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RESUMO 

 
 
 

A Educação Empreendedora vem se consolidando dentro dos currículos de 
ensino e Programas socioeducativos, atendendo a necessidade de formação e 
qualificação dos interessados pela ação empreendedora, individual ou em 
atividades empresárias, que lhes proporcione a condição de mobilidade 
financeira, através da criação de pequenos negócios, da renegociação de 
produtos com mais rentabilidade, ideias arrojadas, atividades técnicas, 
tecnológicas, comerciais, empresárias, entre outras. O mundo dos negócios 
exige um conhecimento específico, ofertado na Educação Básica e 
Profissional, como também através de cursos FIC - Formação Inicial e 
Continuada, ofertados pelo PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego, com o objetivo de qualificar e formar os alunos 
através do processo ensino e aprendizagem, através da oferta de cursos 
profissionalizantes, onde a disciplina Empreendedorismo é a base norteadora 
para a consecução de um dos objetivos desse Programa, a inserção do aluno 
no mercado de trabalho. A oferta de um curso de capacitação, para o corpo 
docente desta disciplina, tornou-se imprescindível e necessário, oferecendo 
suporte didático e pedagógico para a melhoria da qualidade do ensino. 

 
 
 

PALAVRAS CHAVES: Educação Profissional, empreendedorismo, formação e 
capacitação 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação educação, trabalho e empreendedorismo vem sendo 

pesquisada por diversos estudiosos da área educacional e empresarial 

buscando entender as possíveis transformações trazidas pelo mundo do 

trabalho a partir de suas implicações para as possíveis reestruturações 

produtivas e dos novos modelos de gerenciamento dos negócios, que 

produziram um impacto na sociedade econômica, através da redução do 

emprego na área industrial, por não possuir mão de obra qualificada, para 

assumir os novos postos de trabalho que surgiram com a retomada do 

processo de crescimento e desenvolvimento de nosso País. 

A era tecnológica foi denominada de era do conhecimento e da 

informação, por ser muito dinâmica e veloz, exigindo novas atitudes, novos 

conceitos, flexibilidade e troca de ideias, colocando à prova os sistemas 

educacionais, principalmente a Educação Profissional que iniciou a 

reorganização de seus currículos didáticos e pedagógicos, agora voltados para 

a criação de cursos com perfis profissionais, alinhados a discussão coletiva, 

interativa e a análise crítica e reflexiva, fundamentando a aprendizagem 

significativa para desenvolver a comunicação através da linguagem digital, com 

o aparelhamento de equipamentos tecnológicos em todos os níveis 

socioculturais. 

A escola é a principal porta para a efetivação de todas essas mudanças, 

o conhecimento para ser produzido e reproduzido traz seu ordenamento 

através da formatação da Educação Básica e da Educação Profissional em 

todos os níveis, além de outros cursos de formação e qualificação que são 

imprescindíveis para a inserção no mundo do trabalho. 

Infelizmente ainda não estamos acompanhando esse desenvolvimento 

tecnológico e o atraso é provocado pela falta de formação e qualificação. A 

população jovem encontra-se com mais dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho que exigem competências e habilidades, agora voltadas para 

atividades que potencializam mais e maiores estratégias de conhecimento, 

baseado na criatividade, na interação, inovação de atitudes para a 

empregabilidade. 
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Os novos tempos trazem as mudanças e transformações tecnológicas, 

sociais e econômicas do mundo moderno, marcados pela dinâmica capitalista, 

impulsionando este modelo produtivo, vigente em nosso país, para a 

introdução dos conceitos e valores existentes na educação empreendedora, e 

isso demonstra que é possível educar para o mercado de trabalho, permitindo 

ao aluno caminhar por outros espaços, agora mais competitivos e dinâmicos 

para chegar a sua profissionalização, sem perder o foco de sua especialidade 

funcional. 

Infelizmente as dificuldades de acesso aos cursos de formação e 

qualificação, ofertados pela rede privada, são inúmeras, principalmente quanto 

a questão financeira e de localização dessas instituições que oferecem este 

tipo de curso, concentradas na Capital do Estado, deixando os municípios mais 

afastados, desprovidos de assistência educacional e de políticas públicas que 

atendam suas necessidades básicas. 

Uma grande parte da população brasileira, principalmente os que se 

encontram na linha de pobreza e são assistidos pelos órgãos governamentais 

das três esferas (Municipal, Estadual e Federal) através de seus programas 

educacionais e sociais, estão mais expostos a dificuldade de escolarização, 

acesso, permanência e êxito, desde a Educação Básica, até a qualificação e a 

formação em cursos FIC ou Técnicos profissionalizantes. 

As empresas que buscam o aparelhamento de seus serviços, 

implementando o desenvolvimento comercial, industrial e tecnológico de seus 

negócios, sentem grandes dificuldades de contratação de profissionais 

qualificados, para executaram atividades que exigem conhecimentos 

específicos, além da reflexão crítica, criatividade, flexibilidade entre outras 

competências e habilidades que o mundo moderno exige para o enfrentamento 

dos grandes desafios da era industrial e tecnológica. 

