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Resumo 

 
 

Em quase todas as propostas curriculares de cursos técnicos de nível médio, a educação para o 

empreendedorismo encontra-se presente desde os cursos do eixo Gestão e negócios (Técnico  

em Administração), passando pelos cursos do eixo Controle e Processos Industriais 

(Eletroeletrônica) indo até o de Informação e comunicação (Redes de computadores, 

Programação de jogos digitais, Informática para internet). Este trabalho apresenta uma proposta 

de formação continuada intitulada “Educação Empreendedora na Educação Profissional: 

metodologias de ensino”. O curso tem como objetivo propiciar uma formação para os docentes 

que atuam nos cursos técnicos de nível médio de forma a vivenciarem situações que poderão  

ser replicadas no decorrer de suas atividades letivas com vistas ao desenvolvimento de atitudes 

empreendedoras. O curso proposto mostra-se como uma possibilidade de disseminação da 

educação empreendedora à medida que possibilita uma formação inicial do docente, peça 

principal no processo formativo. 

 

 
Palavras-chave: Educação empreendedora; formação continuada; metodologias de 

ensino. 
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1. Introdução 

 

 
 

A educação empreendedora pode proporcionar uma estrutura capaz de promover 

ou desenvolver na pessoa atitudes inovadora, criativas, proativas e capaz de criar novas 

oportunidades. A escola enquanto ambiente estimulador e facilitador de aprendizagem 

deve propiciar uma formação mais ampla na perspectiva do conhecimento inovador 

voltado para o empreendedorismo. 

A formação de professores é condição fundamental para um ensino de qualidade. 

No contexto da educação empreendedora essa realidade também se faz presente. Para se 

ensinar a ser empreendedor, faz-se necessário aprender a ser empreendedor. De acordo 

com Dolabela (2003) cabe ao educador “ ampliar as referências e fontes de aprendizado 

e redefinir o próprio conceito de saber. Pois (...) é ele quem irá preparar um ambiente 

favorável para o aluno construir seu próprio saber empreendedor” 

Nos últimos anos a globalização fez surgir novas formas de organização social, 

econômica, financeira e evidenciou a importância do empreendedorismo como uma 

possibilidade de inserção no mercado de uma parcela da sociedade ainda não 

participante da economia. 

De acordo com Lopes (2010) a educação empreendedora pode abordar tanto a 

formação do indivíduo como trabalhar com aquele que busca uma oportunidade de um 

negócio. Esse seria o ponto principal da educação empreendedora. 

Para todos os públicos (empreendedores iniciante, leigos e público em geral) os 

autores que abordam a temática concordam que é necessário estimular, desenvolver e 

fomentar o pensamento inovador e criativo (LOPES 2010) Assim qualquer modelo de 

ensino em empreendedorismo deverá favorecer metodologias criativas. Trata-se de uma 

nova forma de ensinar, de estimular o caminho da criação e da inovação. 

O presente trabalho apresenta uma proposta para formação docente na área de 

Educação Empreendedora. O curso proposto neste documento configura-se como uma 

oportunidade para ampliar o conhecimento dos docentes em um campo que, atualmente, 

tem se destacado amplamente na educação: o Empreendedorismo. Além de propiciar 
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condições aos docentes de desenvolver habilidades e atitudes empreendedoras nos 

estudantes. 

O objetivo foi expressar a aprendizagem adquirida durante o curso partindo da 

escolha de um tema que possibilitasse o emprego da maioria dos conhecimentos e 

habilidades desenvolvidos na especialização. O curso foi elaborado a partir de uma 

demanda de formação surgida entre os professores da disciplina de Empreendedorismo 

do Campus São José de Ribamar, local que desenvolvo minhas atividades profissionais. 

A problemática estava centrada na dificuldade de tornar a disciplina Empreendedorismo 

atrativa para os alunos, em geral jovens de 14 a 17. A formação de professores pensada 

nesse contexto teve como ponto de partida as próprias dificuldades de aprendizagem do 

estudante no campo do empreendedorismo. 

