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Dedico este trabalho ao estudante de Alagoas, mesmo diante dos 

contextos sociais brasileiros tão complexos, não medem esforços e são 

capazes de sobressaírem.  
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Resumo 

 

A proposta do curso de formação docente em serviço é apresentada no Trabalho 

de Conclusão de Curso da Especialização Educação Empreendedora, abrangendo 

as discussões da cultura empreendedora relacionada a profissão docente. A 

perspectiva da ação-reflexão-ação e a temática do empreendedorismo serão 

trabalhados com os professores que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino 

Alagoas. É um curso na modalidade semipresencial, com dois encontros 

presenciais e todo seu desenvolvimento a partir da plataforma Moodle da 

SEDUC/AL. As reflexões e aprendizagem na direção da cultura empreendedora 

poderão se materializar na sala de aula, onde os professores discutirão as temáticas 

e aplicarão as atividades propostas. Este curso inovador explora as concepções e 

cultura empreendedora, ajudando o profissional refletir sua visão de mundo, bem 

como, levando ou ajudando questionar sobre a necessidade de empreender na 

vida, na profissão e na sala de aula. O curso de formação continuada docente em 

serviço apresentará reflexões e discussões acerca do que é formação docente, 

cultura empreendedora e os tipos de empreendedorismo. O curso chama-se 

Empreender na vida, na profissão e na sala de aula: Tipos de empreendedorismo, 

mercado e inovação.  

 

Palavras-chave: Cultura Empreendedora. Formação Docente. Rede Estadual 

de Alagoas 
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Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 

Pessoas transformam o mundo.  

(Paulo Freire) 
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Introdução 
 

A proposta de um curso de formação docente em serviço é apresentada 

como Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização Educação 

Empreendedora e abrange a temática da cultura empreendedora no 

desenvolvimento e reflexão da profissão docente e atuação em sala aula.  

O curso aborda a perspectiva da ação-reflexão-ação na profissão docente, 

com vista de implementar ações intervencionistas de empreendedorismo em sala 

de aula, podendo permitir a propagação da cultura empreendedora na escola e toda 

sua comunidade. 

O curso tem como público os professores que atuam nas escolas da Rede 

Estadual de Ensino Alagoas. Acontecerá na modalidade semipresencial, com dois 

encontros presenciais e todo seu desenvolvimento a partir da plataforma Moodle 

da SEDUC/AL.  

As reflexões e aprendizagem na direção da cultura empreendedora 

poderão se materializar na sala de aula, onde os professores discutirão as temáticas 

e aplicarão as atividades propostas. Este curso inovador explora as concepções de 

cultura empreendedora, ajudando o profissional a refletir sobre sua visão de 

mundo, bem como, levando ou ajudando questionar sobre a necessidade de 

empreender na vida, na profissão e na sala de aula. O programa de formação 

continuada docente em serviço chama-se Empreender na vida, na profissão e na 

sala de aula: Tipos de empreendedorismo, mercado e inovação. 

A cultura empreendedora cada vez mais se torna realidade no mundo, 

necessitando que os profissionais, principalmente da educação, fiquem atentos as 

possibilidades de interação, inovação e inserção no mercado e mundo do trabalho. 

O curso de formação docente em serviço é a forma que melhor se adequa a 

atuação do professor, uma vez que, a reflexão, pesquisa e aprendizagem poderão 

ser encaminhados na sala de aula. 

Este curso poderá implicar em resultados positivos na comunidade 

escolar, onde os participantes tiverem inseridos. O professor será convidado a 

refletir sobre a necessidade da pesquisa em empreendedorismo, bem como 

repensar sua prática e relacionar suas experiências diárias profissionais e pessoais 
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com o que estudará no curso: Empreender na vida, na profissão e na sala de aula: 

Tipos de empreendedorismo, mercado e inovação. 