Essa situação provoca uma estagnação na contratação de profissionais, 

acarretando poucas possibilidades de desenvolvimento, crescimento e 

expansão administrativa e financeira, não só para o empresário mais 

principalmente para o crescimento econômico de nosso País. 

Este cenário foi o ponto básico para a implementação das ações 

políticas e sócias que pudessem oportunizar a oferta de cursos gratuitos, 

voltados para a melhoria de oferta da Educação Profissional, para a sociedade 
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mais carente, através do conhecimento inerente ao processo ensino e 

aprendizagem e o desenvolvimento das políticas públicas, em todos os níveis 

governamentais e principalmente que atendessem as necessidades de acesso 

ao ensino e ao emprego. 

 
Justificativa 

As condições de empregabilidade no setor comercial, empresarial, 

governamental, entre outros, continuavam com indicadores baixos por falta de 

mão de obra qualificada ou de ações Empreendedoras que pudessem 

modificar a situação social de uma camada da população mais pobre, sem 

contar com os alunos que concluíam o ensino médio mas não possuíam a 

educação profissional. 

Pensando nisso o Governo Federal, em 2011, lançou um Programa, 

denominado Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC, legitimado pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 

2012, voltado para alunos da rede pública, trabalhadores, beneficiários titulares 

e dependentes dos programas federais de transferência de renda, entre outros, 

com necessidades de formação profissional, principalmente na qualificação e 

formação, através de cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC e 

Técnicos Profissionalizantes. 

Os Institutos Federais - IF, aceitaram participar desse Programa, como 

também o Sistema “S” e as Universidades Federais, enquanto ofertantes dos 

cursos destacados em legislação própria, criada pelo Ministério da Educação e 

Cultura/ MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional/FNDE, 

para sua operacionalização, resguardando as especificidades de cada Instituto 

para a execução dos objetivos definidos nesta Legislação e dentre eles 

destacamos: a interiorização dos Institutos Federais, na diversificação para 

oferta de cursos de Educação Profissional e na elevação da escolaridade, 

como porta de entrada para a formação profissional. 

Na definição da proposta pedagógica de implementação dos cursos do 

PRONATEC, no Instituto Federal de Alagoas -IFAL, várias  dificuldades 

surgiram como desafios para serem vencidos e um dos problemas delineados 

voltava-se para o desenvolvimento pedagógico do Programa como um todo, 

especificamente no processo ensino e aprendizagem da disciplina 
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Empreendedorismo e sua interação com as outras disciplinas, de cada curso 

ofertado, destacando-se dois problemas: 1) Quais as dificuldades encontradas 

pelos alunos, para o acompanhamento do conhecimento produzido, 

considerando seu nível de escolaridade e a necessidade dos conhecimentos 

prévios, descritos em cada disciplina da matriz curricular dos cursos? 2) Quais 

as estratégias de ensino mais viáveis, para o atendimento das necessidades 

de aprendizagem, especificamente para a disciplina Empreendedorismo, 

considerando a relação teoria e prática, presentes nas atividades de sala de 

aula que fundamentam a composição do perfil dos alunos, participantes  

desses cursos? 

Esses questionamentos nortearam a execução do processo de oferta 

dos cursos FIC e Técnico Concomitante, tendo a disciplina 

Empreendedorismos como componente do eixo básico da matriz curricular de 

todos os cursos, descritas nos Planejamentos Pedagógicos de Cursos – PPC 

No acompanhamento pedagógico, realizado junto aos docentes da 

disciplina Empreendedorismo, ficou explícito que os alunos esperavam 

desenvolver atividades relacionando a teoria com a prática através das 

vivências, em sala de aula, com temas direcionados para seus sonhos 

profissionais e consequentemente com possibilidades reais de realização da 

ação empreendedora, além da interdisciplinaridade, voltada para a interação 

de todas as disciplinas do curso do PRONATEC que estavam realizando. 

A criação e a realização de um curso inovador, voltado para a 

capacitação e formação dos docentes dessa disciplina, foi planejado para 

auxiliar no reordenamento de sua proposta pedagógica, evidenciando os 

pontos apontados pelos alunos, como importantes para a motivação e a 

consecução dos objetivos do PRONATEC. 
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OBJETIVOS 

 
 

Para a identificação do nível de abrangência dos conteúdos do Curso de 

Formação e Capacitação ofertado para os professores da disciplina 

Empreendedorismo e sua aplicabilidade no mundo do trabalho, definimos os 

objetivos que se destinam a realização da ação metodológica e avaliativa e  

que proporcionem a consecução do aprendizado e seus desdobramentos em 

sala de aula. 

 
Objetivo geral 

-Desenvolver o estudo aprofundado sobre os indicadores sociais, 

apresentados pelos alunos, considerando suas expectativas profissionais, e 

ascensão social, para composição dos conteúdos programáticos na disciplina 

empreendedorismo. 

