
1 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Maria Clara de Almeida Wamser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Empreendedorismo: desenvolvendo uma nova visão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Programa de Pós Graduação da 

PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialização em 

Educação Empreendedora. 

 

 

 

 

 

 
 

Barbacena 

2017 



2 
 

 

 
                                                                                                                             Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

         CDD: 370 
 
 

Wamser, Maria Clara de Almeida 
 
     Empreendedorismo : desenvolvendo uma nova visão / Maria 
Clara de Almeida Wamser ; orientadora: Rosemary Fernandes da 
Costa. – 2017. 
     21 f. ; 30 cm 
 
     Curso em parceria com o Instituto Gênesis (PUC-Rio), através da 
plataforma do CCEAD (PUC-Rio). Com o patrocínio do Sebrae em 
parceria com o MEC. 
     Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)–Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação 
Empreendedora, 2017. 
     Inclui bibliografia 
 
     1. Educação – TCC. 2. Empreendedorismo. 3. Empreendedor. 4. 
Capacitação. I. Costa, Rosemary Fernandes da. II. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de 
Educação. III. Título. 

  



3 
 

 

 

 

Maria Clara de Almeida Wamser 

Graduada no curso Tecnologia em Gestão Financeira, servidora pública no 

Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena exercendo o 

cargo Técnico em Contabilidade e docente do Pronatec lecionando as disciplinas 

Rotinas de Pessoal e Rotinas Administrativas. 



4 
 

 

Agradecimentos 

 
 

Meus filhos, Rita Helena, João Paulo, Marcos Aurélio e Guilherme: 

presentes de Deus para mim. Amo vocês! 

 

Alessandra, num momento crucial você me devolveu meu senso de 

responsabilidade. Obrigada! 



 

4 
 

 

Resumo 

O curso de Educação Empreendedora apresentado neste trabalho 

pretende resgatar a história do empreendedorismo e trazer uma nova 

visão desta disciplina mais voltada para o mundo atual e preparar 

professores para desenvolver em suas salas de aula o potencial 

empreendedor de seus alunos preparando-os para a vida e o mercado 

de trabalho. 
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1 Introdução 
 

 

O mercado de trabalho é muito competitivo. Um profissional nos dias de 

hoje tem que ir além de diploma e cursos. O novo tipo de profissional buscado 

pelo mercado tem que ser líder, saber trabalhar em equipe, ter iniciativa e visão 

estratégica, estar sempre buscando novos conhecimentos. Esse profissional é o 

que sabe empreender, que está mais apto a resolver problemas e buscar melhores 

resultados para a área em que atua. 

É possível preparar esse tipo de profissional? E como prepará-lo? A 

matéria de Empreendedorismo ministrada nas escolas hoje tem seu foco no 

empresário, ensina métodos e formas de gerenciamento de empresas para aqueles 

que pretendem abrir seu próprio negócio. Daí a necessidade de oferecer um curso 

para capacitar docentes que introduzam técnicas e metodologia que inspirem seus 

alunos a desenvolver uma visão empreendedora que será fundamental em sua vida 

profissional. A forma de ministrar o empreendedorismo deve ser aprofundada, 

focando não apenas no preparo para dirigir empresas, mas, principalmente para 

torná-los capazes de aplicar o conhecimento adquirido em suas profissões e suas 

vidas e assim estarem prontos para atenderem a demanda atual. 

Carlos Lavieri em seu artigo “Educação... Empreendedora?” aprofunda o 

conceito de empreendedor de Schumpter (pg. 4 – Educação Empreendedora – 

Sebrae): 

"para o economista, a inovação, produzida e introduzida com sucesso pelos 

empreendedores, que conduzia ao progresso econômico das nações. A definição 

de empreendedor é aquele que inova, aquele que propõe formas diferentes de 

fazer as coisas, aquele que reorganiza os recursos produzindo ganho. 'Se é 

realmente esse o empreendedor, ou ao menos, se é essa a ideia por trás da ação 

empreendedora e se considerarmos o conceito de maneira ampla, indo além do 

aspecto econômico, toda a educação que visa o desenvolvimento social poderia 

também ser considerada uma educação para desenvolvimento da atitude 

empreendedora.'” 