Destaca-se a perspectiva e concepções que norteiam a cultura 

empreendedora, para tanto é necessário emergir as discussões que pautam esta 

problemática. Vamos discutir os conceitos e perspectivas de mundo do trabalho, 

empreendedorismo e inovação na educação. 

O Art. 5 das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio diz que 

todas as formas de oferta e organização do Ensino Médio, baseiam-se, entre outros 

pontos, na integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular, 

entendendo que o “trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de 

transformação da natureza, como realização inerente ao ser humano e como 

mediação no processo de produção da sua existência” (BRASIL, 2012, p. 02). 

Importante trazer a concepção de trabalho, uma vez que, surge a necessidade de 

uma formação docente que abranja tais perspectiva, discuta o trabalho, enquanto 

construção coletiva e de intervenção no mundo.  

O Empreendedorismo que destacamos consiste da forma que precisamos 

agir no mundo, que é cada vez mais competitivo. Portanto, muito mais que 

conceituar empreendedorismo torna-se importante discutir o perfil das pessoas e 

profissionais, que deve aproximar do empreendedor. 

O empreendedor faz o diferencial, promove a mudança e o 

desenvolvimento econômico. Para Saraiva (2015), falar em empreendedorismo 

implica necessariamente falar-se no elemento central de toda a atividade 

empreendedora, o empreendedor para perceber aquilo que o caracteriza, o motiva, 

e que o define em termos de atitudes, comportamentos e formas de estar. 

Esse novo profissional deve ter a capacidade de inovar continuamente, 

trazendo ideias, que revolucionem a maneira de administrar as decisões que, trarão 

o sucesso para a organização. Para fins de definição adotamos a seguinte 

definição:  

Em quase todas as definições de empreendedorismo, há um 

consenso de que estamos falando de uma espécie de 

comportamento que inclui: (1) Tomar iniciativa, (2) organizar e 

reorganizar mecanismos sociais e econômicos a fim de 

transformar recursos e situações para proveito prático, (3) 
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aceitar o risco ou o fracasso. (SHAPERO, 1975, p. 187, Apud 

BISPO et all). 

 

Assim, conforme destacamos no objetivo deste curso, a inovação na 

educação advém de uma postura empreendedora, possibilitando reflexões e ações 

de empreendedorismo, bem como a promoção da cultura empreendedora. 
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Capítulo 1 - Problema e Objetivos 

 
O curso de formação continuada docente em serviço, Empreender na 

vida, na profissão e na sala de aula: Tipos de empreendedorismo, mercado e 

inovação, será ofertado aos profissionais de educação de Alagoas – professores da 

Rede Estadual de Ensino, preferencialmente, os professores que lecionam no 

Ensino Médio e nas escolas que ofertam educação profissional. O Curso será na 

modalidade à distância por meio da plataforma Moodle.  

O curso será ofertado inicialmente para uma turma de 50 professores, 

selecionados por meio de edital público, mediante inscrição em formulário online, 

disponível no site da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas – SEDUC/AL. 

Os professores participarão de um curso de 60 horas, com atividades de pesquisa, 

aplicação em sala de aula e reflexão da prática docente. 

A SEDUC/AL expandiu a educação profissional e a perspectiva de 

empreendedorismo nas escolas, a partir de parcerias, a exemplo do curso 

Despertar do Sebrae, desenvolvido em 2015 e 2016. Sendo assim, propor um 

curso, a partir da temática da Cultura Empreendedora, incrementa e define mais 

parâmetros para atuação do professor e aplicação de atividades em sala de aula. 

O curso aborda as várias denominações de empreendedorismo e como 

essa concepção e cultura podem ser desenvolvidas na escola pelos professores. 

O curso Empreender na vida, na profissão e na sala de aula: Tipos de 

empreendedorismo, mercado e inovação, tem objetivo de inserir o professor da 

rede estadual de Alagoas em uma cultura empreendedora, discutindo sobre as 

concepções e tipos de empreendedorismo, levando a aplicação em sala de aula. 