 
Objetivos específicos: 

- Identificar os fatores socioeconômicos que influenciam os alunos para 

as iniciativas empreendedoras, analisando e comparando sua capacidade, 

interesse e estímulo empreendedor; 

- Analisar as tendências comportamentais, competências e habilidades 

dos alunos, identificando as possíveis oportunidades, entre Saber Ter, e Saber 

Ser, empreendedor; 

- Estimular o exercício da análise e reflexão crítica dos alunos sobre os 

aspectos inerentes ao processo de desenvolvimento da aprendizagem, no que 

diz respeito a criatividade, os erros e acertos presentes na ação 

Empreendedora; 

- Reconhecer que educar para a cidadania é também educar para o 

empreendedorismo, valorizando a educação através da reflexão crítica diante 

das possibilidades e limitações pessoais e contextuais sobre os aspectos 

políticos e as dimensões essenciais do desenvolvimento humano. 

Estes objetivos, possuem um desdobramento claro e imprescindível que 

se estabelece no cotidiano da relação didático – pedagógica e nos encontros 

de capacitação e formação dos professores. 

As execuções desses objetivos apontam para o embasamento do 
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contexto social, político, econômico e cultural que cada um está investido, o 

que requer a análise crítica e reflexiva das dificuldades e possibilidades que 

cada um possui para o enfrentamento da realização de sus projetos de vida 

onde o professor é a peça fundamental, se utilizando de estratégias 

metodológicas, através da ferramenta interdisciplinar e da contextualização 

sobre o mundo do trabalho. 

 
Contextualização 

O Instituto Federal de Alagoas - IFAL, é uma Instituição pública da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com oferta de ensino de 

cursos de nível médio/técnico nas modalidades: Concomitante, Integrado e 

Subsequente, além do nível superior e da Pós - Graduação. 

Atualmente o IFAL possui 16 (dezesseis) Campi, que cobrem o Estado 

de Alagoas do litoral ao sertão, passando pelo agreste e a zona da mata. 

A oferta dos cursos PRONATEC nos Campi do IFAL é bem dinâmica. 

Cada Campus oferece no mínimo 4 (quatro) cursos FIC e Técnico 

Concomitante, por pactuação realizada com o MEC/SETEC e os Demandantes 

do Programa, os Ministérios que compõe as políticas públicas do País, como: 

Ministério da Saúde, Ministério do trabalho e Emprego, Ministério de 

Desenvolvimento e Ação Social, Ministério de Desenvolvimento Industrial, 

Ministério de Desenvolvimento Agrícola, Ministério da Justiça, Ministério do 

Turismo, entre outros. 

O público interessado em participar dos cursos ofertados pelo  

Programa, em cada Campus do IFAL é encaminhado pelo Demandante, a 

partir das inscrições realizadas com os usuários dos Programas sociais, que 

cada Ministério possui. 

A estrutura curricular de cada curso, possui dois eixos pedagógicos: o 

eixo básico, contendo disciplinas comuns a todos os cursos, como: Português, 

Matemática e Ética e Empreendedorismo. O segundo eixo, contempla as 

disciplinas específicas de cada curso. 

As pessoas interessadas, buscam o conhecimento com possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho e consequentemente, a visualização do 

significado socioeconômico, político e cultural do mundo do trabalho, como 

projeção da formação profissional, para a vida de cada um. 
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A proposta de oferta de um curso de capacitação para os docentes da 

disciplina Empreendedorismo, presente em todos os cursos de Formação 

Inicial e Continuada -FIC, como também dos cursos Técnicos Concomitante, 

ofertados pelo IFAL, foi apresentada pelos alunos que apontaram a 

necessidade de um aprendizado que os aparelhasse para a integração na vida 

produtiva, seja como empreendedores de seu próprio negócio ou através da 

empregabilidade no mercado formal. 

Neste Trabalho, está descrito no Capítulo I, os objetivos, o Capítulo II, 

apresenta a base teórica e no Capítulo III a estrutura metodológica do curso 

inovador, por meio da formação e qualificação, que será desenvolvido para os 

docentes da disciplina Empreendedorismo, presente nos cursos FIC e 

Técnicos Concomitante do PRONATEC no IFAL. 

 
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Todo estudo exige compreensão, interpretação, analise crítica e reflexiva 

do texto e do contexto que compõe o tema estudado. Neste estudo, o tema 

evidenciado é o empreendedorismo e suas dificuldades e possibilidades de 

implantação e implementação, considerando o perfil socioeconômico dos 

alunos que participam dos cursos PRONATEC no IFAL, a formação dos 

docentes, o embasamento teórico sobre os tipos de empreendedorismo, as 

especificidades didáticas e pedagógicas dos professores dessa disciplina e a 

prática do planejamento para a construção do plano de negócios, como 

ferramenta essencial para a gestão do empreendimento. 

 

1.1 FORMAÇÃO DOCENTE 

O processo educativo produz o conhecimento científico, analítico e 

reflexivo e a escola é o ambiente responsável pela produção e 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem, baseado em princípios, 

fundamentos e objetivos, voltados para a formação humanística e a vida 

produtiva, construindo as bases da educação e sua consolidação enquanto 

estrutura política e sociocultural. 

