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Resumo 

 
O objetivo deste estudo é investigar qual o papel da orientação pedagógica 

empresarial nas escolas de ensino médio, como promotora do desenvolvimento de 

uma visão empreendedora na prática de sala de aula. Os objetivos específicos são: 

identificar as principais dificuldades nas escolas de ensino médio para orientação 

de docentes visando uma prática empreendedora; verificar os fatores 

empreendedores da prática dos pedagogos na orientação docente e como esta 

influencia na educação empreendedora; e estabelecer a existência de orientação 

empreendedora para docentes do ensino médio, no processo de ensino. A 

metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica. Observou-se a necessidade de 

formação do pedagogo através de disciplinas que envolvam características sobre 

empreendedorismo, gestão de pessoas e mercado empresarial a fim de que os 

profissionais vislumbrem, além de possibilidades variadas de atuação, o ensino do 

empreendedorismo no ambiente escolar. , também considerando uma empresa 

como um espaço educativo, porém estruturado em torno de objetivos e metas 

empresariais específicas a partir do entendimento que toda ação educativa deve 

basear-se em estratégias e metodologias de aprendizagem, assim como a inclusão 

do ensino do empreendedorismo nas classes escolares do Ensino Médio, de  

acordo com o que se depreende da pesquisa, exige ainda uma mudança na 

identidade profissional e nas formas de trabalho dos professores, observando-se 

que o tipo de trabalho convencional do professor está mudando em decorrência 

das transformações no mundo do trabalho, da tecnologia, dos meios de 

comunicação e informação, dos paradigmas do conhecimento, das formas de 

exercício da cidadania, dos objetivos de formação geral que hoje incluem com 

mais força a sensibilidade, a criatividade, a solidariedade social, a qualidade de 

vida, o reconhecimento da diversidade cultural e das diferenças e, 

fundamentalmente, a qualificação para a concorrência e a competitividade em um 

mercado empresarial global, dinâmico e de constantes mudanças. 

 

 

 

Palavras-Chave: Empreendedorismo. Práticas Docentes. Educação 

Empreendedora. 
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Introdução 

A concepção do empreendedorismo tem grande relevância no mundo do 

trabalho e sua definição, mesmo que voltada à administração, começa a tomar 

novas dimensões na área tecnológica e no cenário pedagógico. Um novo cenário 

surge para criar novas oportunidades de negócios, tendo em vista as novas 

matrizes econômicas e da construção de novas culturas de trabalho, 

consequentemente incentivando o empreendedorismo. 

A educação empreendedora pode ser um dos caminhos para os jovens 

despertarem uma visão mais crítica, criativa e inovadora em um ambiente 

favorável que estimule a criação e o desenvolvimento de aptidões, podendo 

também contribuir para uma mudança de comportamento em relação à cultura da 

empregabilidade, com isso levando-o a uma interpretação de não mais viver 

apenas para ser um empregado, sem perspectivas de criar, inovar, podendo 

produzir e desenvolver suas potencialidades, buscando novos caminhos e 

perspectivas. 

Aiub (2012) enfatiza que são estes agentes os responsáveis por introduzir o 

empreendedorismo nas diferentes esferas da educação tradicional, transformando 

ambientes, conteúdos e metodologia e, principalmente, forma de relacionamento 

entre o aprendiz, o mestre e ambiente. 

 
Justificativa 

Justifica-se a escolha da temática a partir do entendimento de que a 

pedagogia empresarial vem tomando um caminho que estimula novos 

posicionamentos e comportamentos sociais voltados para o desenvolvimento, 

capacidade e geração do próprio trabalho. Nesse contexto, a implementação do 

empreendedorismo na educação tradicional possibilitará uma transformação nos 

ambientes escolares, nas propostas pedagógicas, na forma de relacionamentos 

entre os atores do processo de ensino e aprendizagem, podendo proporcionar um 

novo fazer pedagógico. 

A busca por uma educação e formação empreendedora não possui origem 

apenas nas pessoas que desejam se lançar no mundo dos negócios por conta 

própria. Também se refere a todas as áreas das ciências humanas e 
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administrativas, considerando-se que o educador empreendedor encontra espaço 

para a proposição de uma nova prática pedagógica comprometida com as forças 

emergentes da sociedade e com a construção de uma nova ordem social, 

possibilitando uma prática educativa transformadora. 

Com os novos tempos, os modelos de gestão empresarial mudaram, 

acompanhando as inovações do presente as organizações, incluindo as escolas, 

que não podem ficar paradas. Seu modelo administrativo precisa ser reformulado. 

Tais fatos estão associados a um novo papel do Estado e de suas instâncias e a 

uma reformulação dos cursos de formação do profissional em educação. A 

administração de uma nova visão de mundo exige uma mudança de postura do 

educador, como transmissor de tal visão de mundo. 
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Capítulo 1 

 

1.1 Contextualização 

Frente às características apontadas e tomando por base que o 

empreendedorismo pode ser exercido em diversos ambientes, as escolas traduzem 

um ambiente ideal e propício ao desenvolvimento desse perfil, onde educadores 

podem e devem planejar e, a partir da realidade do educando, incorporar a 

educação empreendedora ao currículo pedagógico. 

 
1.2 Apresentação do Problema 

Nesse contexto, é imprescindível instaurar várias mudanças estruturais, 

com vistas a melhorar o apoio à iniciativa empreendedora, defendendo-se que o 

educador empreendedor encontra espaço para a proposição de uma nova prática 

pedagógica, comprometida com as forças emergentes da sociedade e com a 

construção de uma nova ordem social, possibilitando uma prática educativa 

transformadora, questionando-se: 

Qual o papel da orientação pedagógica empresarial nas escolas de ensino 

médio, como promotora do desenvolvimento de uma visão empreendedora na 

prática de sala de aula? 

 
Objetivos 

1.3 Objetivo Geral 

- Investigar qual o papel da orientação pedagógica empresarial nas escolas 

de ensino médio, como promotora do desenvolvimento de uma visão 

empreendedora na prática de sala de aula. 

 
1.4 Objetivos Específicos 

- Identificar as principais dificuldades nas escolas de ensino médio para 

orientação de docentes visando uma prática empreendedora; 

- Verificar os fatores empreendedores da prática dos pedagogos na 

orientação docente e como esta influencia na educação empreendedora; 
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- Estabelecer a existência de orientação empreendedora para docentes do 

ensino médio, no processo de ensino. 

Com relação ao conteúdo trabalhado neste estudo, destaca-se que em um 

primeiro momento aborda-se o empreendedorismo, ressaltando seu conceito, 

características e origem, assim como suas várias ramificações. Em um segundo 

momento trabalha-se o empreendedorismo no cenário escolar, ressaltando as 

contribuições desse processo no desenvolvimento do aluno, não apenas como 

educando, mas como cidadão, abordando as contribuições do empreendedorismo 

no desenvolvimento socioeconômico desse contingente, ressaltando-se o papel do 

educador no desenvolvimento desse processo. 

Para a consecução dos objetivos propostos foi aplicado o procedimento 

metodológico da pesquisa bibliográfica que, de acordo com Cervo e Bervian 

(2011), possui natureza de pesquisa descritiva, tendo em vista a necessária revisão 

da literatura especializada, abrangendo os principais tópicos sobre a questão 

delimitada. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Referencial Teórico 

 
Empreendedorismo 

O vocábulo “empreendedor” vem da palavra francesa “entreprenneur” e 

foi popularizada pela palavra “entrepreneurship” do inglês, utilizada para 

designar os estudos relativos ao empreendedor: perfil, origens, sistema de 

atividades e universo de atuação. O empreendedor exerce as funções de reunir 

diferentes fatores de produção, de gestão e a capacidade de assumir riscos. 

Empreendedorismo pode ser conceituado como a arte de fazer acontecer 

com criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e 

inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às 

oportunidades e riscos (DRUCKER, 2008). É assumir um comportamento 

proativo diante de questões que precisam ser resolvidas. É o despertar do 

indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e 

intuitivas. É a busca do autoconhecimento em processo de aprendizado 

permanente, em atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas. 

O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos materiais. 

De acordo com Baron (2007, p. 6), “o empreendedorismo, como uma área 

de negócios, busca entender como surgem as oportunidades para criar algo novo, 

como são descobertas ou criadas por indivíduos específicos”. 

O empreendedorismo se detém em observar e reconhecer as oportunidades 

que surgem para se criar algo novo e que tenham demanda no mercado. Seu grau 

de magnitude é extraordinário, pois vai do mais simples empreendimento ao mais 

complexo, exigindo de ambos apenas a capacidade criativa e a de correr e assumir 

riscos. 

Segundo Schumpeter (2002), o empreendedorismo advém de atitude 

inovadora, desenvolvendo uma tecnologia que ainda não foi testada, ou seja, são 

ações que buscam inovação no mercado através de novas tecnologias, aliadas à 

capacidade de assumir riscos. 

Hisrich (2009, p. 27) afirma que: 



11 
 

 

 

O empreendedorismo é o processo de criar algo que diferente e 

com valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, 

assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais 

correspondentes e recebendo as conseqüentes recompensas da 

satisfação econômica e pessoal. 

 
Empreendedor, segundo Dolabela (2009, p. 43), “é aquele que se dedica à 

geração de riquezas, seja na transformação de conhecimento em produtos ou 

serviços, na geração do próprio conhecimento ou na inovação em áreas como 

marketing, produção, organização”. 