Assim, este trabalho, está estruturado da seguinte forma: Após a introdução, no 

Capítulo dois caracterizamos a instituição para qual foi elaborado o curso. No Capitulo 

três apresentamos uma breve fundamentação teórica da educação empreendedora. Em 

seguida, no Capítulo quatro, detalhamos a proposta de formação em educação 

empreendedora para docentes, sendo apresentados aspectos como organização do curso, 

os objetivos de cada módulo/etapa, a metodologia, a carga horária e os referenciais que 

serão utilizados pelo formador. O Capítulo cinco apresenta as conclusões quanto ao 

trabalho desenvolvido, incluindo as considerações finais, que apresentam as 

contribuições do Curso de Educação Empreendedora para minha formação profissional. 
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2. Contexto Institucional do lócus de Formação 

 

 
O século XX se caracteriza como uma era de mudanças rápidas e alterações 

profundas em todas as dimensões da vida (social, econômica, cultural). A sociedade 

pós-moderna tem gerado um leque de oportunidades e desafios para as instituições, 

sendo elas escolares ou não. A globalização da economia, a obsolescência da tecnologia, 

as mudanças culturais são exemplos de mudanças que influenciaram e influenciam 

diretamente o mundo do trabalho. 

Nesse contexto globalizado e pós-moderno da sociedade, as novas formas de 

organização da produção exigem novos conhecimentos do trabalhador e uma maior 

qualificação. 

Os Institutos Federais surgiram com o propósito de fomentar o desenvolvimento 

local e regional, colaborando através da oferta de cursos técnicos, tecnológicos e 

profissionalizantes. No município de São José de Ribamar, o IFMA Campus São José 

de Ribamar foi criado em dezembro de 2014 e atualmente oferta cursos técnicos das 

áreas de informação e comunicação e gestão e negócios. 

Em sua proposta político-pedagógica tem como princípio a oferta da educação 

básica, em cursos de ensino médio nas formas integrada, subsequente e concomitante, 

além de graduações e licenciaturas. Como foco de atuação, o Campus leva em 

consideração as exigências/demandas regionais no que tange aos aspectos sociais, 

econômicos e culturais. Destaca-se, ainda que: 

A organização curricular dos Institutos Federais traz para os profissionais da 

educação um espaço ímpar de construção de saberes. A possibilidade de 

dialogar simultaneamente e de forma articulada da educação básica até a pós- 

graduação, trazendo a formação profissional como paradigma nuclear, faz 

com que essa atuação acabe por sedimentar o princípio da verticalização. 

Esses profissionais têm a possibilidade de, no mesmo espaço institucional, 

construir vínculos em diferentes níveis e modalidades de ensino, buscar 

metodologias que melhor se apliquem a cada ação, estabelecendo a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2012). 
 

De acordo com a Resolução MEC nº 06/2012 os currículos dos cursos de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio devem proporcionar aos estudantes: 

fundamentos do Empreendedorismo e cooperativismo, entre outros pontos. Para Croce e 

Kanaane (2016) há um novo contexto em que se encontra inserida a educação 
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profissional: Promotora do empreendedorismo voltado à autonomia do aluno de forma a 

favorecer e promover o desenvolvimento econômico e social. 

Para Pacheco (2009) 

 
Na proposta dos Institutos Federais, agregar à formação acadêmica a 

preparação para o trabalho (compreendendo-o em seu sentido histórico, mas 

sem deixar de firmar o seu sentido ontológico) e discutir os princípios das 

tecnologias a ele concernentes dão luz a elementos essenciais para a definição 

de um propósito específico para a estrutura curricular da educação 

profissional e tecnológica. O que se propõem é uma formação 

contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e valores que 

potencializam a ação humana na busca de caminhos mais dignos de vida. 
 

Requer do profissional que será inserido no mercado de trabalho exige-se um 

perfil empreendedor, criativo e proativo. Conforme Croce e Kanaane (2016) o 

profissional deve: 

Ser proativo com capacidade para buscar a resolução de problemas do dia a 

dia, identificar oportunidades e sentir-se seguro visando assumir riscos 

calculados que agreguem valor a empresa. 
 

Os autores ainda acrescentam: 

Não basta ensinar a gestão ou plano de negócios ao discente é necessário 

desenvolver, também, o perfil empreendedor, características que junto com os 

conhecimentos técnicos possa empreender, inovar, ser criativo em seu 

trabalho seja um negócio próprio ou dentro de uma organização. 
 