A  dinâmica do processo ensino e aprendizagem oportuniza o 
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desenvolvimento de novos conhecimentos de forma interativa, alinhado com a 

evolução científica e tecnológica no ramo das ciências e a formação docente é 

um dos fatores básicos para a edificação das instituições de ensino que são 

responsáveis pela organização dos cursos para todas as categorias 

profissionais. 

Mas a ação docente em sala de aula, é o que alimenta o conhecimento 

didático e pedagógico, exigindo do Professor uma contínua reflexão sobre a 

própria prática, suas expectativas profissionais, as experiências com seus 

pares que possam proporcionar novas oportunidades de trabalho e pesquisa, a 

participação em cursos de formação, capacitação, em eventos científicos, a 

possibilidade de criação de projetos sociais, entre outros. 

Conceituando o termo Formação Docente, Azevedo e Lopes (2016) 

descrevem: 

A formação docente vai além dos aspectos pedagógicos e está 
também vinculada a fatores não formativos, que possibilitam 
que os professores atuem como agentes sociais, capazes de 
intervir nos sistemas que constituem a estrutura social e 
profissional e assim provocar melhorias 

 

A formação permanente do professor é uma necessidade, para que ele 

possa alimentar seu conhecimento profissional através do conhecimento 

experimental, proporcionado por novas práticas de ensino que surgem em seu 

contexto escolar, oferecendo novos desafios para sua prática em sala de aula 

e o aperfeiçoamento de suas estratégias metodológicas, para a criação de 

novos processos de intervenção dentro e fora da escola. 

Mesmo tendo conhecimentos pedagógicos específicos  para 

determinada área de conhecimento, este deve ser polivalente para ser 

alimentado pelos novos conhecimentos e informações e buscar desenvolver 

com seus alunos, novas competências e habilidades, que geram atitudes 

reflexivas e investigadoras. 

 
1.2 FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

 

 
A formação profissional possui várias características, dependendo da 
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necessidade e do interesse pelo conhecimento que possibilite a inserção no 

mercado de trabalho, com qualidade e segurança na execução do trabalho 

caracterizado pela especificidade do conhecimento. 

Mas existe também a formação profissional ocupacional, destinada 

para pessoas desempregadas e que desejam reintegrar-se ao mundo do 

trabalho e a formação profissional contínua, para os trabalhadores que estão 

em atividade mas querem adquirir maiores competências e atualização nas 

ações que realiza, aumentando suas possibilidades de inserção ou 

permanência no mercado de trabalho. 

A formação profissional continua se desenvolve a partir da qualificação 

profissional onde a questão da aprendizagem e do conhecimento se 

relacionam e são dependentes um do outro, produzindo um novo 

conhecimento que qualifica para novas atividades profissionais. 

A formação contínua ou qualificação profissional é a oferecida pelo 

PRONATEC, através da oferta dos cursos de Formação Inicial e Continuada – 

FIC e busca atender as necessidades dos interessados que se encontram 

desempregados e precisam de mais qualificação para a inserção no mercado 

de trabalho, como também os que estão afastados da escola, sem atualização 

e sem qualificação profissional específica. 

O conhecimento técnico sobre a ação empreendedora, é fundamental 

neste tipo de curso, para a concretização do objetivo voltado para a inserção 

no mercado de trabalho, aliado a aprendizagem especifica, delineado pelo 

perfil de saída do curso, ou perfil profissional. 

 
1.3 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 
A ação empreendedora, em qualquer região do nosso Pais, 

proporciona a sociedade, impactos significativos, pois abrangem os aspectos: 

educacionais, sociais, culturais, econômicos e políticos, e trazem o 

desenvolvimento de novas oportunidades de negócios e renda além da 

ampliação do mercado de trabalho com a criação de novos empreendedores e 

profissionais de sucesso, com competências e habilidades para criar, gerir, 

ampliar e solidificar os negócios de uma empresa ou organização 

administrativa, por meio de estratégias competitivas e inovadoras. 
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Para Venkataraman, 1997, p.20 in Zampier e Takahashi (2011), o 

conceito de empreendedorismo se descreve como “um campo de estudo que 

procura compreender como as oportunidades que geram novos produtos e 

serviços são descobertas, criadas e exploradas, por quem e com que 

consequências. 

Aproveitar as oportunidades de negócios, que surgem continuamente no 

mundo do trabalho é parte do aprendizado da ação empreendedora, que 

estimula o interesse e o conhecimento, para saber identificar as possibilidades 

de poder explorar as condições de aprendizagem do indivíduo, seu habitat 

sociocultural e a atividade a ser administrada, na perspectiva financeira e 

administrativa. 

As características do empreendedor podem estar relacionadas aos 

grupos sociais aonde o indivíduo está inserido e consequentemente suas 

experiências de vida influenciarão sua escolha por ser empreendedor ou não. 

O ambiente, aonde ele está inserido, contribui significativamente para a 

sustentação ou não da ação empreendedora, seja para a implantação de 

novos negócios ou para a intensificação dos já existentes. 