Ainda como objetivos, o curso pode mobilizar atividades dos professores 

para o entendimento dos tipos de empreendedorismo, pontuando possibilidades de 

aplicação e envolvimento dos estudantes na cultura empreendedora. 
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Capítulo 2 - Aporte Teórico 
 

Serão abordados os temas referente a perspectiva do Ensino a Distância, a 

formação docente, cultura empreendedora, tipos de empreendedorismo e as 

concepções de como empreender.  

A seguir comentamos as ideias que fundamentam teoricamente a 

proposição dos módulos do curso, todavia não consta uma discussão teórica, 

textos e subsídios, uma vez que, tal material fará parte do portal no Moodle. Aqui 

nos limitaremos em comentar as concepções acerca de cada ideia. 

A – ENSINO A DISTÂNCIA – O curso de formação será proposto e 

acompanhado pela plataforma de aprendizagem e-Sala (ead.educacao.al.gov.br), 

desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação de Alagoas. Entendemos que 

a modalidade não presencial ainda compõe uma cultura repleta de mitos e 

desafios, mas é o caminho viável e com mais possibilidades de participação e 

interação. As pesquisas de CUNHA (2005) mostram que a educação a distância 

possibilita o alcance da informação e ao conhecimento, garantindo o processo de 

formação permanente para aqueles que tem interesse em aprimorar sua prática 

profissional, mas não tem tempo presencial para tal. Serão utilizadas, bem como a 

disponibilização do tutorial do Moodle da SEDCU/AL (ALAGOAS, 2017). 

B - FORMAÇÃO DOCENTE EM SERVIÇO – Vamos aborda a 

concepção da formação continuada para profissional de educação – professor. 

Nesta temática discutiremos as perspectivas, conceitos e tipos de formação 

continuada. Vamos destacar a relevância da formação atender a prática docente, 

assim sendo, discutiremos a formação como ação-reflexão-ação. Compreendemos 

que a formação de professores pode desempenhar um papel importante na 

profissionalização docente, promovendo toda a cultura organizacional da escola 

(NÓVOA, 2017). 

C - CULTURA EMPREENDEDORA – Nesta temática discutiremos o 

que é uma cultura empreendedora e quais as perspectivas de desenvolvimentos do 

empreendedorismo na atuação dos docentes. Entendemos que o termo 

empreendedorismo em seu sentido amplo, considerando-o uma forma de ser, e não 

de fazer. O que importa é a maneira de se abordar o mundo, qualquer que seja a 
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atividade abraçada. DOLABELA (2017), bem como o material e autores 

estudados no curso de especialização serão nossos referenciais. 

D - TIPOS DE EMPREENDEDORISMO – Já nesta temática, vamos 

enumerar os tipos de empreendedorismo e como podem ser elaborados em sala de 

aula, bem como, extrapolar o currículo escolar e chegar no mercado e mundo do 

trabalho. Para este utilizaremos os textos e resumos dos módulos, da disciplina 5, 

do curso de Educação Empreendedora, deste curso de especialização (CARLOS, 

2016). 

E - COMO EMPREENDER? – Por último vamos dedicar essa temática 

às possiblidades de realização de práticas, a partir dos encaminhamentos do curso 

para atuação do profissional em sala de aula. Entendemos que este 

encaminhamento será norteado pelas inferências realizadas pelo estudo do 

material, bem como a proposição de atividades para aplicação em sala de aula. 

Vamos selecionar alguns casos que poderão ilustrar bem o tema. 
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Capítulo 3 - Proposta Metodológica 

 
A Educação para o Empreendedorismo (RODRIGUES, 2016) 

caracteriza-se pela capacidade de empreender, entendendo que não é um dom 

inato ou natural, é necessário cultivá-lo, “alimentá-lo” para que este se vá 

desenvolvendo ao longo dos vários ciclos de vida. Uma boa forma de cultivar e 

incentivar ao empreendedorismo passa incontornavelmente pela educação e 

necessariamente pela escola. 