Conforme Dornelas (2010, p. 15) “O empreendedor é aquele que faz as 

coisas acontecerem, antecipa-se aos fatos e tem uma visão futura de organização”. 

É preciso estudar as características empreendedoras para se entender porque 

alguns fazem sucessos na vida profissional e outros acumulam diplomas e, no 

entanto, não estão satisfeitos com a profissão. 

Dolabela (2009), afirma ser o empreendedor o motor da economia, um 

agente de mudanças. Estudos realizados sobre esse assunto confirmam que o 

sucesso de um empreendimento está relacionado a atributos e comportamentos de 

seus empreendedores, que combinam talento, conhecimento e persistência para 

não apenas sobreviver, mas também para crescer, desenvolver-se e conquistar o 

mercado. No caso de empresas de pequena dimensão, as características 

individuais dos empreendedores são consideradas cruciais para o desenvolvimento 

dos empreendimentos. "As características do empreendedor, suas atitudes e 

comportamento são os fatores que o conduzem ao sucesso" (DOLABELA, 2009, 

p. 24). 

É possível observar diversas definições do termo empreendedor, 

principalmente porque são propostas por pesquisadores de diferentes campos do 

conhecimento, que utilizam os princípios de suas próprias áreas de interesse para 

construir o conceito. Duas correntes principais tendem, no entanto, a conter 

elementos comuns à maioria delas. São as dos pioneiros do campo: os 

economistas de corte liberal, que associaram empreendedor à inovação; e os 

psicólogos, que enfatizam aspectos atitudinais, como a criatividade e a intuição. 

Em um primeiro momento, os economistas identificaram no empreendedorismo 

um elemento útil à compreensão do desenvolvimento. Depois, os 

comportamentalistas tentaram compreender o empreendedor como pessoa. 
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Atualmente, o assunto está em processo de expansão para quase todas as 

disciplinas. 

A questão da inovação é elemento pelo qual o empreendedorismo é regido, 

pois para Schumpeter (2002), a inovação é a mola propulsora no que concerne ao 

desenvolvimento econômico. Nenhuma ação empreendedora será bem sucedida se 

não houver o mínimo de inovação, ou seja, oferecer o diferente com valor para as 

pessoas. A capacidade de assumir riscos também é elemento fundamental, pois o 

sucesso depende de intuição, da capacidade de ver as coisas de uma maneira que 

posteriormente se constata como verdadeira (SCHUMPETER, 2002). 

Na visão schumpeteriana o surgimento de uma inovação no sistema 

econômico é chamada ato empreendedor, efetuada pelo empresário  

empreendedor, visando basicamente à obtenção de um lucro. O lucro é o motor de 

toda e qualquer atividade empreendedora. Schumpeter (2002) trata o lucro não 

como uma mera remuneração do capital investido, mas como o lucro 

extraordinário, ou seja, o lucro acima da média exigida pelo mercado para que 

haja novos investimentos e transferências de capitais entre diferentes setores. 

Para ser mais exato Schumpeter (2002, p. 65) diz que a relação inovação, 

criação de novos mercados e a ação de empreender é: 

 
Contudo, o produtor que, via de regra, inicia a mudança 

econômica, e os consumidores, se necessário, são por eles 

“educados”; eles são, por assim dizer, ensinados a desejar novas 

coisas, ou coisas que diferem de alguma forma daquelas que 

têm hábito de consumir. 

 
O empreendedorismo é, em sua essência, o conjunto de ações que visa o 

estabelecimento da novidade na sociedade, mudando hábitos de consumo. Este 

fato é explicado pela proposta de inovação que o empreendedor traz consigo. O 

surgimento do novo possibilita a substituição de hábitos antigos, sendo este um 

dos passos mais importantes que fez com que Schumpeter (2002) conseguisse 

descrever o processo de desenvolvimento econômico. 

Em suma, o empreendedorismo requer a criação ou o reconhecimento de 

uma aplicação comercial para uma coisa nova, não basta apenas criá-la, é 

necessário pô-la no mercado, oferecendo benefícios comerciais (BARON, 2007). 
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Empreendedorismo e Inovação 

Observa-se que o empreendedorismo é visto como um motor para o 

desenvolvimento econômico, haja vista que o empresário, segundo Schumpeter 

(2002), é o que promove inovações no setor produtivo. Ainda de acordo com o 

autor, o desenvolvimento econômico é desarmonioso, onde prevalece o alto grau 

de riscos e incertezas. Sendo assim, o ato de investir é para quem tem a 

capacidade de reconhecer oportunidade, assumir riscos e viver no mundo das 

incertezas (MORICOCHI, 2013). 

Segundo Moricochi (2013), o papel desempenhado pelos empreendedores 

é fundamental para assegurar o desenvolvimento e a estabilidade da economia da 

maioria dos países. O Brasil é um país empreendedor, embora nem sempre seja 

por oportunidades, mas por necessidade, independente se o empreendedor o é por 

vocação ou necessidade, o que importa é a coragem e a dedicação com que ele 

empreende pra ganhar seu sustento. 

De acordo com Hisrich (2009, p. 33): “o papel do empreendedorismo no 

desenvolvimento econômico envolve mais do que apenas aumento de produção e 

renda per capita; envolve iniciar e construir mudanças na estrutura do negócio e 

da sociedade”. 

O empreendedorismo é tido como a força motriz do desenvolvimento 

econômico devido à proposição da inovação por parte dos empresários. A 

inovação trazida pelo empreendedorismo permite ao sistema econômico renovar- 

se e progredir constantemente. Sem inovação, não há empreendedores, sem 

investimentos empreendedores não há retorno de capital e o capitalismo não se 

propulsiona, segundo Schumpeter (2002, p. 64), para quem: 

 
O empresário inovador é um componente fundamental do 

processo de desenvolvimento econômico, de acordo com a 

visão schumpeteriana. Juntamente com o crédito bancário e as 

inovações tecnológicas, o empreendedor é um importante 

agente de criação de novos negócios e, conseqüentemente, de 

desenvolvimento econômico. A iniciativa individual do 

empresário pode ser estimulada pelo apoio oficial, contudo o 

empresário de sucesso geralmente é um homem de iniciativa, 

um individualista e auto-suficiente, mas que busca sustentação 

em todas as frentes. O empresário, nessas condições, apresenta- 

se também como um novo-rico, um egocêntrico e racional, cujo 

fim é o lucro e não o consumo. 
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Segundo Schumpeter (2002), o desenvolvimento econômico é baseado em 

três pilares que são: a renovação tecnológica, o crédito para novos investimentos e 

o empresário inovador. Este último é elemento fundamental que possibilita o 

desenvolvimento econômico, pois o empreendedor não é necessariamente o dono 

do capital, mas pode ser um agente capaz de mobilizá-lo. Dessa forma, a ausência 

de novas combinações, de crédito bancário e empreendedores é, na visão 

schumpeteriana, o fator limitante do processo de desenvolvimento econômico. 

Para tanto, a busca do lucro incide em ação positiva dos empreendedores 

na melhora da qualidade de vida a partir da oferta de novos produtos e serviços. A 

ação empreendedora é capaz de provocar a concorrência e estimular novos hábitos 

para clientes e consumidores finais. 

Schumpeter (2002) não somente associou o empreendedorismo à  

inovação, como também apontou o valor do empreendedor para o 

desenvolvimento econômico. Sendo assim, diferentes economistas associaram 

empreendedorismo à inovação, uma vez que acreditavam que o empreendedor 

funciona como um motor do sistema econômico, como detectores de 

oportunidades de negócios e criadores de empreendimentos. Todavia, os 

empreendedores são pouco citados nos modelos clássicos de desenvolvimento 

econômico (FILION, 2009). 

De acordo com Schumpeter (2002), nos países em desenvolvimento, o 

empreendedorismo pode dar uma grande contribuição para a criação de emprego e 

renda. No entanto, é necessário que sejam dadas as condições objetivas para o 

desenvolvimento de novos negócios. 

Portanto, a visão schumpeteriana privilegia a ocorrência de crédito 

bancário, inovações tecnológicas e empresários inovadores. Essas condições, no 

entanto, estão ligadas à realidade estrutural do país e às políticas públicas, no 

sentido de mudar favoravelmente essa realidade. 

Segundo Mori (2011, p. 66), alguns autores enfatizam os aspectos 

atitudinais, como criatividade e intuição, ressaltando haver diferenças na 

motivação e na personalidade que caracterizam os empreendedores bem- 

sucedidos, que juntamente com o ambiente do núcleo familiar contribuem para 

essas diferenças. Dentro dessa linha de pensamento, podem-se destacar dois 

subgrupos divergentes: 
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- o primeiro envereda pela crença de que o empreendedor “nasce feito”, 

enfatizando o papel da hereditariedade e da educação da primeira infância e 

apresentam o argumento de que várias combinações de traços de caráter ou de 

padrões de criação, ambos vistos como relativamente imutáveis, tendem a 

predispor certos indivíduos ao empreendedorismo, enquanto afastam outros desse 

mesmo caminho; 

- o segundo subgrupo acredita que os empreendedores podem ser 

desenvolvidos, que enfatizam a exequibilidade de uma mudança deliberada e que 

os empreendedores podem ser desenvolvidos por meio da consolidação ou da 

modificação dos padrões de comportamento individual ou de traços psicológicos, 

alguns dos quais considerados universais. 

Enfatizando as características dos empreendedores, Mori (2011, p. 69) cita 

que são pessoas que perseguem o benefício, trabalham individual e coletivamente. 