O comportamento do indivíduo, candidato a ser empreendedor, ao 

buscar aproveitar as novas oportunidades de negócios, o fará considerando 

seus hábitos culturais e sociais, se utilizando de suas habilidades e 

competências, voltadas para as condições de aprendizagem para criar e recriar 

produtos que surgem no dia a dia, a partir do modismo apontado pelas redes 

sociais, a internet, as novelas. Outro comportamento pode ser observado, os 

indivíduos que buscam a criação de suas próprias ideias, de algo novo que 

ainda não foi criado, ou apenas precise ser adaptado, recriado. 

A instalação da ação empreendedora se caracteriza pelo tipo de negócio 

desenvolvido, e possuem uma dimensão micro ou macro, ou seja, pode ser 

individual (autônomo), empresarial (pequenos que se estabelecem muitas 

vezes, sem endereço próprio), mas também podem ser grandes investidores 

ou ainda os empreendimentos que já existem, que passam a ser sublocados a 

outros investidores, e popularmente é chamado de “rede” 

Para qualquer tipo de ação empreendedora, o primeiro passo é a 
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construção de um planejamento empreendedor que defina o roteiro de suas 

atividades, passo a passo descrevendo a viabilidade da ação. Infelizmente 

essa ação não é realizada por grande parte dos indivíduos que possuem 

pequenos ou médios negócios, os denominados autônomos, que estão no 

mercado consumidor mas não possuem o conhecimento técnico, apenas, 

negociam, para Zampier E Takahashi (2011), pode-se identificar oito 

características do empreendedor: 

a) empreendedor nato(mitológico); b) aquele que aprende 
(inesperado); c) serial (cria novos negócios); d) corporativo; e) 
social; f) empreendedor por necessidade; g) herdeiro; e h) 
normal (planejado).” 

 
 

Considerando o perfil dos alunos que participam dos cursos do 

PRONATEC/IFAL, podemos classificar suas características para serem 

empreendedor, como o que aprende (inesperado), o serial (cria sempre novos 

negócios) e o empreendedor por necessidade. 

Ao chegarem na sala de aula 30% não possui o conhecimento formal, e 

isso dificulta a compreensão do significado da ação empreendedora, pois se 

colocam como usuários dos programas sociais do governo federal e se sentem 

acomodados pelas bolsas (auxilio aluno) que recebem e facilmente se evadem 

dos cursos quando essas bolsas atrasam; 60% possuem a expectativa da 

mudança social através da qualificação para o mercado de trabalho e a ação 

empreendedora e 10% desejam a formação através do conhecimento regular 

buscando participar dos cursos técnicos e da graduação. 

A disciplina Empreendedorismo, desenvolvida nos cursos FIC – 

Formação Inicial e Continuada e nos cursos Técnicos, de nível médio no IFAL, 

possui um valor pedagógico e instrucional significativo, pois contempla as 

expectativas de qualificação para o mercado de trabalho, mesmo que o 

conhecimento adquirido ainda não seja suficiente para a ação empreendedora 

que requer maior aprofundamento do conhecimento nessa área. 

Neste caso, podemos fazer uma análise comparativa, utilizando os 

dados coletados através de um questionário aplicado em sala de aula: 

- Na sua maioria possuem nível de escolaridade baixo; só cursaram até 

o ensino Fundamental; abandonaram a escola a pelo menos 05 anos; estão no 
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mercado informal com atividades financeiras de vendas de produtos 

clandestinos e de baixa qualidade, o que os faz mudar constantemente de 

atividade, pois não possuem qualificação para as ofertas de emprego ou de 

sustentação de novos empreendimentos; 

-Para realizarem as vendas dos produtos clandestinos, se organizam em 

grupos, por categoria de produtos, como: venda de CD pirata, é um grupo 

grande e cheio de hierarquias de poder; venda de réplica de brinquedos 

famosos; venda de réplica de óculos de vários modelos das grandes marcas 

importadas. 

-Os adultos procuram se estabelecer através de novos 

empreendimentos, com a implantação de pequenos negócios como: confecção 

de doces, Tortas, salgadinhos e até organização de pequenas festas. 

Cada grupo busca o aproveitamento das oportunidades que possam ser 

socializadas para a solidificação de outros já existentes ou que sejam criados 

por meio das novas oportunidades, num processo de filiação para os possíveis 

acordos, interesses e afinidades, entendendo assim que o processo de 

interação dos grupos que realizam a ação empreendedora é sempre incerto, e 

que as novas adesões por parte dos interessados, podem ser aceitas ou não 

pelos membros que compõe a atividade empreendedora. 

 

 
2. PROPOSTA DE CURSO INOVADOR 

 

A oferta de um curso de capacitação para os docentes da disciplina 

Empreendedorismo, denominado curso inovador, foi idealizado em função da 

necessidade de uma discussão no conjunto dos professores dessa disciplina, 

voltada para uma proposta unificadora de oferta dos conteúdos programáticos, 

da escolha das estratégias metodológicas, principalmente com relação a 

interdisciplinaridade e do formato do sistema de avaliação, priorizando o 

aspecto somativo dos resultados obtidos, no processo ensino e aprendizagem, 

ou seja, o ordenamento de um Planejamento de disciplina de forma 

compartilhada em função da importância do conhecimento sobre o 

empreendedorismo, em todos os cursos ofertados pelo PRONATEC no IFAL, 
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para a consecução de seus objetivos, especificamente o que define a inserção 

no mercado de trabalho. 