 

O desenvolvimento deste curso inovador para capacitação de professores 

baseou-se em várias pesquisas bibliográficas e no conhecimento adquirido através 

do Curso de Especialização de Educação Empreendedora. 
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O trabalho de conclusão do curso estrutura-se em 03 capítulos sendo que o 

primeiro vai demonstrar a evolução do pensamento empreendedor e aprofundar a 

necessidade de uma capacitação para professores na área empreendedora. O 

segundo capítulo irá mostrar uma análise baseada em artigos que tratam do tema 

educação empreendedora e o terceiro capítulo irá propor um curso para 

professores com um cronograma e a metodologia baseados na literatura atual de 

ensino empreendedor. 
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2 Definição do Problema e Objetivo 
 

 

Usada pela primeira vez em 1725 pelo economista irlandês Richard 

Cantillon para designar o “indivíduo que assumia riscos”, a palavra "entrepeneur" 

que traz o significado de intermediário, que posiciona no meio ou centro deu 

origem a palavra empreendedor. O conceito de empreendedor veio se alterando 

através dos anos acompanhando, de certa maneira, as transformações da própria 

sociedade. Hoselitz (1951), comentou que a história das palavras reflete a história 

das instituições e costumes. Quando surge uma nova palavra ou quando uma  

velha palavra adquire um novo significado, significa que o desenvolvimento 

social gerou tal necessidade, de maneira a expressar uma nova realidade. 

Através dos tempos empreendedor e empreendedorismo foram 

conceituados por diversos autores acompanhando e apontando a relevância, o 

diferencial e a importância do empreendedorismo nas mudanças do mundo. 

Analisando o empreendedor pela perspectiva teórica temos cinco vertentes que o 

colocam como indivíduo transformador do meio: 

Na vertente econômica para Cantilon (1964) o empreendedor é aquele que 

assume um tipo de risco associado a um empreendimento; Knight (2009) retomou 

proposições de Cantillon (1964) sobre o risco e foi o primeiro economista a fazer 

uma distinção entre o risco e a incerteza; Wood (2006) observou que a verdadeira 

incerteza forma o pilar da teoria do lucro, competição e empreendedorismo; 

Kirzner (1979) posiciona o empreendedor no centro do processo do mercado; para 

Baumol (2010, p. XII), “muitas das decisões que afetam o crescimento 

(econômico) são realizadas por indivíduos e firmas individuais”. Casson (2003) 

realça que os paradigmas econômicos dominantes enfatizam apenas os fluxos de 

produtos e de capital, enquanto deveriam também valorizar o fluxo de 

informações, em que o papel do empreendedor seria de fundamental importância. 

Pela vertente inovação Marshall (1972) classifica os empreendedores 

como os responsáveis pelos processos de produção e distribuição de produtos e, 

também, os coordenadores da oferta e da demanda do mercado. Eram, de certa 

forma, capazes de gerar inovação e progresso à medida que, eventualmente, 

desbravavam novos caminhos; para Schumpeter, (1991, p. 412) a função do 
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empreendedor seria a de “fazer novas coisas ou de fazer as coisas que já vinham 

sendo feitas de novas maneiras”; Metcalfe (2004), Grebel, Pyka e Hanusch (2001) 

lançam mão de proposições de Schumpeter como fundação intelectual do modelo 

que caracteriza e distingue o empreendedor como um ator diferenciado enquanto 

Anderson (2011) reinterpreta essa figura do empreendedor schumpeteriano 

distinguindo três diferentes modelos de processos evolucionários presentes em 

Schumpeter; e apresenta uma distinção entre microevolução (população de 

entidades que se defronta com pressões seletivas mais ou menos uniforme, a 

exemplo das firmas em uma indústria) e macroevolução (transformações de longo 

prazo de um sistema complexo de populações que evoluem e ramificam). Novas 

abordagens, atualmente, em fase de gestão vem retomando as proposições de 

Schumpeter, a exemplo da visão baseada em recursos ou capacidades dinâmicas 

aplicados ao empreendedorismo (K. Foss, Foss, & Klein (2007); Kor, Mahoney & 

Michael (2007); N.J. Foss; Klein, Kor & Mahoney (2008); Zahara, Sapienza 

&Davidson (2006)) onde o empreendedor é vislumbrado, como um ator coletivo, 

ou seja, um time, um grupo ou uma empresa com capacidade de introduzir 

inovações e mudanças. 