O curso Empreender na vida, na profissão e na sala de aula: Tipos de 

empreendedorismo, mercado e inovação, terá uma perspectiva de formação 

continuada docente em serviço, na modalidade a distância, com encontros 

presenciais (seminários de iniciação e de socialização final). Será proposto e 

acompanhado pela plataforma e-sala
1
.  

A duração total prevista do curso é dois meses para cada turma, com dois 

encontros presenciais, com carga horária de 60 horas. Atenderá 50 cursistas em 

cada turma, proposto na plataforma da SEDUC, com aula inicial e encontro final 

de socialização no Centro de Formação, no Centro de Pesquisa Aplicadas – 

CEPA, em Maceió. 

O curso será ofertado a cada dois meses, por meio de chamada pública 

em Diário Oficial do Estado de Alagoas, para o público de docentes da Rede 

Estadual de Ensino, das trezes regionais de educação de Alagoas. As turmas serão 

formadas mediante inscrição online, no site da SEDUC
2
. 

Para o curso Empreender na vida, na profissão e na sala de aula – os 

Tipos de empreendedorismo: mercado e inovação, será proposto um programa de 

formação estruturado em cinco eixos, que retratam os conhecimentos de formação 

docente, ensino a distância, cultura empreendedora e tipos de empreendedorismo a 

serem abordados por meio dos momentos e módulos (ver o Quadro 1). 

Importante salientar que o programa de formação apresenta uma 

perspectiva de intervenção na prática docente, a partir do módulo “Como 

empreender? ” 

                                                           
1
 Plataforma Moodle – Ambiente Virtual de aprendizagem - www.ead.educacao.al.gov.br 

2
 www.educacao.al.gov.br 

http://www.ead.educacao.al.gov.br/
http://www.educacao.al.gov.br/
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Quadro 1 – Espaços Módulos 

CH MÓDULOS APONTAMENTOS 

05 
ENCONTRO 

INICIAL 

Apresentação da estrutura e concepção metodológica. 

10 
ENSINO A 

DISTÂNCIA 

O curso de formação será proposto e acompanhado pela 

plataforma de aprendizagem e-Sala (ead.educacao.al.gov.br), 

desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação de 

Alagoas. Entendemos que a modalidade não presencial ainda 

compõe uma cultura repleta de mitos e desafios, mas é o 

caminho viável e com mais possibilidades de participação e 

interação. 

10 

FORMAÇÃO 

DOCENTE EM 

SERVIÇO 

Vamos aborda a concepção da formação continuada para 

profissional de educação – professor. Nesta temática 

discutiremos as perspectivas, conceitos e tipos de formação 

continuada. Vamos destacar a relevância da formação atender a 

prática docente, assim sendo, discutiremos a formação como 

ação-reflexão-ação. 

10 
CULTURA 

EMPREENDEDORA 

Nesta temática discutiremos o que é uma cultura 

empreendedora e quais as perspectivas de desenvolvimentos do 

empreendedorismo na atuação dos docentes. 

10 

TIPOS DE 

EMPREENDEDORIS

MO 

Já nesta temática, vamos enumerar os tipos de 

empreendedorismo e como podem ser elaborados em sala de 

aula, bem como, extrapolar o currículo escolar e chegar no 

mercado e mundo do trabalho. 

10 
COMO 

EMPREENDER? 

Por último vamos dedicar essa temática às possiblidades de 

realização de práticas a partir dos encaminhamentos do curso 

para atuação do profissional em sala de aula. 

05 
ENCONTRO FINAL 

DE SOCIALIZAÇÃO 

Apresentação da estrutura e concepção metodológica. 

60 TOTAL E CARGA HORÁRIA 

Fonte: o autor (2017) 

O programa de estudo deste curso de formação continuada abrange dois 

encontros presenciais, para apresentação do curso, bem como um momento de 

socialização, ambos momentos de 5 horas. Estes momentos serão os únicos 

momentos presenciais. 