 
2.1 O cenário 

 
 

Para o IFAL, a oferta de Programas sociais como o PRONATEC, 

oportuniza a consecução dos objetivos já definidos em sua legislação para a 

realização das políticas públicas do Governo Federal, através da qualificação 

de uma população que necessita de uma oportunidade para a iniciação na 

Educação Profissional, mas que ainda se encontra sem acesso aos cursos 

ofertados de forma regular e sistemática pelas Instituições públicas de 

Educação Básica e Profissional ou Privada, mas que não oferecem uma 

quantidade de vagas que atenda a demanda das populações mais carentes, 

que residem em localidades como as regiões do interior de todo o Estado de 

Alagoas. 

Na organização, construção e desenvolvimento dos cursos FIC e 

Técnico Concomitante do PRONATEC no IFAL, a capacitação dos docentes foi 

realizada de forma sistemática e paralela a oferta em andamento, no entanto 

para os docentes da disciplina Empreendedorismo, esse tipo de ação, apontou 

para uma necessidade mais específica, oportunizar ao aluno o estudo para a 

organização de uma proposta de mudança de vida mais concreta, por meio da 

ação empreendedora. 

No depoimento dos alunos, as necessidades e expectativas de cada  

um, estão direcionadas para a implementação de um negócio, de uma ação 

empreendedora mas sabem que precisam do conhecimento teórico que lhes 

dará sustentação para a realização da atividade prática. 

Aplicamos com os docentes um questionário analítico, com o objetivo de 

coletar os indicadores que pudessem apontar os resultados do processo 

ensino e aprendizagem, especificamente na disciplina em estudo, para a 

organização do curso de capacitação, enquanto proposta inovadora. 

Obtivemos os resultados expostos no gráfico abaixo com base no questionário 

em anexo. 

Das cinco questões descritas no questionário, destacamos 05 pontos 

para a descrição visual através do gráfico, analisando o impacto pedagógico e 
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os resultados da aprendizagem, obtidos pelos alunos, considerando: 

- Ajustes dos conteúdos programáticos da disciplina Empreendedorismo; 

- Estrategias metodológicas facilitadoras do processo de aprendizagem; 

-Importância do perfil sociocultural do aluno(a) conhecimentos prévios sobre a 

ação Empreendedora; 

- Dificuldades pedagógicas relacionadas a carga da disciplina, muito reduzida; 

- Expectativa dos alunos, mudança social através do conhecimento. 

A necessidade de estruturação do Curso de Capacitação para os 

docentes da disciplina Empreendedorismo, presente no eixo básico dos cursos 

FIC do PRONATEC no IFAL, surgiu após a análise dos indicadores de 
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atender as es- 
pecif icidades 
dos alunos 

 

Estratégias me- 
todológicas 
mais utilizadas 
Atividades 
Práticas 

 

Perf il sociocul- 
tural do aluno 
Sem conheci- 
mentos prévios 
da disciplina 

 

Dif iculdades 
pedagógicas e 
didáticas Carga 
horária peque- 
na 

 

Expectativa dos 
alunos Mudan- 
ça Social, cons- 
trução de um 
plano de negó- 
cios 

 
 

resultados obtidos com a aplicação do questionário e do estudo do 

comportamento dos alunos durante a realização das atividades de sala de 

aula, além dos depoimentos dos pequenos e grandes empresários, como 

também dos representantes das Instituições públicas e privadas, ao serem 

contatados nas negociações realizadas para as possíveis contratações dos 

alunos, após a conclusão dos cursos, quando já estariam capacitados e com o 

conhecimento específico para o atendimento dos serviços ofertados, 

principalmente as empresas instaladas nas regiões mais distantes da capital 

80% 90% 

70% 

70% 

70% 
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do Estado de Alagoas. 

Na construção do planejamento desse Curso de Capacitação, as 

estratégias metodológicas a serem trabalhadas, devem estar voltadas para a 

identificação de ferramentas que estimulem a motivação do aluno, objetivando 

sua permanência e conclusão do curso FIC, com êxito, estimulando a  

formação do pensamento crítico, a criatividade e a inovação, utilizando-se para 

isso a problematização para a simulação de criação de pequenos negócios e 

dos projetos empreendedores. 

 
2.2 A estrutura didática e pedagógica 

 
 

A estrutura didática e pedagógica desse curso inovador de formação e 

capacitação, está estruturada em três módulos: O primeiro, com início o mês 

de julho/2018, apresentando a fundamentação teórica da  ação 

empreendedora. O segundo, no mês de agosto/2018, com a construção da 

proposta didática e pedagógica da disciplina EMPREENDEDORISMO, 

presente na matriz curricular dos cursos FIC e dos Técnicos Concomitantes e o 

terceiro, no mês de novembro/2018, onde serão realizadas as ações de 

compartilhamento das experiências desenvolvidas em sala de aula e do 

processo avaliativo, de forma expositiva e interativa. 