Na vertente da psicologia, MacClelland (1971, 1972) é que analisa as 

características psicológicas que predispõem um indivíduo ao empreendedorismo. 

Para MacClelland (1971, p.110) "a lente da psicologia permitiu definir tal tema de 

maneira muito mais precisa e também encontrou maneiras de medi-lo". Após 

realizar vários estudos empíricos para testar sua hipótese, MacClelland 

(1971,1972) concluiu que indivíduos empreendedores apresentam uma estrutura 

motivacional distinta. Salientado por Schatz (1971,p. 183), “pessoas com elevado 

senso de realização possuem uma propensão particularmente forte a apresentar 

bom desempenho em situações nas quais indivíduos esperam ser avaliados por 

elevado padrão de desempenho.” Hagen (1962) introduziu o conceito de 

personalidade criativa, associando-a a necessidade elevada de auto realização, de 

autonomia e de disciplina. Para Baum et al. (2007) os estudos de McClelland 

influenciaram toda uma geração de estudiosos do empreendedorismo e abriram as 

portas para a realização de programas de formação empreendedora nas principais 

escolas de negócios no mundo. 

Vertente sociologia: Para Kilby (1971), Schumpeter e Weber apresentam o 

empreendedor como um ator que “aparece na economia tradicional e desencadeia 
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um processo revolucionário de destruição criativa”(p. 6). Para Weber (1958) a 

chave para o sucesso competitivo do empreendedor é sua capacidade de inovação 

ao buscar racionalizar todos os aspectos de seu empreendimento enquanto 

Schumpeter (1971,1991) vê a inovação com uma conotação diferente: inovar é 

utilizar recursos existentes de novas maneiras. Trigilia (2002,p. 58) reconhece que 

os empreendedores de Weber vêm de um “estrato social mais baixo e não  

possuem muito capital, dependendo sempre de empréstimos de parentes”. Simmel 

(1955, 1971, 2006), considerado um dos fundadores da sociologia, também vai 

abordar o empreendedor como um ator excluído da sociedade. Para Hoselitz 

(1957) o processo de crescimento e desenvolvimento econômico de uma 

sociedade apenas se verifica quando a função do empreendedorismo encontra-se 

devidamente institucionalizada; Jones e Wadhwani (2006), consideram que 

apenas o status de grupo minoritário não seria suficiente para estimular o 

empreendedorismo. 

A vertente da sociologia econômica: Schumpeter (1971) reconheceu as 

limitações da abordagem econômica para uma análise mais abrangente do 

fenômeno; para Macdonald (1971, p. 8) “a teoria econômica deveria ser inserida 

em uma sociologia econômica ou teoria social capaz de prover critérios de 

avaliação do significado relativo de variáveis econômicas e não econômicas”. Foi 

Granovetter (1985, 2005a, 2005b, 2008) que realizou tal casamento, dando origem 

à moderna sociologia econômica; para Steiner (2005) a sociologia econômica 

responde ao desafio lançado por Schumpeter sobre a necessidade de uma 

fertilização cruzada entre a economia e a sociologia. Granovetter (1973, 2003) 

retoma proposições de Simmel (1955, 1971), vislumbrando no empreendedor, um 

indivíduo que conecta e interage com diferentes grupos ou redes sociais. 

Por essas cinco vertentes chega-se ao perfil do empreendedor como está 

sendo visto hoje e que possui as seguintes características: assume riscos 

calculados, é planejador e detecta oportunidades, é persistente, sociável, inovador 

e líder. 

Uma pesquisa realizada no período de janeiro a maio de 2008, nas páginas 

da internet, a respeito de como as universidades brasileiras tratam do 

empreendedorismo em seus programas e currículos uma das conclusões ao se 

estudar a bibliografia apresentada nos cursos está assentada sobre autores com o 

mesmo tipo de enfoque o que é uma contradição visto que o tema 
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empreendedorismo seja de natureza criativa, polêmica e inovadora, vinculado a 

novas ideias a herança da repetição de modelos se torna presente. As fontes 

bibliográficas se sucedem sem que a pluralidade de pontos de vista e o debate se 

tornem fatores decisivos na formação do estudante. (Educação Empreendedora, 

Sebrae, p.81) 

O desafio deste trabalho é montar um curso inovador para professores que 

serão os multiplicadores em suas salas de aula no desenvolvimento do perfil 

empreendedor de seus alunos. Hoje de uma forma ou de outra quem se insere no 

mercado de trabalho tem que estar preparado para fazer a diferença, para ir além 

do que se espera de um profissional com um currículo didático que de certa forma 

já está antiquado. 