Podem ser definidos como indivíduos que inovam, identificam e criam 

oportunidades de negócios, montam e coordenam novas combinações de recursos 

(função de produção), para extrair os melhores benefícios de suas inovações num 

meio incerto. 

Nesse sentido, ressalta que as principais funções de um empreendedor em 

relação a uma empresa ou instituição são: procurar e descobrir novas informações; 

traduzir essas informações em novos mercados, técnicas ou bens; procurar e 

descobrir oportunidades; avaliá-las; levantar recursos financeiros necessários para 

a empresa; desenvolver cronogramas e metas; definir responsabilidades da 

administração; desenvolver o sistema motivacional; gerar liderança para o grupo 

de trabalho; e definir incertezas ou riscos. 

Assim sendo, o empreendedor deve sempre estar atento aos desafios que a 

própria empresa ou instituição lhe impõe, para poder complementar 

antecipadamente os conhecimentos e habilidades exigidas. No entanto, para serem 

considerados como fonte de motivação para o empreendedorismo os valores 

sociais deveriam dar grande importância a atividades relativas à criação de novos 

negócios, a ponto de atrair pessoas para esse campo. 

Nesse sentido, para Menezes (2009, p. 38), empreendedorismo é a arte de 

fazer acontecer com criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com 

sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio 
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permanente às oportunidades e riscos. É assumir um comportamento proativo 

diante de questões que precisam ser resolvidas. É o despertar do indivíduo para o 

aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. É a busca 

do autoconhecimento em processo de aprendizado permanente, em atitude de 

abertura para novas experiências e novos paradigmas. 

Segundo Schumpeter (2002, p. 54), empreendedorismo é a arte de fazer 

acontecer com criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com 

sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio 

permanente às oportunidades e riscos. É assumir um comportamento proativo 

diante de questões que precisam ser resolvidas. 

É o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas 

potencialidades racionais e intuitivas. É a busca do autoconhecimento em 

processo de aprendizado permanente, em atitude de abertura para novas 

experiências e novos paradigmas. É o agente do processo de destruição criativa. O 

empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução 

de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou 

pela exploração de novos recursos materiais. 

Para Timmons (2009), empreendedorismo é a habilidade de construir algo 

a partir praticamente do nada: fundamentalmente é algo humano e criativo. É 

encontrar energia pessoal para iniciar e construir uma empresa ou organização 

mais do que simplesmente assistir, analisar ou descrever. Fazer tal afirmação 

sobre tal ponto de vista requer uma voluntariedade em acalentar riscos – pessoais 

e financeiros – e então fazer todo o possível para colocar do seu lado as  

vantagens, reduzindo assim as possibilidades de fracasso. Empreendedorismo é a 

habilidade de construir um time para completar suas habilidades e talentos, isto é, 

o toque para sentir uma oportunidade onde os outros vêem caos, contradição e 

confusão. É possuir o know how de encontrar, ordenar e controlar recursos (quase 

sempre de terceiros) e ter a certeza de que não se ficará sem dinheiro no momento 

em que se precisar mais dele. 

Segundo Halloran (2009, p. 31), empreendedores são pessoas que têm 

habilidade de ver e avaliar negócios, prover recursos necessários para pô-los em 

vantagens e iniciar ação apropriada para assegurar o sucesso. São orientados para 

a ação, altamente motivados e assumem riscos para atingirem seus objetivos. 
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Em resumo, observa-se que para a existência de atividades 

empreendedoras em um país se faz necessário um conjunto de valores sociais e 

culturais que possam encorajar a criação de novas empresas e, dessa forma, se no 

passado e ainda hoje são desenvolvidas grandes habilidades para incluir nos 

jovens e alunos valores como emprego, estabilidade financeira e nível 

universitário como instrumento de realização pessoal, tem-se agora o dever de 

educar esses jovens dentro de valores como autonomia, independência, 

capacidade de gerar o próprio emprego, de inovar e gerar riqueza, capacidade de 

assumir riscos e crescer em ambientes instáveis, pois diante de uma nova 

realidade de empreendedorismo serão capazes de contribuir para o 

desenvolvimento do País. 

 
O Empreendedorismo nas Escolas 

Na concepção de Dolabela (2009), o termo empreendedorismo vem sendo 

incorporado nos centros de pesquisas das universidades e escolas, evocando, de 

imediato, novas formas de aprendizado e relacionamento. Segundo o autor, isso 

ocorre tardiamente porque os fundamentos do empreendedor não se incluem nos 

conceitos tradicionais do que se aprende na escola. Ser empreendedor não é 

apenas um fato de acúmulo de conhecimento, como enfatiza Paulo Freire, mas 

sim a introjeção de valores, atitudes, comportamentos, enfoque holístico do 

mundo e de si mesmo voltados para atividades em que o risco e a capacidade de 

inovar são inerentes ao empreendedor. 

Conforme Dolabela (2009), entre as várias atividades do 

empreendedorismo, destaca-se a disseminação no sistema de ensino formal em 

todos os níveis, assim como o estabelecimento de redes de relações com 

universidades e com todas as forças sociais. Percebe-se nesse contexto que a visão 

pedagógica empreendedora começa a ser necessária para essa nova realidade. 

Segundo Timmons (2009), o empreendedorismo começa no processo da 

educação e ensino a tomar um crescimento inesperado em todas as suas 

dimensões. O autor fala em revolução silenciosa, que será para o século XXI mais 

do que a Revolução Industrial foi para o século XX e já são percebidas grandes 

possibilidades de avanço no setor educacional como um enfoque pedagógico 
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também ao processo de inovação, através de novas possibilidades com visão 

empreendedora na formação acadêmica do aluno. 

Com esse foco, o empreendedorismo vai além de uma solução para os 

problemas do emprego, já que os jovens buscam realizar seus sonhos através do 

negócio próprio, apesar dos riscos que podem apresentar. Nesse caso, percebe-se 

que a escola por meio de uma prática pedagógica empreendedora criará 

possibilidades de levar em conta as potencialidades, habilidades e competências 

do educando. 

No Brasil, desde 1981, a Escola de Administração de Empresas Fundação 

Getúlio Vargas oferta cursos de formação de empreendedores, o que representou 

um avanço para a expansão de cursos sobre empreendedorismo em várias 

universidades e faculdades nacionais e até internacionais, com novas práticas 

pedagógicas. Para tanto se faz necessária a capacitação dos profissionais da 

educação, como os pedagogos, para um novo processo de orientação aos docentes 

e discentes, em vista de uma nova fase denominada de pedagogia empresarial com 

propostas de difundir o ensino do empreendedorismo nas várias modalidades e 

níveis de educação. 

Para Dolabela (2009, p. 54), a trajetória do empreendedorismo é 

significativa para o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional: 

 
Especificamente na área de educação podem-se fazer algumas 

indagações como: os pedagogos conhecem os conceitos de 

empreendedorismo? Que desafios podem ser enfrentados pelos 

pedagogos? Qual sua visão empreendedora? Como trabalhar o 

projeto pedagógico com uma visão empreendedora? Como 

refletir essa visão em sala aula? 

 

De acordo com o autor, são perguntas muito pertinentes para trabalhar a 

Pedagogia Empresarial como prática empreendedora na sala de aula, seja em uma 

escola pública ou particular, pois essa idéia fortalece todo o conceito de uma 

pedagogia inovadora, buscando elaborar uma nova cultura de gestão e orientação 

pedagógica do ensino e aprendizagem, assim como mudança de atitudes, novas 

oportunidades e desafios acadêmicos e profissionais. 



19 
 

 

 

A Pedagogia Empresarial 

A Pedagogia é a fonte necessária para a produção do saber e fazer 

educacional, com significativa contribuição para o mundo da pesquisa, assim 

como novas possibilidades de atuação em outros campos não só mais 

educacionais, como também hospitais e empresas. Surge no século XVII, com a 

finalidade de desenvolver processos, técnicas, o direcionamentos de ensino 

eficientes e eficazes ao processo educacional. Komensky, considerado Pai da 

Pedagogia e cujo sobrenome foi latinizado para Comenius, recebeu esse título pela 

descoberta de que o estudante merece cuidados especiais para a efetivação de uma 

aprendizagem mais produtiva (SAVIANI, 2006, p. 86). 

A pedagogia está ligada às suas origens na Grécia antiga. Aqueles que os 

gregos antigos chamavam de "pedagogo" era o escravo que levava a criança para 

o local da relação ensino-aprendizagem; não era exclusivamente um instrutor, ao 

contrário, era um condutor, alguém responsável pela melhoria da conduta geral do 

estudante, moral e intelectual. Ou seja, o escravo pedagogo tinha a norma para a 

boa educação; se por acaso, precisasse de especialistas para a instrução, conduzia 

a criança até lugares específicos, os lugares próprios para o "ensino de idiomas, de 

gramática e calculo", de um lado, e para a "educação corporal" de outro. 

Para Saviani (2006), a concepção que afirma que a pedagogia é a parte 

normativa do conjunto de saberes que se precisa adquirir e manter se se quiser 

desenvolver uma boa educação, é mais ou menos consensual entre os autores que 

discutem a temática da educação. O termo "pedagogia" designa a norma em 

relação à educação. "Que é que devemos fazer e que instrumentos didáticos 

devem ser usados para a nossa educação?" – esta, segundo Saviani (2006, p. 92), é 

a pergunta que norteia toda e qualquer corrente pedagógica, é o que deve estar na 

mente do pedagogo. 