No IFMA Campus São José de Ribamar, em todas suas propostas curriculares 

dos cursos técnicos de nível médio, a educação para o empreendedorismo encontra-se 

presente. Os objetivos apresentados para a disciplina são: 

 Compreender as funções e atribuições de um Empreendedor; 

 
 Identificar as oportunidades que o mercado apresenta mesmo em situações 

diferenciadas. 

Quanto as ementas da disciplina de Empreendedorismos dos cursos técnico do 

IFMA São José de Ribamar estas estão organizadas em temáticas como contexto 

histórico do empreendedorismo, aspectos conceituais e tipificação do perfil do 

empreendedor. Na ementa também identificamos que a temática Plano de Negócio se 

faz presente em todos os cursos; No quadro 1 apresentamos a ementa : 



12 
 

 

 
 

Quadro 1: Ementa da disciplina Empreendedorismo no Curso Técnico em Informática para internet 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO 

SEMESTRE: 

1º e 2º 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE: 

40/40 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 

2/2 

OBJETIVOS 

 Compreender as funções e atribuições de um Empreendedor. 

 Identificar as oportunidades que o mercado apresenta mesmo em situações 

desfavoráveis. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 Empreendedorismo. Revolução do Empreendedorismo. Empreendedorismo no Brasil. 

Conceito de Empreendedorismo. Perfil do empresário 

 Oportunidades. Mercado Mundial de Software. Fazendo a Diferença entre Ideias e 

Oportunidades. Avaliando uma Oportunidade 

 Plano de Negócio. O que é um Plano de Negócio. Vantagens de um Plano de Negócios. 

Partes de um Plano de Negócios 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor: 

empreendedorismo e viabilização de novas empresas, um guia compreensivo para iniciar e tocar 

seu próprio negócio. São Paulo: Saraiva, 2008. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 

GAUTHIER, F.A.O., MACEDO, M., LABIAK JR, S. Empreendedorismo. Curitiba: Livro 

Técnico, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARON, R. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thompson, 2007. 

CHER, R. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008. 

FILION, L, J. DOLABELA, F. Boa ideia! E agora: Plano de Negócios, o caminho seguro para criar  
e gerenciar sua empresa. São Paulo: Cultura, 2000. 

 

Fonte: Proposta Curricular IFMA Campus São José de Ribamar 



13 
 

 

 

 

 

 

 

Compreende-se que o propósito da educação empreendedora é estimular nos 

estudantes atitudes empreendedoras, talentos e competências, que poderão ser aplicados 

em vários contextos no mercado de trabalho; Desenvolver essas habilidades e 

competências exige do professor um trabalho articulado com outros professores, além 

de um planejamento bem elaborado de suas atividades pedagógicas. 

Assim a existência do componente curricular Empreendedorismo na matriz dos 

curso técnicos do Campus São José de Ribamar, nos levou pensar numa proposta de 

formação voltada para os docentes dos cursos técnicos de forma geral e para os docentes 

da disciplina empreendedorismo, de forma particular. 

Trata-se de uma proposição de curso de formação voltado para identificação pelo 

próprio docente do seu perfil empreendedor. Oportunizar momentos de reflexão sobre 

si, traz ao docente uma vivência daquilo que ele poderá proporcionar ao aluno. Superar 

obstáculos e resistências, olhar para as oportunidades, projetar, são exercícios 

necessários para todos que se propõe a desenvolver no estudante atitude empreendedora. 

Nossa proposta busca alcançar os seguintes objetivos: 

 
 Desenvolver uma postura empreendedora nos docentes que os possibilitem 

desenvolvê-las nos estudantes; 

 Propor metodologias que possibilitarão o desenvolvimento de posturas 

empreendedoras. 

De acordo com Filion (2000 apud CROCE E KANAANE, 2016), para o ensino 

do empreendedorismo são necessários entender contextos e definir situações para obter 

o know how, o conhecimento e desenvolver o conceito de si. 

Tais contextos vão além do conhecimento conceitual de empreendedorismo. 