É óbvio que a formação de empreendedorismo deve ter sua estrutura 

mantida e suas bases preservadas. Mas o principal é ir além e fazer através do 

curso que seus alunos vivenciem situações de empreendedorismo para melhor 

conhecer e poder ensinar qual, quem é e onde atua o empreendedor de hoje. 

O Instituto Federal Sudeste de MG, Campus Barbacena oferece 05 cursos 

técnicos concomitante e subsequentes, 04 cursos técnicos integrados e 05 cursos 

na modalidade EAD para formação profissional. É esse público que está 

necessitando ter em seu currículo a formação empreendedora. E com a oferta da 

matéria de Empreendedorismo na matriz curricular e professores capacitados no 

Ensino Empreendedor as chances de se diferenciar ao integrar o mercado de 

trabalho serão maiores para esses novos profissionais. 

O primeiro passo para essa oferta é capacitar docentes no Ensino 

Empreendedor e torná-los capazes de oferecer a seus alunos um mergulho no 

empreendedorismo de uma forma dinâmica que os faça vivenciar e descobrir o 

pensamento empreendedor desenvolvendo uma visão mais ampla do curso e ou 

carreira que forem seguir. 

O objetivo do curso será introduzir um programa de Educação 

Empreendedora que irá priorizar os traços impulsionadores a um programa de 

ensino empreendedor: associação do empreendedorismo com atitude, 

comportamento, inovação; necessidade de trabalhar com características de 

comportamento como flexibilidade, iniciativa e comunicação; existência de 

curiosidade, interesse sobre o tema; compreensão de que esse é um tema que 
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reflete as necessidades da sociedade. (Educação Empreendedora, 2010 p. 159, 

160). 

 

3 Atualização teórica 

 

O conceito de empreendedor tem tomado novas formas. Empreender  já 

não é mais apenas aquele indivíduo que tem um negócio próprio visando lucro. De 

acordo com as mudanças do mundo está mudando também a visão do que é 

empreender, quais são os agentes empreendedores hoje e onde se encaixam . Para 

uma reflexão mais aprofundada do tema esta análise baseou-se em dois artigos: 

“Investigando novas articulações e possibilidades no discurso empreendedor” e 

“Linguagem, relações de poder e o mundo do trabalho: a construção discursiva do 

conceito de empreendedorismo”. São dois enfoques: o empreendedorismo social e 

o empreendedorismo como o grande e fundamental veículo de inovação, de 

crescimento econômico e de realização individual. 

O primeiro trabalho posiciona o empreendedorismo como agente 

transformador de uma coletividade e utiliza uma observação através de pesquisa, 

entrevistas, participações em reuniões da SERTA (Serviço de Tecnologia 

Alternativa), ONG fundada em 1989 onde através de observações dos membros é 

feita uma análise do empreendedorismo como uma ferramenta social para uma 

reflexão sobre os conceitos empreendedores contemporâneos e abrir novas 

discussões no campo do empreendedorismo. 

O empreendedorismo é considerado sobre três ângulos: contexto, sujeito e 

ação (Danjou, 2002) e faz uma reflexão através desses focos teóricos. No contexto 

“a questão da articulação e demandas coletivas na arena social é contemplada a 

partir de um paradigma dominante que enaltece o sujeito-consumidor em 

detrimento do sujeito-cidadão, e atribui a articulação entre programas de 

desenvolvimento e políticas sociais ao chamado 'empreendedorismo social'”. O 

sujeito se identifica com forças coletivas e a ação empreendedora é concretizada 

pelo sujeito-empreendedor. Esse sujeito não é necessariamente o indivíduo, é a 

instituição que reúne indivíduos para uma missão empreendedora social. No 

contexto da ação os agentes do empreendedorismo social realizam mudanças 

significativas para a comunidade. 
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O “empreendedorismo social” concebe a criação de estruturas sócio- 

econômicas, relações, instituições, organizações e práticas que produzam e 

sustentem benefícios sociais (Fowler, 2000). 