Surgem várias tendências pedagógicas para justificar as épocas de 

desenvolvimento educacional e linhas da pedagogia, de acordo com as 

necessidades e interesses do processo educacional, consequentemente em toda 

prática pedagógica. Durante muito tempo, a questão da seleção e organização dos 

conteúdos escolares foi tratada do ponto de vista exclusivamente técnico nos 

cursos formadores do profissional do ensino. À escola atribuía-se a função de 

transmissão do saber acumulado historicamente, cientificamente organizado, 
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considerando aspectos lógicos e psicológicos tendo como pressuposto que uma 

formação teórica sólida garante uma prática conseqüente. A lógica subjacente a 

essa abordagem é a de que a teoria é guia da ação, caracterizando-se a separação 

entre a teoria e a prática. Fato característico na pedagogia tradicional, onde o 

aluno é mero personagem no processo de ensino-aprendizagem. Nesta tendência 

vê-se uma falta de mobilidade do currículo, onde o professor simplesmente 

repassa conteúdos previamente programados e massificados, sem analisar sua 

importância e necessidade no contexto social em que está inserido. 

Na Pedagogia Tradicional, a escola é vista como principal fonte de 

informação, de transformação cultural e ideológica das massas, respondendo aos 

interesses da burguesia como classe dominante. O Programa Educacional é 

extremamente rígido, contendo uma grande quantidade de informações, tratadas 

de forma descontextualizada e desconexa, visando a memorização e não a 

aprendizagem em si. 

Ultimamente, essa questão tem sido alvo de muitas discussões entre os 

educadores progressistas que, comprometidos com a maioria da clientela presente 

nas escolas, buscam inverter a lógica subjacente à abordagem anterior, orientando 

a seleção e organização dos conteúdos escolares a partir do pressuposto de que 

para essa maioria, teoria e prática se constituem numa unidade. Ou seja, no fazer 

gera-se o saber. Esses educadores progressistas, encontram-se em linhas 

pedagógicas que visam à formação de um cidadão crítico, comprometido com 

necessidades de transformações sociais (SAVIANI, 2006). 

Nesse cenário, a Pedagogia Empresarial é uma tendência pedagógica que 

dirige sua atenção à necessidade de criar nos alunos expectativas, habilidades, 

conhecimentos e competências, que lhes dêem subsídios para serem cada vez mais 

ativos, capazes de inovarem as condições históricas, sociais, políticas e culturais 

em que se desenvolvem, para que não somente possam descrever o mundo que os 

rodeiam, mas que sejam capazes de transformá-lo. Nesse processo, o pedagogo 

assume uma posição de suma importância, pois é a partir de sua ação sobre o 

educando que este pode tornar-se um cidadão consciente, criador e transformador. 

É a partir do conhecimento repassado pelo educador que o educando será capaz 

não apenas de transformar sua realidade, mas também de seu ambiente. 
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O Projeto Pedagógico e sua Importância para a Dinamização da Educação 

Empreendedora 

O principal objetivo de um projeto pedagógico, segundo Veiga (2011), é o 

de atender às demandas educacionais da sociedade. A escola precisa reconhecer 

que o alcance de seu crescimento está vinculado à melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, à melhoria do seu prestígio junto à comunidade escolar 

e junto ao seu público-alvo que é a sociedade. Deve reconhecer, sobretudo, que 

educar não é só repassar informações e sim indicar caminhos, através de uma 

proposta pedagógica, que ensejam a eficácia da aprendizagem, despertando o 

aluno para a produção do conhecimento e o educador para o aperfeiçoamento de 

sua prática pedagógica. 

Veiga (2011, p. 91) entende o projeto político-pedagógico como a própria 

organização do trabalho pedagógico da escola, que parte dos princípios de 

igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. 

Nesse contexto, enfatiza a autora (op. cit.) que o currículo passa a ser o elemento 

constitutivo da organização escolar: “currículo implica, necessariamente, a 

interação entre sujeitos que têm um mesmo objetivo e a opção por um referencial 

teórico que o sustente”. 

Nesse contexto, a essencialidade do processo decisório deve ser 

considerada, orientada por procedimentos formalizadores, onde as relações de 

trabalho deverão estar calcadas nas atitudes de solidariedade, de reciprocidade e 

de participação coletiva, numa reorganização que deve ser buscada de dentro para 

fora, onde o projeto político-pedagógico passa a ser entendido a partir da reflexão 

do cotidiano e da elaboração de um projeto político-pedagógico na perspectiva da 

escola cidadã inserida em um contexto de profundas transformações e de 

reconhecimento da diversidade étnico-cultural que caracteriza a sociedade como 

um todo. 

Para Neves (2012), a necessidade de um projeto político pedagógico na 

escola antecede a qualquer decisão política ou exigência legal, já que enquanto 

educadores e enquanto membros da instituição escola, estes devem ter claro a que 

horizonte pretendem chegar com seus alunos, com a comunidade e com a 

sociedade. 
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Segundo a autora, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96 destaca 

que a organização curricular de Ensino Fundamental e Médio deve ser orientada 

por alguns pressupostos onde a formação básica se realizará pela constituição de 

competências, habilidades e disposição de condutas do que pela quantidade de 

informações propriamente dita. Nesse sentido, aprender a aprender e a pensar, a 

relacionar o conhecimento com dados da experiência cotidiana, a dar significado 

ao aprendido e a captar o significado do mundo, a concatenar teoria e realidade 

empírica, a fundamentar a crítica, a argumentar com base em fatos, a lidar com o 

sentimento que a aprendizagem desperta, constituem desafios que a nova matriz 

curricular pretende dar conta. 

Os educadores devem estar cientes de que no novo currículo o peso 

principal está na compreensão dos conhecimentos para o uso cotidiano, ou seja, 

conhecimentos para serem utilizados no dia-a-dia e que possibilitam ao estudante 

usar o que aprendeu para melhor se comunicar com seu grupo social, interagindo 

no trabalho, na consulta de livros, na pesquisa, no questionamento dos 

conhecimentos, enfim, tomar decisões de acordo com suas necessidades. 

É importante destacar que tal abordagem para ser perfeitamente 

implementada, não depende somente dos educadores. Ela requer também a 

intervenção do estudante em todo o processo de aprendizagem, realizando as 

conexões entre os conhecimentos e que levará o estudante nunca a ser um 

espectador, um acumulador de conhecimentos, mas sim um agente transformador 

de si mesmo e do mundo (FREIRE, 2001). 

É em seu sentido de projeto político que o projeto pedagógico dá sentido 

ao compromisso com a formação do cidadão e da pessoa humana para um tipo de 

sociedade, haja vista que revela a intencionalidade da formação e os 

compromissos do profissional com um tipo de formação. Trata-se, assim, de um 

processo articulador da ação de formação a um projeto histórico, definindo tanto 

fins quanto objetivos para a formação (PENIN, 2009). 

Para Penin (2009), fica até bastante claro que o projeto é pedagógico 

exatamente porque define as ações educativas e as características necessárias ao 

cumprimento dos propósitos e intencionalidades do curso, relacionando-se, desse 

modo, com a organização do curso como um todo, com a organização do trabalho 

pedagógico em sua totalidade. Têm-se, assim, os eixos básicos que são 
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reciprocamente determinantes e guardam uma coerência, seja esta a 

intencionalidade política que articula a ação educativa a um projeto histórico e a 

um paradigma epistêmico-conceitual definindo a concepção de conhecimento, 

sejam os princípios de aprendizagem que regerão as práticas pedagógicas. 

Dessa forma, todos os atores sociais inseridos no universo escolar 

(educadores, educando e comunidade) constituem-se em instrumentos 

facilitadores no exercício da cidadania, na busca de recuperação da idéia de que a 

escola pode subsidiar a transformação da sociedade, mediante a criação de 

iniciativas renovadoras, como as propostas pedagógicas empreendedoras. 

 
A Função do Educador frente à Pedagogia Empreendedora 

Falcão Filho (2013) pontua que a investigação do processo de formação do 

educador frente à pedagogia empreendedora é importante no sentido de conhecer 

as bases que orientam essa formação de modo que seja possível entender quais as 

dificuldades que se apresentam na prática pedagógica cotidiana desse profissional, 

para assim relacionar teoria e prática. 

Nesse sentido, para o autor, é notória a necessidade de formação 

principalmente em um mundo em que as informações chegam com uma facilidade 

espantosa. Dentro deste contexto a formação apresenta-se como um instrumento 

potente de democratização de acesso à cultura, à informação e ao trabalho, o que 

justificaria a necessidade crescente de investimentos em formação e educação 

empreendedora. 

Assim, inicialmente, tal como afirmado em Garcia (2011), deve-se 

considerar a preparação e a emancipação profissional do docente para realizar 

crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova uma 

aprendizagem significativa aos alunos e consiga um pensamento-ação inovador, 

trabalhando em equipe com os colegas para desenvolver um projeto educativo 

comum voltado para a educação empreendedora. 