Trata de uma questão de postura com um olhar voltado para autonomia e capacidade 

para resolução de problemas. 
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3. Aspectos Teóricos da Educação Empreendedora 

 
Lopes (2010) analisa os principais pontos de debate acerca do ensino de 

empreendedorismo nos últimos anos e enfatiza que muitos profissionais compartilham a 

visão de que a atitude e o comportamento empreendedor resultam de um longo processo 

de aprendizagem durante toda a vida e que se faz necessário desde cedo desenvolver 

todas as habilidades empreendedoras abrangendo todos os níveis escolares. 

Nesse sentido a escola desenvolve papel fundamental na formação do ser 

humano, pois o ensino e a aprendizagem de empreendedorismo envolvem o 

desenvolvimento de conhecimento, habilidade, atitudes e qualidades pessoais 

apropriadas à idade e ao desenvolvimento do aluno (LOPES, p. 27, 2010) 

A escola como espaço de socialização e formação deve tornar-se, também, 

promotora de educação empreendedora. Bedê (2010) analisando as literaturas sobre 

empreendedorismo constata que grande parte dessa bibliografia dá destaque à 

capacidade de inovação, à busca pela realização, à disponibilidade para assumir risco e 

trata o empreendedor como pessoa com poder de transformar o meio em que vive. 

Nesse sentido, Guerra e Graziotim (2010, p 83) defendem que o assunto 

empreendedorismo deve ser tratado em todos os cursos em todos os níveis. E ainda 

destacam que a educação empreendedora desempenha um papel relevante na formação 

educacional do profissional da pós-modernidade. 

Ante estas questões, a formação do educador ganha destaque. Lima et. al. (2014 

apud SHAEFER e MINELLO, 2016) lançam algumas recomendações práticas para 

ensino da educação empreendedora, dentre elas o fato de que se deve estimular a 

formação de professores específicos, que possam conciliar a formação acadêmica com a 

experiência prática empreendedora. Além disso, destaca-se a necessidade de ampliar a 

formação dos docentes de todas as áreas para que estes se tornem multiplicadores de 

atitudes empreendedoras. 

 

Para Oliveira e Barbosa (2014 apud SHAEFER e MINELLO, 2016) “o ensino do 

empreendedorismo requer diferentes abordagens, algumas das quais ainda sequer foram 

criadas.” Para estes autores, que não basta inovar com práticas “modernas”, o essencial 

é adequá-las às demandas e peculiaridades dos interessados, ou seja, dos próprios 

estudantes. E o ponto de destaque é a formação do educador. 
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Isto porque, 

 
o empreendedorismo é um campo de estudo ainda em desenvolvimento e por 

isso a educação de empreendedores não parece se adequar aos preceitos do 

modelo tradicional de ensino e nem se submeter, por completo, aos esforços 

de avaliação protocolares que procuram aferir de maneira privilegiada seus 

impactos objetivos e imediatos.(MELO, 2016) 

De acordo com Signoretti, (1998 apud PRADINI ; PAIM, 2001) 

 

Um pressuposto básico na implementação de qualquer projeto pedagógico é a 

capacitação dos educadores, no aprender a desaprender, na mudança do 

paradigma educacional. Só consegue absorver novas ideias e pô-las em 

prática quem está receptivo. Estar aberto e ter percepção sobre o que está 

acontecendo no mundo e no mercado de trabalho é essencial para possibilitar 

a participação ativa nos caminhos que levam ao conhecimento e às práticas 

educativas. 

Assim, o papel do professor é criar situações de conflitos nas relações do aluno 

com o mundo, problematizando, questionando e ao mesmo tempo oferecendo o apoio 

necessário para que ele, diante de conflitos cognitivos, desenvolva uma ação auto 

organizadora. 

 

O docente deverá ter uma bagagem embasada teoricamente e experienciada na 

prática através, principalmente, de cursos de formação continuada que possibilitam uma 

parada para complementar a formação inicial. 
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4. Proposta de formação docente para ensino do empreendedorismo 

 
O Curso de formação Inicial em “Educação Empreendedora na Educação 

Profissional: metodologias de ensino” está estruturado de forma a levar os docentes a 

vivenciarem situações que poderão ser replicadas no decorrer de suas atividades letivas 

e adequá-las às demandas e peculiaridades dos interessados, ou seja, dos próprios 

estudantes. Sua organização encontra-se detalhada nos tópicos a seguir. 