 

Quadro 2 – Distribuição nas Semanas 

1ª sem 2ª sem 3ª sem 4ª sem 5ª sem 6ª sem 7ª sem 8ª sem 

Encontro 

inicial 
Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Intervenção 

Encontro 

final 

Fonte: o autor (2017) 

  

É proposto como cronograma o período de oito semanas ou dois meses 

para cada edição do curso, conforme a formação das turmas com 50 cursistas. O 
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cronograma será ajustado conforme o início do curso de formação, a partir do 

primeiro encontro. 

Para a estrutura de cada etapa, espaço de socialização, módulo de 

conhecimentos e atividades de intervenção, será utilizado um esquema padrão 

divididos em 3 partes, que definirá a estrutura de estudo e os conhecimentos, 

conforme a Figura 1. 

Figura 1 – Partes do Módulo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

As partes definidas na estrutura se referem a forma de mediar os 

conhecimentos com os cursistas, promovendo uma ação-reflexão-ação, pois 

permite que o docente desenvolva sua prática a partir das situações vivenciadas 

em sua sala de aula, em seu campo de atuação. Entendendo que as proposições do 

curso poderão intervir em sua atuação, permitindo uma reflexão. 

Na parte A, da Problematização, o conhecimento é tematizado por meio 

de uma provocação ou atividade motivadora. Os cursistas deverão ser provocados 

por meio de uma charge, um texto ou frase, uma situação-problema etc.  

Já na segunda divisão do módulo, a Parte B, das Atividades de 

articulação do conhecimento, serão apresentados os conhecimentos por meio de 

uma aplicação significativa para o cursista. O conhecimento será pontuado por 

meio do conteúdo, mas deve estar relacionado a exemplos de aplicação, exigindo 

do cursista que relacione conhecimentos e aplicação.  

Na Parte C, da Proposição de Sala de Aula, será solicitado do cursista a 

apreciação do conteúdo e sua atividade docente, possibilitando que o 

conhecimento seja, pelo menos, pensado do ponto de vista de quem o estuda. 

O planejamento para cada turma, em seus módulos, seguirá a seguinte 

estrutura: 

A - PROBLEMATIZAÇÃO 

B – ATIVIDADES DE 

ARTICULAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

C – PROPOSIÇÃO 

DE SALA DE AULA 
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Figura 2 – Estrutura dos Módulos 

 

Fonte: o autor (2017) 

 

A avaliação e o acompanhamento das ações e atividades acontecerão por 

meio do portal e-sala, conforme a participação e execução das atividades. Para a 

conclusão do curso os cursistas devem obter, no mínimo 7,0 em cada módulo. A 

não execução de duas atividades ou acúmulo de duas atividades implicará na 

evasão do cursista. As turmas serão acompanhadas pelos tutores, conforme a 

disponibilidade dos técnicos da SEDUC/AL, que serão recrutados a cada dois 

meses. 
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Capítulo final - Considerações 

 
O curso Empreender na vida, na profissão e na sala de aula: Tipos de 

empreendedorismo, mercado e inovação tem flexibilidade e capacidade de 

abranger mais cursistas, pois sua duração é de dois meses. Importante salientar 

que, os temas cultura empreendedora e tipos de empreendedorismo, serão 

discutidos em sala de aula. Professores e estudantes, poderão realizar 

experimentos interdisciplinares relacionados aos conhecimentos tratados no curso. 

A curto prazo, os professores, enquanto cursistas, promoverão a educação 

empreendedora em sala de aula, envolvendo os estudantes em um processo de 

disseminação da cultura empreendedora. 

Enquanto processo de formação continuada, os cursistas poderão promover 

um ciclo de aprendizagem e mobilização da educação empreendedora. 

Portanto, partimos da ideia que o profissional docente é catalisador da 

cultura empreendedora na escola. Assim, a proposta deste curso inovador, envolve 

os processos de ensino e de aprendizagem, os quais consideram perspectivas de 

intervenção e reflexão da atuação docente em sala de aula.  
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