Em tal cenário, Garcia (2011, p. 86) pontua a existência da necessidade de 

uma condição para que se seja um profissional de educação atualmente e alcançar 

a formação integral do ser “deve-se ser um pesquisador envolto pela capacidade 

de dialogar, de elaborar ciência e ter consciência teórica, metodológica, empírica e 

prática na atuação docente”. 
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Para o autor, o pedagogo deveria instigar os alunos a se tornarem novos 

pesquisadores, criar novos mestres, assim estaria desmistificando a idéia de que o 

aluno é inferior, tendente a ignorância, incapaz de construir conhecimento. Mas, 

para tal é necessário estar em constante formação, com o intuito de sair da 

qualidade de ministrador de aulas, através das quais, não deixa de ser um instrutor 

que sempre “ensina” os mesmos conhecimentos. A esse respeito Moreira (2009, p, 

68) fala que: 

 
[...] O pedagogo em sua prática só possibilitará um ambiente 

crítico, reflexivo e participativo se tiver ou buscar essa 

aprendizagem articulando teoria à prática por meio da pesquisa, 

promovendo desta forma um verdadeiro aprendizado de si e da 

ciência a fim de cumprir com seu papel de 

educador/pesquisador. 

 

Arouca (2010) faz lembrar que pesquisa não é aquela que se aprende 

somente no nível institucional, não são apenas os títulos, nem apenas as 

publicações, mas é a atitude cotidiana de aprender a aprender, do saber pensar 

para melhor agir; a educação é um processo permanente; pesquisa é uma atitude 

que deve ser cotidiana. 

Nesse sentido, o profissional da educação passa a desempenhar um papel 

de fundamental importância, o papel de pesquisador, e para desempenhá-lo com 

eficácia é necessário que a formação deste técnico contemple em seu currículo, o 

objetivo de formar profissionais que reflitam sobre a sua própria prática dotada de 

conhecimentos e competências que permitam concretizar uma ação baseada na 

reflexão-crítica. O pedagogo precisa ser um profissional que necessita  

desenvolver seus saberes, sua criatividade, fazendo frente a situações únicas, 

incertas e conflituosas dentro da sala de aula. 

Para Pimenta (2012), o conhecimento do pedagogo é construído a partir da 

sensibilidade e da indagação teórica, emergindo da prática e legitimando-se em 

projetos de experimentação reflexiva e democrática no processo de constante 

construção e reconstrução de sua prática. 

Dessa forma, pode-se tentar entender a formação do professor como sendo 

um projeto único e dialético onde está correlacionada a sua formação inicial e 

contínua. Este aprendizado busca um processo duplo ou o que Pimenta (2012, p. 

93) chama de “autoformatação dos professores e formação nas instituições onde 
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atuam” buscando dessa forma como objetivo principal a reelaboração constante 

dos saberes que realizam em suas experiências no contexto universitário. Por isso 

seria importante construir a universidade como um espaço de trabalho e formação, 

tendo como alguns de seus pressupostos uma administração democrática e 

práticas curriculares participativas, proporcionando dessa forma a construção de 

uma rede de formação contínua. 

Encontra-se em Paiva (2013) que a formação do pedagogo vai além da 

busca de soluções lógicas e racionais, ela implica em intuição, emoção, paixão, 

mas acima de tudo na reflexão sobre a ação. É uma busca pelas respostas para 

suas maiores incertezas e para as maiores dificuldades do processo educativo, 

podendo dessa forma por meio da ação crítica contribuir significativamente para a 

construção de uma sociedade problematizadora e democrática. 

Para Masetto (2009), grande parte do reconhecimento atribuído à prática 

do pedagogo em sala de aula correlaciona-se com o que o autor denomina como 

competências, que deveriam ser exigidas, tais como: 

- Domínio dos conhecimentos básicos em uma determinada área, tal 

domínio em geral é adquirido através dos cursos de bacharelado que as 

universidades e/ou faculdades ofertam; 

- Conhecimentos e práticas profissionais atualizados, devido a uma 

constante participação em cursos de aperfeiçoamento congressos, simpósios, 

especializações, intercâmbios com especialistas enfim todas as experiências que 

conduzam este profissional a uma reciclagem contínua; 

- Pesquisa por parte do docente, o que significa uma dedicação de parte de 

seu tempo a estudos e reflexões críticas acerca de temas teóricos ou experiências 

pessoais, que venham a conduzi-lo à produção de conhecimentos os quais possam 

ser lidos e discutidos com seus alunos e seus pares em simpósios, congressos, 

seminários e artigos para revistas especializadas. 

Segundo Abreu (2011, p. 101), todas essas competências confluem em 

uma experiência comum a todos os docentes – a de sala de aula, o lócus da práxis 

do professor, cuja função frente à pedagogia empreendedora é enfatizar e 

estimular uma característica onde o aluno não aja de forma passiva e sim 

participativa, sendo importante salientar que existe um princípio comum para que 
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ocorra uma verdadeira aprendizagem, é que esta seja significativa para o 

educando. 

 
[...] Algo que aprendemos só vai modificar nossos valores, 

nossos motivos, nosso sistema conceitual, nossa auto-estima e, 

por certo, nosso comportamento, se for de fato aprendido 

significativamente, se fizer sentido para nós. 

 

Afirma Abreu (2011) que para que ocorra essa aprendizagem significativa, 

é necessário considerar primeiramente que esse processo de ensino-aprendizagem 

depende de ambas as partes, tanto do pedagogo quanto do aluno e, portanto, o 

educando deve apresentar interesse real em aprender ou mesmo mudar seu 

comportamento; essa aprendizagem precisa, também, ser acompanhada de um 

feedback até mesmo para que o pedagogo possa corrigir erros e reiniciar o 

processo de aprendizagem. Um outro passo importante para apreensão de 

conhecimentos é o relacionamento interpessoal entre os elementos que participam 

do processo (aluno x professor/ professor x aluno/aluno x aluno) é importante que 

haja entre eles diálogo, colaboração, participação, trabalho em conjunto e 

confiança. 

No que concerne ao papel do pedagogo diante da aprendizagem 

empreendedora, Abreu (2011) destaca que este deve agir como facilitador, pois 

seu papel não é ensinar, mas ajudar o aluno a aprender; não é transmitir 

informações, mas criar condições para que o aluno adquira informações; não é 

fazer brilhantes preleções para divulgar a cultura empreendedora, mas organizar 

estratégias para que o aluno conheça a cultura existente e crie e internalize uma 

cultura empreendedora. 

Dessa forma, é importante que o pedagogo assuma o papel de um 

orientador das atividades que permitam ao aluno aprender e que seja um 

motivador e incentivador dos progressos de seus alunos, desenvolvendo, então, 

uma relação de parceria e co-responsabilidade com os educandos, usando técnicas 

em sala de aula que facilitem a participação, estimulem o trabalho em equipe e a 

busca de solução dos problemas cotidianos. 

Também é válido salientar que essas técnicas, podem ser denominadas 

como métodos e/ou estratégias de ensino e segundo Abreu (2011, p. 105) 

“Estratégias são os meios que o professor utiliza em sala de aula para facilitar a 
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aprendizagem dos alunos”, ou seja, constituem-se em uma arte de decidir sobre 

um conjunto de disposições, de modo a favorecer o alcance dos objetivos 

educacionais pelo aprendiz. 

Na realidade o termo “estratégias”, é apresentado por alguns autores com 

outras denominações, tais como: metodologia, técnicas de ensino, técnicas 

pedagógicas, métodos didáticos, enfim variados termos que possuem a mesma 

representação. Nesse sentido, pode-se inferir que o termo “estratégias” tem um 

significado tão abrangente que envolve desde uma simples organização de sala de 

aula, arrumação dos móveis de classe, material a ser utilizado, até a escolha de 

textos, perguntas, recursos audiovisuais ou mesmo excursões a locais fora da 

instituição de ensino. 

Nesse sentido, Pimenta (2012) reafirma que os professores devem estar 

preparados a: 

- Promover um aprendizado cognitivo profundo; 

- Aprender a ensinar de forma diferente de como foram ensinados (método 

tradicional); 

- Trabalhar e aprender em grupo; 

- Desenvolver a capacidade de mudar, de arriscar e pesquisar; 

- Promover a aprendizagem e o comprometimento social e emocional e 

comprometer-se com o desenvolvimento contínuo, tanto no aspecto profissional 

quanto pessoal. 

Portanto, a educação empreendedora deve instigar no aluno sua autonomia 

e o conhecimento da realidade, contudo, não é uma apologia com retoques 

distorcidos de uma responsabilização individual para a resolução de problemas. 

Ao contrário, inaugura uma idéia de coletividade menos dependente da postura do 

outro, ou seja, cada um pode ter a iniciativa de colocar em prática melhoria que 

beneficie o grupo. Assim, o aluno sabe que ele faz a diferença para a economia do 

país. “É das capacidades de aprendizado rápido e da imaginação coletiva dos seres 

humanos que dependem tanto as redes econômicas como as potências territoriais” 

(LÉVY, 2012, p. 24). 
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Propostas Metodológicas para Práticas Empreendedoras Docentes e 

Pedagogia Empresarial nas Escolas 

Para a educação empreendedora voltada para alunos do Ensino Médio 

encontra-se em Delors (2013) que para o ambiente competitivo e global da 

atualidade, a escola que municia o aluno de uma educação empreendedora tem 

maiores chances de colocar seus alunos no campo do trabalho, pois ali serão 

ressaltadas características como a “[...] capacidade de comunicar, de trabalhar  

com outros, de gerir e de resolver conflitos [...]” (DELORS, 2013, p. 94). Nesse 

sentido, está-se diante de uma mudança de comportamento, provocando a 

responsabilidade do aluno em sua área de atuação. Estabelecer esse paradigma é o 

desafio do século XXI e, segundo Delors (2013, p. 90), esse desafio pode ser 

visualizado a partir do que o autor denomina de “quatro pilares da educação”: 

 
[...] aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e 

cooperar com os adultos em todas as atividades humanas; 

finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes. 