Para Prabhu (1999), os “empreendedores sociais” tem a missão de realizar 

mudança social e desenvolvimento diante de um público-alvo, e considera que, 

apesar dos dois tipos de organizações – sociais e de negócios – possuírem 

diferenças significativas em termos de ideologia, missão, visão, funcionamento e 

resultados, o criador de organizações sociais empreendedoras poderia apresentas 

muitas das características e comportamentos do líder econômico empreendedor 

clássico, no processo de criação e gestão de sua organização (p. 141). 

Ao fazer uma leitura comparativa sobre o “empreendedorismo social” e a 

inovação cívica, Fowler (2000) toma como objeto de investigação a ação das 

ONGs motivadas pelo desenvolvimento enquanto projeto político. O autor afirma 

que, sendo ativista ou pragmático, as raízes das iniciativas dessas ONGs brotaram 

dos grupos civis e de suas preocupações, como, por exemplo, as intenções críticas 

de mobilização civil centradas na necessidade de “empoderamento” (FOWLER, 

2000). 

Este trabalho mostra o empreendedorismo não como ação de um único 

indivíduo isolado que inova e corre riscos em busca do lucro mas de uma 

coletividade empreendedora que transforma o meio buscando  recursos sociais  

que privilegiem o todo. 

No segundo trabalho um estudo da problemática com empresas júniores, a 

visão de docentes e discentes, as formações discursivas de cada grupo e a  mídia 

de negócios. Questiona o que é ser empreendedor e o que é empreendedorismo 

para cada um desses grupos. Refere-se ainda às relações de poder e de dominação 

presentes no atual mundo do trabalho. Foram selecionadas cinco empresas 

juniores de escolas de administração do Rio de Janeiro, três do âmbito privado e 

duas do âmbito público, bem como matérias publicadas nas revistas de negócios 

Você S.A., Exame e HJSM Management no período entre os anos 2004 e 2007. 

A definição de empreendedorismo, neste trabalho, é no fator econômico, 

na criação de empresas e geração de lucros e também foca autores 

contemporâneos. 

O caráter inovador surge em definições mais atuais que privilegiam novas 

oportunidades de investimento, de produto ou de negócios (Bygrave e Hofer, 
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1991: Krueger e Brazeal, 1994) ou a criação de novas empresas (Gartner, 1989). 

O empreendedorismo também apresenta-se como fundamental para o 

desenvolvimento econômico, potencializando lucros por meio de uma “visão” ou 

um “espírito” muitas vezes mais pessoal do que fruto de um cálculo racional 

(Anderson, 2000). 

As definições acerca do que é empreendedorismo também não escapam de 

certo consenso, mesmo quando as diferentes definições expressam as diversas 

maneiras de abordagem do fenômeno: como disciplina, comportamento ou técnica 

de gestão. Segundo Hirich e Peters,(2004:29), empreendedorismo é o processo 

“de criar algo novo com valor, dedicando tempo e esforço necessário, assumindo 

os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as 

consequentes recompensas da satisfação e independência econômica e pessoal”. 

Para Paiva Jr. E Cordeiro (2002:2): 

(...) consiste no fenômeno da geração de negócio em si, relacionado tanto com 

criação de uma empresa, quanto com a expansão de alguma já existente, a 

exemplo do desenvolvimento de uma unidade de negócio no contexto da grande 

corporação (...) voltado para a busca e exploração de oportunidades tende a 

acelerar a expansão dos empreendimentos, o progresso tecnológico e a geração de 

riqueza. 

 

Feger (2004:4) define esse conceito como um processo dinâmico de 

criação de riquezas “por indivíduos que assumem riscos em termos de patrimônio, 

tempo ou comprometimento com a carreira e que proveem valor ao produto.” 

As escolas de administração dedicam pelo menos uma disciplina ao tema 

do empreendedorismo e incentivam o crescimento de suas empresas juniores 

Saraiva (2007). Essas parecem a oportunidade de transformar seus alunos em 

empreendedores. 