 
4.1 Organização do Curso 

 
 

O curso conta com carga horária de 16 hora/aula, dividido em 4 unidades. A 

carga horária de 16 horas se justifica por ser um curso de formação inicial, podendo ser 

retomado e ampliado para cursos de formação continuada com carga horária superior, 

tendo em vista que este é um dos objetivos a continuidade de formação dos professores. 

Quanto ao número de participantes, orienta-se que cada grupo contenha no máximo 30 

pessoas. 

Para realização do curso será necessário uma sala de aula e os recursos/materiais, 

especificados na tabela 1, disponibilizados pelo IFMA: 

Tabela 1 – Materiais necessários para realização do curso 
 

Quant Itens 

15 Computadores 

01 Datashow 

30 Caixas De Lápis De Cor 

10 Tesouras 

30 Blocos De Papel 
  

Fonte: Autoria própria 

 

 
4.2 Unidades Temáticas 

 
 

O curso está organizado em quatro unidades temáticas, cuja organização 

metodológica encontra-se detalhada a seguir. 
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UNIDADE I: Conhece-te a ti mesmo 

Objetivo 

Esta Unidade tem como objetivo despertar no docente a importância de conhecer 

a si mesmo, seus sonhos e seu potencial para o melhor enfrentamento dos desafios que 

se apresentam no mercado de trabalho. Um momento importante a ser vivenciado em 

sala de aula. 

 
Temas: 

1.1 Eu 

1.2 Meus sonhos 

1.3 Quando sou desafiado(a)... 

 
 

Metodologia 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIA RECURSOS TEMPO 

Abertura 

 
 

Eu 

Boas vindas 

Atividade de 

abertura e 

apresentação 

 Dinâmica da Teia 

 

 Apresentação 

 
Novelo de lã 

 
35 min 

 

 

 

 
Meus sonhos 

 

 

 

 
Plano de vida e 

carreira 

 Elaboração de plano de 

vida e carreira 

organizado na seguintes 

etapas: Plano de vida 

Geral, Plano para 2017, 

Plano para o mês 

subsequente . 

 Socialização 

 
Papel A4, 

caneta e 

revistas 

variadas 

 

 
 

55 min 

 

 

 

 

 

 
40 min 

Intervalo    15 min 

 

 
 

Quando sou 

desafiado 

 

 
Dinâmica de 

resolução de 

problemas 

 Apresentação de uma 

situação  problema 

desafiadora para que 

sejam encontradas 

saídas/respostas; 

 Socialização 

Papel A4, 

caneta; 

Texto com 

situações 

problemas 

 

 
 

55 min 

 

 

 
40 min 

Carga Horária: 4 horas 
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Referências Unidade I 

 Projeto de vida. Disponível em: https://pt.slideshare.net/IsabelAguiar1/slide- 

projeto-de-vida. Acesso em 5 abril de 2017. 

 
UNIDADE II - Trabalho 

Objetivo: 

A unidade II tem como foco analisar as oportunidades do mercado de trabalho 

frente as modificações sofridas a partir das mudanças da sociedade. Aborda ainda o 

reconhecimento necessário do potencial de cada um, na perspectiva da busca por 

oportunidades. 

Temas: 

2.1 Analisando as oportunidades 

2.2 Qual o meu potencial? 

2.3 Posso inovar? 

Metodologia: 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIA RECURSOS TEMPO 

 

 

 

 
Analisando as 

oportunidades 

 

 

 

 
Posso ser 

empreendedo? 

Em grupos, a turma se organizará de 

forma a responder as seguintes perguntas, 

a partir do material disponível 

eletronicamente 

(https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSe 

brae/ideias/tudo-o-que-precisa-saber-para- 

comecar-a-empreenderideias-de- 

negocio,3e921512f1696410VgnVCM100 

0003b74010aRCRD) “Ideias de 

negócios” direcionadas pelo formador: 

 Em que eu gostaria de investir? 

 Que informações tenho sobre o 

produto? 

 Que informações tenho sobre o 

mercado? 

 

 

 

 

 

Sala de 

informática 

 

 

 

 

 

75 min 

 

 
 

Qual o meu 

potencial? 

 
Roda de 

conversa 

TESTE: Qual 

é o seu 

potencial? 