 
Como proposta metodológica para práticas empreendedoras docentes 

voltadas para alunos do Ensino Médio, Falcão Filho (2013) assim enumera: 

1) O educador deve caracterizar o empreendedor como uma pessoa 

criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém 

alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar 

oportunidades de negócios. Passar-lhes a ideia de que um empreendedor que 

continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a tomar 

decisões moderadamente arriscadas, que objetivam a inovação, continuará a 

desempenhar um papel de empreendedor. 

Segundo Mori (2011), existem alguns fatores básicos e de personalidade, 

que são característicos do empreendedor de sucesso, como dominância, 

agressividade, autoconfiança, otimismo, grande energia, independência, 

persistência, flexibilidade, criatividade e propensão ao risco. Deve o educador 

explicar que existem muitas características em comum entre os gerentes, os 

empreendedores, os empreendedores organizacionais, os gerentes de mudança e 

os gerentes de estratégia bem-sucedidos. Essas características, somadas ao 
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reconhecimento atual das funções da administração estratégica, indicam que 

alguns atributos são críticos para o sucesso do desempenho administrativo 

estratégico. 

Mori (2011) apresenta as habilidades inerentes aos empreendedores, 

conforme o Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Quadro de Habilidades dos Empreendedores 

 

HABILIDADES CARACTERÍSTICAS 

 
1. Ter consciência clara 

do propósito de ser 

empreendedor 

 
 

 

Muitos se tornam empreendedores por falta de outra opção melhor 

(principalmente no caso de perda de emprego e dificuldade de 

recolocação no mercado de trabalho). O empreendedor tem de 

desejar profundamente criar uma organização com uma missão clara. 

Tem de encarar o empreendedorismo como um caminho único de 

crescimento pessoal e de realização profissional. 
 

 

2. Escolher com 

cuidado quais produtos 

ou serviços deverá 

oferecer 

 

 
 

Essa   é   uma   decisão   estratégica   crítica   para   o   sucesso   do 
empreendedor. E não basta saber claramente o que você quer fazer. É 

preciso ter consciência do que não se quer fazer. Essa escolha deverá 

ser guiada por alguns conceitos chaves: o que você tem verdadeira 

paixão em fazer? A paixão pelo negócio central da empresa é o 

combustível para sustentar a perseverança do empreendedor. É o que 

faz com que ele encare os obstáculos e dificuldades que certamente 

irá enfrentar como desafios e oportunidades. 
 

 

3. Escolher para quem 

fornecer seus produtos e 

serviços 

 
 

Muitos empreendedores desenvolvem produtos ou serviços 
fantásticos, mas fracassam porque não definiram corretamente seus 

segmentos ou clientes alvos. Defini-los é fundamental. O 

empreendedor precisa identificar os critérios de avaliação e escolha 
dessa clientela. 

 

4. Escolher como 
poderá  oferecer melhor 

seus produtos e serviços 
aos clientes 

 

O  empreendedor  precisa  decidir  como  entregará  ou realizará seus 
produtos  e   serviços.   Estamos  vivendo   a   Era   da   Experiência - 

portanto, é necessário planejar como proporcionar a melhor 
experiência de compra ou serviço possível para seus clientes. 

 

5. Avaliar com cautela 
os investimentos 

necessários e o capital 

necessário para dar 

partida no negócio 
 

 

O empreendedor normalmente erra ao gastar todo o dinheiro do 

FGTS ou de suas reservas na hora de montar seu negócio próprio. Se 

ficar sem dinheiro, não terá como se segurar nos momentos difíceis. 

 
 

 
6. Identificar as 

oportunidades e 

ameaças ou riscos para 

o negócio 

 
 

 

O empreendedor precisa constantemente pesquisar o mercado para 
identificar oportunidades que poderá explorar para expandir o 

negócio (exemplos: nichos de mercado, parcerias estratégicas etc. - 

situações externas que poderá aproveitar para crescer), e deverá criar 

estratégias para aproveitar tais oportunidades. Também deverá 

identificar as ameaças externas e riscos do negócio, procurando criar 
formas de se proteger ou atenuar esses riscos. 

 

 

7. Identificar os 

concorrentes e como 

estão posicionados 

O   empreendedor   precisa   encarar   de   frente   seus  concorrentes, 
procurando conhecer quais são seus pontos fortes e fracos. Todas as 

empresas têm pontos fortes e vantagens sobre outras, mas também 

têm seus pontos fracos que geram muitas oportunidades de 

diferenciação aos concorrentes. Quem são os concorrentes e como 

estão posicionados? Que produtos e serviços oferecem e como?  Para 
quais segmentos alvos? Quanto cobram pelos produtos e serviços? 

8. Identificar seus 

próprios pontos fortes e 

fracos 
 

  

O empreendedor precisa ter humildade para identificar seus pontos 

fortes e fracos. Precisa identificar o que sabe fazer melhor que os 

concorrentes, e o que faz mal ou pior que eles. A partir desta análise, 

você  poderá elaborar  estratégias de aprimoramento  competitivo   e, 
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inclusive, decidir qual será o preço que deverá atribuir aos seus 
produtos e serviços. 

 

 

9. Definir como irá se 

diferenciar dos 

concorrentes 

 
 

A concorrência é uma luta pela superioridade e pela diferenciação. 0 
empreendedor deverá pensar em como poderá se diferenciar dos 

concorrentes. Para isso, poderá responder à pergunta: por que um 

cliente potencial escolherá comprar da minha empresa e não do meu 

concorrente? 0 que tenho de diferente? 
 

 

10. Identificar empresas 

para fazer alianças 

 
 

O empreendedor precisa aprender a fazer alianças estratégicas com 

empresas que ofereçam produtos e serviços complementares, que 

agregarão valor mutuamente. Esta é uma estratégia fundamental para 

ajudar o empreendedor a construir sua marca. 
 

 
11. Estabelecer metas 

de curto, médio e longo 

prazos 

 
 

 

O  empreendedor  precisa  definir  metas  de  desempenho  para  cada 
estratégia elaborada ao responderas perguntas anteriores. Só assim 

poderá monitorar seu sucesso estratégico e pensar em novas 

conquistas. Pensar no médio e longo prazos também ajuda a remover 

a visão imediatista que normalmente aflige os empreendedores que 
esperam ter sucesso imediato. 

 

 
12. Ter calma 

Para escolher as pessoas certas. Muitas vezes, a pressa em encontrar 
alguém para trabalhar com o empreendedor pode levá-lo a escolhas 

erradas. É preciso selecionar com cuidado os colaboradores. Esta 

regra vale principalmente para a escolha do sócio. 

Fonte: Mori (2011). 
 

Para o autor, as habilidades dos empreendedores correspondem à 

facilidade para utilizar as capacidades físicas e intelectuais. São trechos e partes 

do comportamento adaptativo, que se tornam integrados em sequências e padrões 

de realização, executados corretamente e que, geralmente, apresentam uma 

padronização temporal sistemática e flexível. Embora uma habilidade seja 

composta de reações condicionadas, memorizações e respostas selecionadas, cada 

uma delas, quando integrada, adquire características próprias e inconfundíveis. 

2) Distinguir o empreendedor do gerente e do pequeno empresário. 

Gerentes e pequenos empresários buscam atingir metas a partir dos recursos 

disponíveis, dentro de uma estrutura pré-definida ou copiada. Os empreendedores, 

por outro lado, gastam boa parte de seu tempo imaginando onde querem chegar e 

como farão para chegar lá. De alguma forma, os empreendedores são detectores 

de espaços de mercado e criadores de contextos. Uma vez detectada a 

oportunidade, a visão fornece diretrizes para a implementação do plano mestre 

(MACHADO; GIMENEZ, 2010). 

Segundo esses autores, o que caracteriza o empresário é a sua opção ou a 

adoção de modelos burocráticos centralizadores que engessam a organização e, 

seja ela pequena ou grande, essa fragmentação da empresa tem provocado o 

distanciamento entre quem produz e quem vende, entre quem compra e quem 

planeja, entre cliente e empresa. O que não ocorre com o empreendedor, haja vista 
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que sua ação está voltada para a inovação, centra foco no cliente e foco no 

produto e para o atendimento das necessidades do mercado, utilizando as 

vantagens competitivas de sua organização. Todo empreendedor sabe bem disso, 

tem uma visão clara de onde quer chegar e como fazer para chegar com sucesso. 

3) Ensinar-lhes a pensar como empreendedor: todo empreendedor é um 

visionário de seu tempo, acredita piamente naquilo que está fazendo, realiza-se no 

trabalho que faz. Quando há o sentimento de uma missão a cumprir não há nada 

que demova o empreendedor de sua idéia. Diante dos desafios ele encontra 

mecanismos para chegar ao seu objetivo. O empreendedor está aberto às 

mudanças e à inovação. Não se prende a paradigmas, paradoxalmente costuma 

quebrá-los. Acredita na idéia de que algo precisa e deve ser feito, esse é o segredo. 

Todo empreendedor de fato é um visionário, acredita naquilo que para os outros é 

impossível e sabe construir os caminhos para chegar lá. 

 
A missão a cumprir é que impulsiona o empreendedor, o desejo 

de realizar algo diferente, algo que ninguém fez, algo novo, 

belo, que encante. Mas, nem sempre precisa ser novo, pode-se 

fazer as mesmas coisas de maneira diferente. Agregar valor 

onde ninguém observou essa possibilidade (MACHADO; 

GIMENEZ, 2010, p. 211). 