A pesquisa nesse trabalho apontou alunos que tem dificuldade em aceitar 

ou identificar empreendedores em áreas que não a dos negócios. Também não 

necessariamente acreditam que empreendedores de sucesso precisam ter contato 

com a educação formal o que aparece diferente no discurso dos professores que 

apontam que é maior o comprometimento dos alunos com a disciplina. 

Na percepção dos alunos o ensino universitário, espaço da teoria, 

desempenha um papel dúbio ao ser confrontado com o mercado enquanto os 

professores acreditam que a prática traz mérito para a teoria dentro da instituição 

que dá a teoria. 
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Os dois artigos buscaram através dos conceitos empreendedores uma 

comparação com a prática empreendedora. Enquanto um enquadrou a vivência de 

uma ONG com a literatura empreendedora social o outro mostrou que a teoria e a 

prática estão, na visão dos sujeitos da pesquisa, alunos e professores, distantes 

entre si. 

O levantamento teórico dos dois trabalhos serviu de base para a reflexão 

sobre o empreendedorismo e sua interpretação através do tempo. As mudanças 

econômicas, a globalização a diminuição do emprego são entre outros fatores a 

mudança da visão empreendedora e de que forma o empreendedor se tornou o 

agente de transformação e figura central para as novas realidades. Seja na 

economia ou no social a ação empreendedora está presente trazendo novos olhares 

para o mundo. 

Por outro lado, a educação empreendedora no Brasil é ainda muito tímida e 

se baseia quase que exclusivamente no empreendedor empresário que assume 

riscos e busca riquezas, promove o desenvolvimento econômico. É também 

dependente da experiência estrangeira e acaba importando modelos de gestão que 

não condizem com a realidade nacional. 

O empreendedor é o destaque atual, mas a mesmice de apresentá-lo quase 

como um super herói que tem uma ideia inovadora e a transforma em riqueza já 

deveria ter se tornado obsoleto. As experiências de se ensinar empreendedorismo 

antes da universidade são ainda muito poucas e recentes e não houve ainda tempo 

para avaliar qual o impacto resultante delas. 

O curso inovador para capacitação de professores da educação profissional 

que será apresentado neste trabalho levará em consideração essas reflexões. Os 

artigos estudados contribuíram principalmente no sentido de que é preciso 

aproximar a teoria e a prática e apresentar o empreendedorismo de uma forma 

mais próxima da realidade brasileira. 
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4 Empreendedorismo: desenvolvendo uma nova visão 
 

 

4.1 Justificativa 

A proposta para esse curso é fruto do conhecimento adquirido através 

dessa especialização e do desenvolvimento deste trabalho de conclusão que 

procurou aprofundar a história do empreendedorismo e de como a evolução dos 

conceitos de empreendedor foram se modificando e criando novas visões 

especialmente no sentido de que a educação empreendedora deve ser apresentada 

de uma forma mais dinâmica com o objetivo de oferecer o conhecimento 

necessário para o desenvolvimento de uma atitude empreendedora no 

planejamento da vida profissional. 

 
4.2 Objetivos 

Capacitar professores do ensino técnico para implantarem em seus cursos 

o conhecimento e a visão empreendedora e incentivar seus alunos ao 

empreendedorismo. 

 
4.3 Estrutura do Curso 

O curso será oferecido na modalidade de ensino a distância através da 

plataforma AVA do campus Barbacena, para capacitação de professores do 

Instituto Federal Sudeste de MG. 

Duração: 04 meses com uma carga horária de 180 horas/aula e com 04 

encontros presenciais no polo do Campus Barbacena. 

Número de alunos previstos: 45 

 
 

4.4 Matriz Curricular 

Disciplina I: Empreendedorismo – Conceitos e História – 20 horas 

A disciplina irá mostrar os diversos conceitos de empreendedorismo em diferentes 

épocas e como o tema foi retratado na literatura. Vai apresentar as vertentes 

teóricas sobre o empreendedor e relacionar o conceito com a época em que ele foi 

desenvolvido. Através da pesquisa bibliográfica o aluno será convidado a refletir 

sobre o tema e identificar os principais traços do empreendedorismo. 
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Disciplina II: Tipos de Empreendedorismo – 20 horas 

Os tipos de empreendedorismo e de empreendimentos serão retratados através de 

estudo de casos. O enfoque em cada área irá mostrar as características e o 

contexto em que atuam, quais são suas motivações e como se organizam para 

apresentar resultados. Relatos pessoais serão incentivados para melhor 

compreensão do como e porque um empreendimento é realizado. 