Realização de roda de conversa a partir do 

fragmento de texto: 

“Todos nós temos um enorme potencial, 

bem no fundo de nossas almas, disso não 

há dúvidas. A grande questão é se 

realmente estamos explorando este 

potencial, para alcançarmos aquilo que 

queremos, ou simplesmente deixamos de 

fazer isso.” 

http://focuslife.com.br/como-explorar-o- 

seu-potencial/ 

Teste 

xerocopiado 

 

 

 

 
75 min 

Intervalo    15 min 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSe
http://focuslife.com.br/como-explorar-o-
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Posso inovar? 

 

Apresentação 

: inovar no seu 

negócio pode 

ser fácil 

 
Design 

Thinking: uma 

abordagem 

resolução de 

problemas e de 

inovação 

 

 

 

 

 
Apresentação de empresas para que os 

grupos apresentem propostas para 

inovação do negócio 

  

 

 

 
75 min 

Carga Horária:4 horas 

 
 

UNIDADE III – Empreendedorismo: Uma questão de postura 

Objetivo: 

Esta unidade objetiva apresentar as noções iniciais sobre empreendedorismo, 

trabalhando dinâmicas voltadas ao desenvolvimento de uma postura empreendedora. 

Temas 

3.1 Propondo soluções para problemas 

3.2 Ser empreendedor 

Metodologia 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIA RECURSOS TEMPO 

Propondo 

soluções para 

problemas 

Metodologia de 

resoluções de 

problemas 

Entregar para cada grupo situações- 

problemas para que os mesmo apresentem 

respostas; 

 

Folhas 

xerocopiadas 

 
90 min 

Intervalo    15 min 

 

 

 

 
Ser 

empreendedor 

 

 

 
Apresentação de 

Filme 

 
Análise de filme a 

partir de roteiro 

Filme: 

O Lobo de Wall Street (2014) 

(Baseado na história real de Jordan Belfort, 

que se tornou milionário com sua corretora 

Stratton Oakmont, o filme mostra todo o 

esquema que levou Belfort a ser preso por 

serviços financeiros ilegais. O filme é um 

bom exemplo de como determinação pode 

levar ao topo e da importância de agir dentro 

das leis para ter um negócio sólido.) 

  

 

 

 

 

135 min 

Carga Horária:4 horas 
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REFERÊNCIAS UNIDADE III 

 Ideais de negócios. Disponível em: 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/tudo-o-que-precisa-saber- 

para-comecar-a-Empreenderideias-de- 

negocio,3e921512f1696410VgnVCM1000003b74010aRCRD 

 Qual é o seu potencial?. Disponível em: http://focuslife.com.br/como-explorar-o- 

seu-potencial/ 

 
UNIDADE IV- Por onde começo? 

 
 

Objetivo 

A unidade IV visa apresentar práticas e modelos de educação empreendedora, 

focando no papel do professor. 

 
Temas 

3.1 Papéis do professor mediador 

3.2 Posso ir além: dicas metodológicas 

 
 

Metodologia: 
 

TEMAS ATIVIDADES ESTRATÉGIA RECURSOS TEMPO 

Papeis do 

professor 

mediador 

Reflexões sobre o 

ensino do 

empreendedorismo 

Discussão acerca de quais estratégias 

poderão ser realizadas para ensinar o 

empreendedorismo 

Apresentação 

slides 

 
45 min 

Intervalo    15 min 

 
Posso ir além: 

estratégias 

metodológicas 

 

 
Desenvolvimento de 

estratégias para ensino 

do empreendedorismo 

O mediador dividirá os grupos para que 

escolham dinâmicas entre as que são 

propostas para desenvolver e ao final 

apresente os pontos positivos e negativos, 

e novas sugestões. 

Conclusões 

  

 
 

180 min 

Carga Horária:4 horas 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/tudo-o-que-precisa-saber-
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/tudo-o-que-precisa-saber-
http://focuslife.com.br/como-explorar-o-
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REFERÊNCIAS UNIDADE IV 

 Proposta Oficina Projeto de Vida. Disponível em: 

https://pjpira.files.wordpress.com/2011/03/previsaoderesultados.doc 

 
 CAIXA DE FERRAMENTAS: Guia de Orientação para Trabalhar com: sites, 

filmes, dinâmicas de grupo e livros. Disponível em: 

http://pronatecempreendedor.sebrae.com.br/customizacoes/Apresentacao/_doc/c 

aixa_de_ferramentas_pronatec.pdf 

 

DINÂMICAS – Unidade IV 

 

 -Dinâmica 1: PREVISÃO DE RESULTADOS 

O facilitador explica que vai distribuir para cada participante uma frase que 

completa o enunciado: “O que aconteceria seu eu...” 