 

4) Provar aos alunos que, como mediador da educação empreendedora, sua 

visão se direciona sempre à inovação, à reflexão sobre o meio, ao recomeço. Sem 

dúvida, é necessário que o profissional que atua na área educacional esteja sempre 

pronto a inovar, mas a ação de empreender deve partir do próprio meio, a partir do 

que se tem disponível para agir. 

Segundo Cohen (2010), não é necessário lançar mão de instrumentos ou 

estratégias inovadoras para a prática do empreendedorismo na escola, bastando 

observar a realidade de cada grupo de alunos, avaliando suas potencialidades e 

necessidades e, nesse contexto, concorda-se com o pensamento do autor quando o 

mesmo afirma que “é um grande equívoco acreditar que empreendedorismo não 

se ensina”, considerando que as escolas de qualidade devem fornecer essa 

bagagem a seus alunos (COHEN, 2010, p. 49). 

Para o autor, trata-se, portanto, do rompimento dos paradigmas vigentes de 

que a escola deve, tão somente, preparar o aluno para o mercado de trabalho, 

ressaltando-se que esse mercado de trabalho, atualmente voltado para um mercado 
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altamente competitivo e globalizado, demanda para a formação da inteligência e 

criação de novos campos de atuação e, nesse sentido, deve o educador buscar 

desenvolver no aluno a inteligência uma atuação própria e empreendedora no 

mercado. 

No entanto, Cohen (2010) afirma que o atual sistema de ensino põe muita 

ênfase na aquisição de conhecimento e pouco enfoque é dado ao desenvolvimento 

de habilidades específicas para o uso prático desses conhecimentos, ou seja, para a 

formação da cultura empreendedora, pois a metodologia instrucional, atualmente 

adotada nas escolas, não enfoca o desenvolvimento da cultura empresarial ou 

empreendedora. 

5) Apresentar aos alunos estudos de educação para o empreendedorismo, 

com os quais os estudantes devem lidar com a ambiguidade e exercer a prática de 

definir problemas e projetar soluções. 

Entende-se, nesse sentido, que a inserção de mecanismos e procedimentos 

pedagógicos que estimulem o desenvolvimento de competências e habilidades 

básicas empreendedoras requer uma nova leitura do educador, vislumbrando a 

necessidade de aproximar cada vez mais o ensino da realidade do mercado, 

formando profissionais ajustados à nova ordem econômica mundial, isto é, ao 

mercado globalizado. 

Para Falcão Filho (2013), o comprometimento do Pedagogo com a 

formação de seus alunos e com a qualidade do seu trabalho representa alguns dos 

desafios da profissão, na medida em que envolve a competência para motivar seus 

alunos às práticas empreendedoras, a partir de um posicionamento da prática 

pedagógica como uma atividade dinâmica, segundo a qual a educação apresenta o 

escopo de também guiar o homem no desenvolvimento dinâmico, no curso do 

qual se constituiria como pessoa humana, dotada de conhecimento sobre o 

empreendedorismo. 

6) Deveria o educador se envolver diretamente com as práticas do 

empreendedorismo, visando um processo educacional voltado para o 

desenvolvimento de potencialidades empreendedoras, seja no âmbito escolar, 

como em ambientes não escolares, esclarecendo aos alunos que diante das atuais 

exigências de competitividade, produtividade e de inovação do sistema produtivo, 

isto é, o mundo globalizado atual exige uma dinâmica participação do indivíduo 
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no mercado de trabalho, atentando-se que não somente como empregado, mas 

também como empreendedor. 

7) Esclarecer aos alunos que no contexto de transformação da atuação no 

mercado de trabalho, aponta-se a existência de uma outra vertente de atuação do 

Pedagogo – a Pedagogia Empresarial, em que o profissional se envolve 

diretamente com as práticas do empreendedorismo, dessa forma podendo 

transferi-las para a prática pedagógica em sala de aula. 

Segundo Dornelas (2010), esse novo contexto de atuação do profissional 

de pedagogia permite o exercício da profissão nas áreas de coordenação, 

planejamento, controle e avaliação de desempenho profissional, assim como de 

assessoramento de empresas no entendimento de assuntos pedagógicos 

atualizados, em coerência com o contexto de globalização, através da qual as 

transformações ocorrem em qualquer parte do mundo, transformando e 

modificando, também, as diversas atuações profissionais, dentre as quais se inclui 

a pedagogia, ou seja, o profissional pedagogo e sua inserção e atuação no mercado 

de trabalho empresarial, o que facilita todo o processo de ensino-aprendizagem 

voltado para o empreendedorismo. 

8) Esclarecer aos alunos qual o papel das incubadoras de empresas na 

gestão do empreendedorismo, pois quando se fala da Incubadora de empresas 

tem-se como motivação da prática pedagógica a discussão e explicação sobre os 

modelos de empresas, estruturação quanto à participação e coesão entre as 

pessoas, discussão e elaboração de estatuto, realização de reuniões e/ou 

assembléias, processo de escolha da diretoria, discussão e escolha da atividade 

econômica, análise de mercado, legalização da empresa, orientação e 

encaminhamentos para a capacitação técnica na realização da atividade econômica 

escolhida, acompanhamento nos aspectos administrativos e contábeis internos e 

externos. Esses aspectos não necessariamente se constituem etapas sucessivas, 

mas muitas vezes aspectos simultâneos durante o processo de incubação. 

Desse modo, o papel primordial das incubadoras é a mobilização das 

pessoas para o empreendedorismo para, então, gerirem diversas fórmulas 

organizacionais a serem testadas na prática, o que remete à importância de se 

trabalhar continuamente com o desenvolvimento das potencialidades profissionais 

e a qualificação/capacitação de futuros empreendedores. 
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9) Utilizar o elevado interesse dos alunos pela Internet para ensinar que a 

incorporação das novas tecnologias para o desenvolvimento e criação de 

ambientes empresariais tem buscado criar ambientes sustentados em novas 

práticas, suportadas em tecnologias que podem ser acessíveis a uma parcela 

significativa da sociedade e, dessa forma, atender, de forma eficiente, às 

necessidades empresariais de novos empreendedores, viabilizando negócios e 

promovendo maior interação entre a empresa e o consumidor na medida em que a 

interatividade permitida pela Internet tem possibilitado a abertura de negócios 

virtuais em qualquer local do mundo, o que não exige a abertura de ambiente 

físico destinado à negociação de produtos e serviços. 

Segundo Turban (2014), a concepção atual de empreendedorismo vem 

tendo grande relevância no mundo do trabalho e, sua definição, mesmo que 

voltada à administração, começa a tomar novas dimensões na área tecnológica, 

como e-commerce, isto é, a oferta de produtos e serviços na Internet, em que, tal 

como nas empresas convencionais, fisicamente instaladas, também exige do 

empreendedor um planejamento do negócio desejado, considerando-se que, 

geralmente, os empreendedores convivem com uma realidade estatística que, 

segundo o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2016), provocam a morte precoce de 85% dos micros e pequenos 

empreendimentos antes de completarem o ciclo de vida de dois anos por 

problemas relacionados à falta de planejamento e de gestão empresarial, que 

também se fazem necessários ao empreendedor quando este busca a conquista de 

clientes no e-commerce. 

Nesse sentido, Preti (2010, p. 36) afirma que os educadores não poderão 

fechar os olhos aos progressos e avanços das novas tecnologias ou permanecer 

extasiados à sua frente. O autor alerta é dever que “do professor conhecer as 

tecnologias, entrar no seu interior, na sua lógica, para utilizá-las e realizar novos 

projetos, com intuito não apenas de informar, mas sim, formar, isto é, educar em 

tradicionais e novos ambientes”. 

Para Santarosa (2011, p. 405) a formação dos professores deve ser pensada 

quanto à apropriação e utilização das tecnologias de informação e da 

comunicação. Segundo ele, num mundo de velozes mudanças e avanços 

tecnológicos, necessário se faz ressaltar o papel do professor como mediador do 



35 
 

 

 

conhecimento e pensador permanente de sua prática pedagógica nos mais variados 

ambientes educacionais e não somente no ambiente escolar. 

Segundo o autor, o professor, que durante séculos atuou como um simples 

reprodutor de conhecimentos, com exceções, terá dificuldades e resistência para 

tais desafios. Contudo, cabe-lhe, como ponto de partida, a predisposição e a 

conscientização da necessidade de mudar e de lançar mão dos recursos 

tecnológicos à sua disposição, devendo ser consciente de que a tecnologia, quando 

operada com ética, metodologia e senso crítico está a serviço do homem, 

atualizando-o e trazendo benefícios para a humanidade e, dessa forma, o professor 

deve reconhecer que o conhecimento é dinâmico e a base de sua segurança é a 

atualização constante, e que somente através da apropriação da tecnologia é 

possível preparar o homem para o cotidiano e o futuro. 

10) Aplicação, pelo educador, da avaliação diagnóstica com o objetivo de 

melhorar a qualidade do ensino empreendedor, proporcionando aos alunos meios 

que os levem à subjetividade, assim ocorrendo a troca de conhecimentos, bem 

como para que o educador, ao avaliar os alunos, avalie também a apreensão dos 

conhecimentos sobre o empreendedorismo como uma decorrência de sua prática 

pedagógica, visando à melhoria da qualidade do processo educativo voltado para  

o empreendedorismo. 