Os encontros serão presenciais e terão a duração de 8h cada, num total 

de 24h/aula, cada Campus participará indicando 04 docentes, perfazendo um 

total de 64. Estas vagas poderão ser compartilhadas com os docentes do 

próprio Campus, sem que necessariamente estejam participando do Programa 

PRONATEC. 

Na condução da ação didática e pedagógica, serão capacitados dois 

instrutores que conduzirão os dois grupos de docentes, nos dois ambientes, 

com 30 participantes, cada um. 

Os planos das aulas a serem trabalhadas nesses módulos, serão 

detalhados com a Coordenação Geral do PRONATEC e a equipe de 

supervisores pedagógicos, que discutirão os aspectos pedagógicos, o 

planejamento estrutural e o processo avaliativo deste curso. 

Os recursos necessários, foram divididos em dois aspectos, humanos e 

materiais. 
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Nos aspectos humanos, serão contratados dois instrutores com o 

conhecimento e formação na área de Administração, com Pós-Graduação em 

Gestão Empreendedora, ou áreas afins. 

Os docentes participantes frequentarão os três módulos do curso, 

entretanto caso algum professor precise se ausentar, sua vaga será substituída 

e o novo integrante do curso terá acesso ao material distribuído no primeiro 

momento para que possa acompanhar a dinâmica dos trabalhos. 

No aspecto material, o PRONATEC disponibilizará um valor relativo a R$ 

250.00 reais, para a realização dos gastos com deslocamento e alimentação 

dos que vem dos Campi dos interiores do Estado, como: Maragogi, Viçosa, 

Murici, São Miguel dos Campus, Coruripe, Penedo, Arapiraca, Palmeira dos 

Índios, Batalha, Santana do Ipanema e Piranhas. 

Para os docentes dos campi de: Maceió, Satuba, Rio Largo, Benedito 

Bentes e Marechal Deodoro, por serem cidades próximas a Capital do Estado, 

serão pagos, R$ 100,00, para os gastos com o deslocamento. 

 
2.3 Material didático 

 
 

Serão confeccionadas e distribuídas apostilas, pastas, canetas e blocos 

de anotações, além do material didático e dos equipamentos eletrônicos para 

os instrutores, como: cartolinas, lápis hidro cor, pincel atômico, projetor de 

multimídia e som. 

Os procedimentos metodológicos, serão definidos a partir da realização 

das atividades interativas como: pesquisas, painéis, fórum de debates, roda de 

conversa, seminário, oficinas. Estas ferramentas de ensino, instrui e estimulam 

o aluno a refletir sobre os aspectos norteadores e definidores do contexto 

socioeconômico e financeiro presentes no cotidiano de cada um. 

As intervenções e mediações poderão ser apontadas através das 

dúvidas, conceitos e pré-conceitos que sejam provocativos para a atuação dos 

participantes, como a exposição das experiências exitosas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A análise do comportamento das camadas sociais mais baixas no 

contexto da ação empreendedora nos ajuda a entender e buscar meios para 

serem utilizados em sala de aula e para melhor adequação das estratégias de 

ensino nos cursos do PRONATEC no IFAL, na modalidade FIC, para a 

melhoria da compreensão do processo ensino e aprendizagem, a ser 

desenvolvido no curso de formação e capacitação, destinados para nossos 

docentes da disciplina Empreendedorismo. 

A inserção no mercado de trabalho ou a criação de negócios 

empreendedores é considerado pelos órgãos de controle como: Tribunal de 

Contas da União -TCU e a Controladoria Geral da união – CGU, como a 

validação da importância desse investimento para os cofres do Governo 

Federal. A orientação e o acompanhamento da ação pedagógica aos docentes, 

utiliza-se dessa determinação, para a organização didática e pedagógica dos 

planejamentos de ensino. 

A educação para o empreendedorismo não se caracteriza apenas como 

uma orientação estratégica de sala de aula para o desenvolvimento integrado, 

que possa promover a liberdade de escolha efetiva dos cidadãos, mas se faz 

necessário a adoção de novas estratégias políticas e educativas, voltadas para 

o desenvolvimento local, preconizando o processo pedagógico que possa 

proporcionar a dimensão da formação para a cidadania, da reflexão crítica e 

holística, da cooperação e da compreensão do papel inerente a cada um. 

Entender a escola empreendedora como um novo paradigma para a 

cidadania, onde todos possuam as mesmas oportunidades e possibilidades, 

onde os gestores são também educadores para que as escolhas possam ser 

realizadas de forma consciente, considerando riscos e facilidades, dificuldades 

e possibilidades, sem diferenças de cor, raça ou credo. 

O desenvolvimento da disciplina “Empreendedorismo” presente nos 

cursos FIC no IFAL exige uma organização didático-pedagógica que possa 

apresentar ao aluno uma estrutura de conhecimentos teórico e prático, 

interligado as vivências mais comuns que o perfil de alunos desses cursos 
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apresenta, desmistificando o conceito que eles conhecem sobre a ação 

empreendedora voltada apenas para a comercialização de produtos e serviços 

sem a necessidade da fundamentação teórica, dos princípios e objetivos que 

norteiam o fazer empreendedor. 