Cada um deverá colocar-se na situação e refletir: Como se sentiria se...? O que faria 

se...? 

 Entrasse num grupo de teatro amanhã? 

 Mudasse-me para São Paulo para trabalhar como doméstica ou jardineiro? 

 Tomasse parte numa ocupação de terra? 

 Entrasse para a militância do MST? 

 Denunciasse à polícia a existência de um traficante no bairro.? 

 Começasse a fumar? 

 Começasse a fazer uso de maconha? 

 Decidisse escrever no jornal da cidade? 

 Saísse da casa dos meus pais em busca de independência? 

 Abandonasse a escola? 

 Tivesse um filho nos próximos seis meses? 

 Decidisse não fazer faculdade? 

 Arranjasse um bom emprego hoje? 

 Saísse do meu grupo de base ? 

 Decidisse não mais freqüentar a Igreja? 

 Casasse cedo? 

 Decidisse nunca me casar? 

 Entrasse para o convento/seminário? 

 Começasse a participar da Pastoral da Criança? 

 Montasse uma banda de rock? 

 Me juntasse a uma gangue de assaltos? 

 Entrasse para um curso técnico? 

 Mudasse de religião? 

 Decidisse fazer trabalho voluntário todas as tardes? 

 Começasse a ter relações sexuais com namorado (a)? 

 Dissesse aos meus pais que não farei a profissão que sempre quiseram pra mim? 

 Tivesse que mudar de cidade para acompanhar o emprego dos pais? 

 Experimentasse maconha pra ver como é? 

 Não quisesse prestar vestibular? 

http://pronatecempreendedor.sebrae.com.br/customizacoes/Apresentacao/_doc/c
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 Mudasse meu círculo de amigos? 

 Perdesse tudo em uma enchente? 

 Meus pais se separassem? 

 Fosse madado para um reality show? 

 Convidado para ser ministro da Eucaristia? 

 Descobrisse uma doença crônica que exigisse cuidados? 

 Ganhasse na Loteria? 

 
- Perguntas para provocar a reflexão: 

 É importante analisar os possíveis resultados de uma ação antes de tomarmos 

alguma decisão? 

 É possível prever os resultados das nossas ações? 

 As decisões e atitudes que temos hoje influenciam o nosso futuro? 

 As pessoas controlam seu próprio destino ou o destino controla a vida das 

pessoas? 

 

- Reflexão: Tomar qualquer decisão na vida envolve uma série de elementos, como 

medo, ansiedade, dúvidas, tensões, conflitos. Alguns acontecimentos em nossa vida são 

fruto de uma decisão consciente, outros são frutos de atitudes impensadas e de impulsos 

momentâneos. Precisamos nos preparar para lidar com o que impede e o que facilita 

nossas tomadas de decisão, precisamos saber avaliar as conseqüências positivas ou 

negativas de cada atitude que tomamos, de cada coisa que fazemos. E o mais importante 

de tudo: precisamos ter critérios, objetivos, aspirações, horizontes, em que pautar a 

nossa vida e nossas decisões. Precisamos ter elementos pra avaliar nossas decisões, com 

vistas a atingir o que queremos pra nossa vida. Uma coisa é sempre boa ou ruim em 

relação a alguma outra coisa. (Por ex. Como saber se a atitude de ter uma gravidez 

agora é boa ou ruim? Depende do que espero pra minha vida). Cada decisão que 

tomamos uma nos leva por caminhos diferentes e nos faz atingir lugares/metas 

diferentes. Cada decisão que tomamos vai desenhando a trajetória de vida de cada um de 

nós. 

 

 Dinâmica 2: PROJETO DE VIDA 
 

- Música: “Onde ir” – Vanessa da Matta 

- “Vento nenhum ajuda barco que não sabe pra onde ir” 

“ Pra quem não sabe onde chegar, qualquer destino serve”. 