Para Lévy (2012), o educador, além de procurar construir conhecimentos 

que poderão auxiliar a compreender a atividade empreendedora, deve assumir a 

posição de desencadeador do espírito empreendedor do aluno, ressaltando suas 

qualidades e interesses pessoais. 

Segundo o autor, o ensino da cultura empreendedora é um desafio a ser 

vencido pelos professores, já que também devem modificar a visão da educação 

como uma atividade academicista e bancária baseada na simples transmissão de 

conhecimentos; ao contrário, a educação deve ser percebida como uma atividade 

dinâmica, na qual se inclui a existência de empresas, o próprio 

empreendedorismo, as razões pelas quais as pessoas se dedicam a montar  e 

manter uma empresa, motivos de sucesso e de fracasso, contexto no qual 

professores devem ser motivados à prática reflexiva em seu projeto educativo, 

assim estimulando os alunos a aplicarem, mesmo como empregados do mercado 
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de trabalho, práticas e ações empreendedoras, visando o sucesso pessoal e 

profissional. 

Portanto, não basta somente abrir um negócio para alcançar o sucesso. 

Para ser um empresário de sucesso é necessário ter uma série de qualidades 

pessoais formadoras do perfil do empreendedor, o que pode ser adquirido através 

do conhecimento e da prática (DORNELAS, 2010). 

Observa-se que o pedagogo deve ser o elemento articulador desse processo 

educacional voltado para o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e 

competências empreendedoras, a partir de estratégias de trabalho educacional, 

segundo a vertente da Pedagogia Empresarial, um campo de atuação do Pedagogo 

que requer formação humanística, filosófica e técnica a fim de desenvolver a 

capacidade de atuação empreendedora daqueles a quem ensina, assim voltando o 

processo de ensino-aprendizagem para o empreendedorismo (RIBEIRO, 2012). 
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Capítulo 3 
 

 

3.1 O Curso Inovador Proposto 

 
 

O curso destinado à capacitação de professores em Educação 

Empreendedora, que abrangerá o total de 30 horas/aula, será ministrado em uma 

escola pública da cidade de Belém/PA, sendo destinado a 10 (dez) professores do 

Ensino Médio, conforme indicação da Secretaria Estadual de Educação. 

O curso terá como facilitador um Pedagogo Empresarial, que atuará como 

instrutor/professor dos professores, orientando-os no desenvolvimento do trabalho 

em sala de aula através de indicações teóricas sobre empreendedorismo, 

desenvolvimento de conteúdos, de planos de aula, treinando-os para as práticas 

pedagógicas do dia a dia, mais especificamente na organização do trabalho 

pedagógico sobre empreendedorismo em sala de aula com seus alunos. 

 
Conteúdo Programático 

1- O que é empreendedorismo; 

2- O que é ser empreendedor; 

3- O empreendedorismo no Brasil; 

4- O jovem no mercado de trabalho; 

5- O perfil empreendedor do brasileiro; 

6- Competências e habilidades necessárias ao empreendedor; 

7 – Legislação e burocracia; 

8 – Novas tecnologias de informação e comunicação; 

9- Competitividade e competição no mercado globalizado; 

10- Gestão de empresas; 

11- Atendimento ao cliente; 

12- O empreendedorismo e o papel do SEBRAE. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 

Aula expositiva dialogada, na qual a professora, além de explicar o 

conteúdo, procurará interagir com os alunos, apresentando perguntas que 
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resgatem seus conhecimentos prévios e que os levem a compreender, com maior 

facilidade, a temática do empreendedorismo; 

- Exibição de filmes, visando oportunizar o desenvolvimento da reflexão 

crítica a partir do estabelecimento de relações entre os fundamentos estudados; 

- Leitura e discussão de textos que possam vir a complementar os estudos 

realizados, de modo a oportunizar um maior aprofundamento teórico/prático dos 

temas estudados, por meio da utilização de recursos multimídias; 

- Socialização de bibliografias atualizadas através de e-mails e outros 

recursos midiáticos. 

 
Cronograma 

 

 
Cronograma Ago-Set 2017 

Tema Hora/Aula Mês 

1- O que é empreendedorismo; 

2- O que é ser empreendedor; 

3- O empreendedorismo no Brasil. 

 
4 horas 

4- O jovem no mercado de trabalho; 
5- O perfil empreendedor do 

brasileiro. 

 
4 horas 

6- Competências e habilidades 
necessárias ao empreendedor. 

3 horas 

7- Legislação e burocracia 3 horas 

8 – Novas tecnologias de 

informação e comunicação; 

9- Competitividade e competição no 

mercado globalizado. 

 
4 horas 

10- Gestão de empresas 4 horas 

11- Atendimento ao cliente. 4 horas 

12- O empreendedorismo e o papel 
do SEBRAE. 

4 horas 

 

Avaliação 

A avaliação dar-se-á de forma qualitativa, considerando as experiências e 

conhecimentos anteriores dos participantes da aula, no sentido de observar os 

seguintes aspectos: compromisso e interesse para com a temática abordada; 

capacidade de verbalização e de construção crítico-reflexiva; teste analítico- 

discursivo, assim verificando-se o cumprimento dos objetivos estabelecidos para 

as temáticas, bem como o nível de compreensão dos participantes. 



39 
 

 

 

4. Conclusões 

 
 

O estudo da temática sobre práticas empreendedoras docentes e pedagogia 

empresarial nas escolas permite afirmar inicialmente que o empreendedorismo 

trabalhado no ambiente escolar pode contribuir para o desenvolvimento de alunos 

de Ensino Médio capazes de pensar, de fazer e de criar com autonomia e 

flexibilidade, competências necessárias para que possam ampliar, compreender e 

fazer uso dos conhecimentos existentes, entendendo-se que para desenvolver o 

empreendedorismo na prática escolar é necessário considerar os componentes 

didáticos e metodológicos que permeiam esse processo educacional. É também 

fundamental que haja um programa que una a base teórica e a vivência prática e 

que levem em conta as mudanças, para adaptar os procedimentos à realidade  

atual, destacando-se, nesse processo, o importante papel do professor, qual seja, o 

de possibilitar condições de aprendizagem para a aquisição das novas habilidades 

e competências pelos alunos. 

Desse modo, a pesquisa indica que a educação empreendedora no Ensino 

Médio é o nível determinante para desenvolver o potencial empreendedor do 

jovem. É nele que tomarão forma própria o processo de identificação e de 

aquisição de modos de aprendizagem. Não se está falando de que o jovem 

necessite começar a planejar um negócio, mas faz-se necessário que ele tenha um 

conhecimento do mundo dos criadores e empreendedores, devendo-se motivá-los 

a adquirir uma atitude de busca, senso crítico, interesse pelas coisas que o cercam, 

permitindo que identifiquem oportunidades, as avalie e as coloque em prática para 

que possam ser no futuro um condutor de seu próprio destino. Pode-se ter então 

alunos que serão donos de suas próprias empresas, outros serão trabalhadores de 

grandes empresas, mas que agirão com maior autonomia e visão empreendedora. 

Nesse sentido, conclui-se pela necessidade de formação do pedagogo 

através de disciplinas que envolvam características sobre empreendedorismo, 

gestão de pessoas e mercado empresarial a fim de que os profissionais 

vislumbrem, além de possibilidades variadas de atuação, o ensino do 

empreendedorismo no ambiente escolar, também considerando uma empresa 

como um espaço educativo, porém estruturado em torno de objetivos e metas 
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empresariais específicas a partir do entendimento que toda ação educativa deve 

basear-se em estratégias e metodologias de aprendizagem. 

 

4.1 Considerações Finais 

A inclusão do ensino do empreendedorismo nas classes escolares do 

Ensino Médio, de acordo com o que se depreende da pesquisa, exige ainda uma 

mudança na identidade profissional e nas formas de trabalho dos professores, 

observando-se que o tipo de trabalho convencional do professor está mudando em 

decorrência das transformações no mundo do trabalho, da tecnologia, dos meios 

de comunicação e informação, dos paradigmas do conhecimento, das formas de 

exercício da cidadania, dos objetivos de formação geral que hoje incluem com 

mais força a sensibilidade, a criatividade, a solidariedade social, a qualidade de 

vida, o reconhecimento da diversidade cultural e das diferenças e, 

fundamentalmente, a qualificação para a concorrência e a competitividade em um 

mercado empresarial global, dinâmico e de constantes mudanças. 

Essa realidade do mercado de trabalho atual, essencialmente capitalista e, 

repita-se, competitivo, afeta os saberes pedagógicos e didáticos, os modos de 

formação, os métodos de ensino e as técnicas e, dessa forma, ao se considerar a 

intencionalidade da ação educativa exercida por professores, é preciso preparar 

estes professores para agir e para melhorar suas práticas didático-pedagógicas e 

que estas estejam também voltadas para o ensino do empreendedorismo. 

Por fim, considerando-se a necessidade de formação do pedagogo através 

de disciplinas que envolvam características sobre empreendedorismo, gestão de 

pessoas e mercado empresarial a fim de que os novos profissionais vislumbrem 

possibilidades variadas de atuação didático-pedagógica, esta discussão não se 

esgota neste trabalho. É necessário que toda a comunidade educacional se una na 

busca de soluções que venham, finalmente, resolver a questão de formação de 

pedagogos conscientes e críticos de sua atuação no ambiente escolar para que 

esses profissionais contribuam para a fundamental formação de uma cultura 

empreendedora no País. 
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