 

negócios 

 

Dia 

09 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

empreendedoris

mo e 

oportunidades 

de negócios. 

 

slides, 

filmes, 

músicas. 

 

Explana-

ção com 

aula 

dialogada. 

Uso de slides, 

filmes, 

músicas. 

 

Explanação 

com aula 

dialogada. 

Baron (2007) 

Dolabela 

(2008) 

Mendes et al 

(2012) 

 

EXPLANA-

ÇÃO 

Explanação 

dos temas. 

 

Dia 

10 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

 

Instituto 

Nacional de 

Propriedade 

Intelectual 

Registro de 

Marca, patente, 

desenho 

industrial 

localização 

geográfica. 

 

 

 

 

Uso de 

slides, 

filmes, 

músicas. 

 

Explana-

ção com 

aula 

dialogada. 

 

Uso de slides, 

filmes, 

músicas. 

 

Explanação 

com aula 

dialogada. 

 

Site do INPI 

 

Santos (2008) 

 

Ducker 

(2006) 

 

 

 

 

EXPLANA-

ÇÃO 

Explanação 

dos temas. 

 

EIXO 06 

 

Orientação e 

formulação do 

artigo final 

 

Dia 

11 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

Orientação e 

pesquisa de 

campo. 

Orientação 

e pesquisa 

de campo. 

 

A definir 

 

Autores 

escolhidos 

pelos 

participantes 

 

A definir 

 

Dia 

12 

 

Facilitador, 

docentes e 

equipe de 

apoio. 

Seminário de 

apresentação. 

 

 

Apresentação 

final dos 

trabalhos. 

Seminário 

de 

apresenta-

ção. 

 

 

Apresentaç

ão final dos 

trabalhos. 

Explanação 

dos resultados 

deste 

diagnóstico 

aplicação de 

exercícios 

consonante 

com o tema do 

curso 

 

 

 

Autores 

escolhidos 

pelos 

participantes 

 

APLICAÇÃO 

Aplicação do 

aprendizado. 
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APÊNDICE B-  Modelo de logomarca para publicidade do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autora, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