 O que cada um de nós quer pra nossa vida? É importante saber o que queremos 

pra nós, como queremos que seja nosso futuro? O que acontece quando não 

temos planos/perspectivas para nós mesmos? 

 O que entendemos por Projeto de Vida? Como defini-lo? 

 Vamos traçar o nosso projeto de vida? 

 
 Dinâmica 3: MAPA MENTAL 

O mapa mental é um modelo não linear, onde não se elaboram listas e sim 

diagramas com ideias. Os mapas mentais partem de uma ideia e, a partir dela, as 

primeiras perguntas: ao invés de fazer uma lista, se faz diagramas, como no modelo que 

visualizam, no slide projetado. 
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5 Mediações Previstas entre Professores e Alunos 

 
No decorrer da realização do curso, o formador deverá interagir positivamente 

com o grupo de forma a favorecer a aprendizagem. As dúvidas e questionamentos 

deverão ser respondidos. A seguir apresentamos algumas orientações para mediações 

entre professores e alunos. 

 Dê boas vindas aos estudantes a cada novo encontro. No primeiro encontro 

apresente-se de forma objetiva. 

 Estimule os participantes se apresentar e falar sobre suas expectativas. 

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

apresentações. 

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

previsto para cada atividade. 

 Relate o objetivo do módulo. 

 Siga os roteiros das atividades. 

 Mantenha a turma motivada. 

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

 Ao final da formação entregue fichas de avaliação dos trabalhos e peça que 

socializem suas impressões acerca do curso. 
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6 Conclusões 

 
Até meados da década de 1990 acreditava-se que o empreendedorismo era algo 

específico de um determinado grupo de pessoas, característica inata e que o 

empreendedor nascia com um diferencial predestinado ao sucesso nos negócios 

(BOEIRA, 2012). O resultado é que em geral as pessoas que não possuíam tais 

características eram desencorajadas a empreender. 

A educação empreendedora mostrou que ser empreendedor pode ser aprendido e 

por vez ensinado. O sucesso é decorrente de uma gana de fatores internos e externos ao 

negócio. E a escola não pode ficar de fora dessa realidade. 

Cabe a escola promover a formação de pessoas voltadas para desenvolvimento 

da capacidade de empreender. No entanto, pensar em educação empreendedora exige 

um olhar que vai além do ensino focado simplesmente no estudante, há a necessidade de 

instrumentalizar o educador para realização da tarefa de ensinar, mediar e desenvolver 

capacidade, competência e habilidades empreendedoras no aluno. 

O curso proposto mostra-se como uma possibilidade de disseminação da 

educação empreendedora à medida que possibilita uma formação inicial do docente, 

peça principal no processo formativo. 

Para tanto, não pode se esgotar na formação inicial, embora o objetivo do curso 

seja possibilitar os primeiros contatos dos docentes com a temática Empreendedorismo 

de forma a direcionar o trabalho na escola, ao docente cabe ampliar os conhecimentos e 

implementar mudanças na sua prática com o uso de novas combinações, gerando assim, 

novas e variadas formas de ensinar o empreendedorismo. 

O curso de Especialização em Educação Empreendedora contribuiu com minha 

formação profissional e técnica e possibilitou ampliar meus conhecimentos acerca da 

temática empreendedorismo e sua relação com escola. 

Disciplina como Educação Empreendedora: Resgate do histórico e dos 

princípios constituintes que discutiu o empreendedorismo na formação dos jovens da 

Educação Profissional ampliaram minha compreensão acerca das opções de trajetórias 

de vida pessoal e profissional que o empreendedorismo oportuniza. 

De forma geral o curso possibilitou refletir sobre a necessidade de atitudes e 

ações positivas em todos os momentos da vida e também perceber que as atitudes 

proativas produzem soluções para problemas. 
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Assim, as várias atividades realizadas durante o curso, bem como os conteúdos 

apresentados pelas disciplinas, contribuíram para que eu pudesse elaborar uma proposta 

de capacitação para professores sobre educação empreendedora. 

É o primeiro passo nessa longa jornada, onde o caminho vai sendo feito por 

todos que buscam alcançar metas estabelecidas utilizando-se de métodos e  

metodologias confiáveis. 
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