Analisando o perfil dos alunos que buscam nos cursos FIC e Técnico 

Concomitante, destaca-se a situação social voltada para os jovens e adultos 

que se encontram desempregados e em vulnerabilidade social, sendo 90% 

encaminhados pelo Ministério de Desenvolvimento e Ação Social – MDAS 

representado pelas Prefeituras Municipais, por serem usuários dos programas 

sociais como a bolsa família e outros. 

Dessa forma, se faz necessário o estudo analítico sobre a aplicabilidade 

da Educação Empreendedora para este tipo de público, considerando suas 

condições de aprendizagem e as possibilidades de aplicabilidade para o 

atendimento de suas necessidades de ascensão social por meio do mercado 

de trabalho e dos negócios. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
PRONATEC – PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO 

E EMPREGO 

 

Sr. Professor da disciplina Empreendedorismo, desenvolvida nos cursos 
FIC e/ou Técnico Concomitante, ofertado pelo PRONATEC. 

Precisamos registrar os aspectos didático e pedagógicos da disciplina 
Empreendedorismo, desenvolvida no módulo básico dos cursos FIC- 

Formação Inicial e Continuada, voltados para os resultados do  processo 
ensino e aprendizagem e seus desdobramentos para a consecução dos 

objetivos que estão detalhados nos PPC’s Planejamento Pedagógico de Curso. 
Solicito a atenção de V.Sa., para a viabilidade de registro das atividades 
realizadas em sala de aula, considerando os conteúdos programáticos 

desenvolvidos e as vivências que oportunizaram a relação teoria e prática na 
construção do processo ensino e aprendizagem. 

Obrigado por sua atenção, 
 

ROSÂNGELA CERQUEIRA DA LUZ 
Coordenadora do PRONATEC/IFAL 

 

 
30/01/2017 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 

1) Os conteúdos programáticos, descritos no Planejamento Pedagógico 

de Curso – PPC, e desenvolvidos na disciplina Empreendedorismo, foram 

adequados as necessidades dos alunos? 
 

Sim, Não houve necessidade de mudanças ( ) 

Não, Foi necessário modificar todo o conteúdo ( ) 

Em parte, modificamos em torno de 50% do que estavam previstos ( ) 
 

2) Quanto as estratégias metodológicas de ensino, mais desenvolvidas: 



 

a) Utilização de atividades práticas ( ) 
 

b) Construção de vivencias ( ) 
 

c) Atividades problematizadoras para os alunos pensarem, refletirem 
e analisarem os conteúdos e seus contextos ( ) 

 

d)Outros:………………………………………………………… 

 
3) O perfil do aluno, neste curso, pode ser classificado: 

 
a) Sem conhecimentos prévios sobre os conteúdos da disciplina ( ) 

 

b) Realizando atividades produtivas, mas sem conhecimento técnico 
sobre plano de negócios, comércio e atividades produtivas ( ) 

 
c) Interessado em conhecer mais sobre a disciplina, se utilizar disso e pôr 

em prática( ) 
 

d) Com dificuldades de aprendizagem e sem motivação para praticar os 
conhecimentos recebidos ( ) 

e) outros:…………………………………………………………… 

 
4) Com relação a disciplina Empreendedorismo, quais as dificuldades 

pedagógicas e didáticas encontradas, para ser desenvolvida num curso 

FIC do IFAL? 
 

- carga horária da disciplina pequena ( ) 

- conteúdos desatualizados ( ) 

-professores dispersos, por falta de tempo para as discussões interativas ( ) 

- alunos desmotivados ( ) 

- outros:………………………………………………………………………….. 

 
5) Com relação aos alunos: 

 
- São críticos, interessados e participativos ( ) 

- Possuem expectativas de mudança social ( ) 

- Realizam proposta  de negócios para realizarem após  a conclusão do curso  

( ) 

- outros:…………………………………………………………………… 

 
6) Com relação ao curso FIC e/ou Técnico Concomitante PRONATEC: 

 
- São adequados as necessidades de melhoria social e financeira dos alunos 



 

( ) 

- São muito rápidos e não oferecem condições de orientação profissional ( ) 

- Não estão adequados as necessidades profissionais do aluno e da Região 

( ) 

- Oferecem conteúdos atualizados e estimulam para o crescimento profissional 

( ) 

- Oferecem a aprendizagem necessária para o aluno iniciar aproveitando as 

possibilidades de emprego e renda que o mercado de trabalho oferece ( ) 

- outros:………………………………………………………………………….. 

 
 

7) Descreva e registre os anexos referentes as atividades realizadas com 

os alunos, que mais lhe chamaram atenção, com relação aos textos 

críticos e reflexivos, sobre a atual conjuntura da ação empreendedora e 

do mercado de trabalho, em nosso Pais. 



 

 



 

 



 

 



 

 