 
Disciplina III: Características do Empreendedor – 30 horas 

Esta disciplina irá estudar o comportamento do empreendedor, suas habilidades e 

como são utilizadas para atingir o sucesso. As atividades desta disciplina serão 

voltadas para despertar e fortalecer as características de cada um. Dinâmicas vão 

incentivar o trabalho em equipe com o objetivo de exercitar a criatividade e o 

espírito de liderança. 

 
Disciplina IV: Planos de Negócios – 40 horas 

O gerenciamento de negócios no contexto empresarial. Como montar um plano de 

negócios e quais ferramentas usar. Processo operacional, análise de mercado, 

marketing, análise swot. Esta disciplina irá mostrar metodologias aplicadas na 

gestão de negócios. Os alunos irão montar seu próprio plano de negócios a partir 

do conhecimento adquirido. 

 
Disciplina V: Trabalho e Emprego - 30 horas 

A diferença entre trabalho e emprego e o desenvolvimento da vida profissional. 

Objetivo pessoal e profissional. Carreira e características pessoais. As mudanças 

no mundo do trabalho e quem é o profissional no mundo de hoje. As atividades 

desta disciplina serão desenvolvidas através da análise de profissões em destaque 

no mercado de trabalho. 

 
Disciplina VI: Educação para o Empreendedorismo – 40 horas 

Processos educacionais utilizados na educação atualmente. O empreendedorismo 

aplicado como desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. 

Projetos de empreendedorismo nas escolas. A partir do conhecimento adquirido 
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no curso os alunos deverão desenvolver seu próprio projeto para aplicar o 

empreendedorismo nas suas salas de aula. 

 

 
 

4.5 Propostas Metodológicas 

- Ensino voltado para o “aprender a aprender”. Será incentivado no aluno a 

capacidade e a iniciativa de buscar por si mesmo novos conhecimentos. As 

estratégias serão adotadas pela formulação de problemas incentivando a busca de 

soluções criativas. 

- Estimular o pensamento problematizador e investigativo: a educação deve ser 

concebida como um processo incessante, inquieto e sobretudo permanente de 

busca do conhecimento e suscitar nos estudantes o espírito crítico, a curiosidade a 

não aceitação do conhecimento simplesmente transferido. 

- Formar o pensamento reflexivo e crítico diante do saber: conhecer através da 

indagação para que a compreensão do mundo e de si mesmo faça os alunos irem 

além do que está diante de seus olhos podendo dessa maneira criar, gerar, 

construir, transformar e não meramente reproduzir o conhecimento. 

 
Material a ser utilizado: fórum permanente, vídeos, estudos de casos, pesquisas 

em artigos, exemplos de empreendedorismo, palestras nos encontros presenciais, 

debates e trabalhos em equipe. 
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5 Conclusão 
 

 

No encerramento desta especialização continuo não me vendo 

empreendedora mas descobri que sim, o empreendedorismo pode ser ensinado. 

Desenvolvi uma visão empreendedora e ouso dizer que se for possível vou 

multiplicar este conhecimento adquirido. Alcancei mais do que eu esperava e fui 

muito além do que eu julgava ser capaz. Para minha vida e para o meu trabalho 

esse conhecimento será implantado e tenho certeza que ganharei muito. Acredito 

que a Educação Empreendedora, mais do que nunca, deve ser destaque para 

preparar os futuros profissionais. 
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Linguagem, relações de poder e o mundo do trabalho: a construção discursiva do 

conceito de empreendedorismo 

https://scholar.google.com/scholar?q=scielo+and+linguagem%2C+rela%C3%A7 

%C3%B5es&hq=inurl:scielo 

Investigando novas articulações e possibilidades no discurso empreendedor: 
contexto, sujeito e ação 

http://www.redalyc.org/html/4006/400638321004/ 

Empreendedor: Origens, Concepções Teóricas, Dispersão e Integração 

http://www.redalyc.org/html/840/84032519009/ 
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